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Το 2019 απετέλεσε για τη ΓΣΕΒΕΕ 
επετειακό έτος εορτασμού των 100 
χρόνων από την ίδρυσή της. Κατά 

τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονιάς, η 
Συνομοσπονδία προσπάθησε να αναδεί-
ξει τη μακραίωνη πορεία και ιστορία της 
συνδέοντάς την, ταυτόχρονα, με την ιστο-
ρία του τόπου και τον ρόλο που διαδρα-
μάτισε σε διάφορες χρονικές περιόδους 
και ιστορικές στιγμές.

Η ΓΣΕΒΕΕ, θέλοντας να καταστήσει 
κοινωνό στο ιστοριοδιφικό αυτό ταξίδι 
στη μνήμη ένα ευρύτερο κοινό, προέβη 
στην υλοποίηση μιας σειράς πολύπλευ-
ρων δράσεων, πολλές από τις οποίες εί-
χαν έντονα συμμετοχικό και διαδραστικό 
χαρακτήρα. Το καλειδοσκόπιο των δρά-
σεων αυτών περιελάμβανε ενέργειες που 
εκτείνονταν από την εκπόνηση ερευνών/

μελετών και την έκδοση βιβλίων έως τη δι-
οργάνωση βιβλιοπαρουσιάσεων, συνεδρί-
ων, εκθέσεων και προβολών ντοκιμαντέρ. 

Στόχος, μεταξύ άλλων, ήταν και η 
προσέγγιση και ανάδειξη αδιερεύνητων 
πτυχών που αφορούν στον ευρύ χώρο 
των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπό-
ρων.  Υπάρχει, ωστόσο, και μια εγγενής 
ιδιαιτερότητα ως προς τη σημασία του 
εγχειρήματος αυτού της ΓΣΕΒΕΕ, που 
άπτεται του γεγονότος, ότι – όπως ανα-
φέρει ο Δημήτρης Μπαχάρας στην εισα-
γωγή του μελετητικού έργου «ΠΤΥΧΕΣ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ: Ταυτότητες, 
αιτήματα, αναπαραστάσεις στην τέχνη 
και τον πολιτισμό» – αν εξαιρέσουμε 
ορισμένους νεότερους ερευνητές, δεν 
υπάρχει, από ιστορικής πλευράς, συστη-
ματική προσέγγιση και μελέτη του χώρου 

Εισαγωγή

«Τί είδους ιδέα μπορούμε να διαμορφώσουμε για μια εποχή, αν 
δεν βλέπουμε καθόλου ανθρώπους μέσα της;  Αν πρέπει να προ-
βαίνουμε μόνο σε γενικευμένες θεωρήσεις το κάνουμε, αλλά 
φτιάχνουμε μια έρημο και την αποκαλούμε ιστορία»

Johan Huizinga

Επιστημονικό στέλχος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Ιωάννα Προφύρη
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των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπό-
ρων, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργη-
θεί μια αποσπασματική εικόνα είτε μέσα 
από ειδικές μελέτες είτε από γενικά έργα 
αναφοράς.

Το παρόν ερευνητικό/μελετητικό πό-
νημα, συγκαταλέγεται στις δράσεις που 
προαναφέρθηκαν. Η αρχή του εγχειρή-
ματος πραγματοποιήθηκε με την εκπόνη-
ση του μελετητικού έργου «ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ: Ταυτότητες, αι-
τήματα, αναπαραστάσεις στην τέχνη και 
τον πολιτισμό». Πηγή έμπνευσης για τη 
δημιουργία του πολυσυλλεκτικού αυτού 
έργου στάθηκε το συνέδριο που πραγ-
ματοποιήθηκε από τη ΓΣΕΒΕΕ στις 13 & 
14 Νοεμβρίου 2019, με θέμα «100 χρόνια 
ΓΣΕΒΕΕ 1919–2019: Ένας αιώνας μικρές 
επιχειρήσεις, ένας αιώνας διεκδικήσεις». 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής για τη 
μελέτη ποικίλων διαστάσεων της ιστορίας 
των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, 
ένα μέρος του έργου αφιερώθηκε και στη 
διερεύνηση, διαχρονικά, των αναπαρα-
στάσεων της συγκεκριμένης κοινωνικο-
επαγγελματικής ομάδας στην τέχνη και 
τον πολιτισμό. 

Αξιοποιώντας, ως μελέτες περίπτωσης, 
τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο και τη 
λογοτεχνία, το ανά χείρας ερευνητικό/
μελετητικό πόνημα, που τιτλοφορείται 
«Αναπαραστάσεις των επαγγελματοβιο-
τεχνών στη ζωγραφική, τον κινηματογρά-
φο και τη λογοτεχνία», επιλέγει να εστι-
άσει σε μια προσπάθεια πιο διευρυμένης 
και σε μεγαλύτερο βάθος διερεύνησης 
σχετικά με τις ανά δεκαετίες ταυτοτικές 
αναζητήσεις, διεκδικήσεις και αιτήματα, 
καθώς και αναπαραστάσεις της κοινω-
νικοεπαγγελματικής ομάδας των επαγ-
γελματοβιοτεχνών και εμπόρων, όπως 
αυτά παρουσιάζονται στην τέχνη και τον 
πολιτισμό.

Με τον τρόπο αυτόν επιχειρεί να φω-
τίσει μια σημαντική, αλλά άδηλη πτυχή 

της ιστορίας του χώρου των επαγγελμα-
τοβιοτεχνών και εμπόρων, στο πλαίσιο 
νέων ιστοριογραφικών τάσεων, με επίκε-
ντρο την Πολιτισμική ή Νέα Πολιτισμική 
Ιστορία, λαμβάνοντας υπ’όψιν τους περι-
ορισμούς της αλλά και τις αλληλεπιδρά-
σεις της με άλλες ιστοριογραφικές τάσεις.

Παράλληλα, η μελετητική αυτή προ-
σπάθεια δύναται να καλλιεργήσει τις 
προϋποθέσεις για την ανάδυση νέων «ερ-
γαλείων» ανάλυσης και διερεύνησης του 
εξεταζόμενου θέματος, αποκαλύπτοντας 
άγνωστες πλευρές, θέτοντας νέα ερευ-
νητικά ερωτήματα και διευρύνοντας, 
συνεπώς, την ερευνητική οπτική επί του 
θέματος. 

Η σύνδεση της έννοιας της “εργασίας” 
με το ζήτημα της διαμόρφωσης ταυτο-
τήτων και των αναπαραστάσεών τους, 
στη συγκεκριμένη περίπτωση στον χώρο 
των τεχνών, αρχίζει να γίνεται εντονό-
τερα αισθητή ήδη από το δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα, όταν η εργασία αναδει-
κνύεται σε ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, 
λόγω της εκβιομηχάνισης που είχε επι-
φέρει ριζική αλλαγή στη φύση της, τόσο 
στην ύπαιθρο όσο και στην πόλη. Την ίδια 
αυτήν περίοδο, οι καλλιτέχνες, έχοντας 
αρχίσει να απεικονίζουν θέματα από τη 
σύγχρονη ζωή, δεν μπορούσαν παρά να 
ασχοληθούν με το θέμα της εργασίας, ως 
ένα ζωτικό κομμάτι της, με τους αγρότες 
και τους αστικούς εργάτες να συνιστούν 
κοινά θέματα. Έτσι, αν και ο 19ος αιώνας 
δεν σηματοδοτεί την πρώτη φορά που 
οι καλλιτέχνες απεικονίζουν τους εργα-
ζόμενους (για παράδειγμα, ο γεωργικός 
εργάτης έχει εμφανιστεί στις εικαστικές 
τέχνες τουλάχιστον από την περίοδο του 
Μεσαίωνα)  παρατηρείται, κατά τη συ-
γκεκριμένη περίοδο, μια μετατόπιση του 
βάρους στην απεικόνιση/αναπαράσταση 
της αστικής εργασίας, αντανακλώντας τη 
ραγδαία μεταβαλλόμενη φύση της αστι-
κής ζωής εκείνη την εποχή. Η επέκταση 
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των πόλεων, η εσωτερική μετανάστευση 
αγροτών προς τα αστικά κέντρα για ανα-
ζήτηση εργασίας, καθώς δεν μπορούσαν 
πλέον να επιβιώσουν από τη γη, η άνοδος 
των μεσαίων τάξεων και η ανακατανομή 
του πλούτου στις πόλεις που δημιούργη-
σαν μισθωτούς από πληθυσμιακές ομάδες 
που στο παρελθόν δεν εργάζονταν συν-
θέτουν το νέο τοπίο που δημιουργείται. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 
αστικής γυναικείας εργασίας και η απει-
κόνιση των διαφόρων μορφών της μέσα 
από τα έργα καλλιτεχνών, όπως ο Edgar 
Degas. Στα έργα του, αν και όχι υπό το 
πρίσμα της κοινωνικής πολιτικής, όπως 
άλλωστε και σε άλλους ιμπρεσιονιστές, 
“παρελαύνουν” - σε μια περίοδο όπου το 
πλύσιμο αποτελούσε μια αναπτυσσόμενη 
βιομηχανία και αυτή που απασχολούσε 
τον αυξανόμενο νέο πληθυσμό των γυναι-
κών εργατικής τάξης - από σιδερώτριες1 

και κατασκευάστριες καπέλων (πιλοποι-
οί)2 μέχρι εργαζόμενες στη συνεχώς δι-
ευρυνόμενη βιομηχανία της ψυχαγωγίας 
του Παρισιού,  σε μια προσπάθεια απεικό-
νισης της σύγχρονης ζωής με έναν αντί-
στοιχα σύγχρονο τρόπο.3 

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των ερευ-
νητικών ορίων στο υπό εξέταση θέμα, μια 
ενδιαφέρουσα οπτική θα μπορούσε να 
αποτελέσει και η ενασχόληση με τον ίδιο 
τον “καλλιτέχνη” ως επαγγελματία, θέτο-
ντας στο επίκεντρο του ερευνητικού εν-
διαφέροντος την αντιμετώπιση των προ-
κλήσεων του επαγγέλματός του - με την 
ταχεία εκβιομηχάνιση κατά τον 19ο αιώνα 
να σηματοδοτεί νέες μεθόδους παραγω-
γής, νέα αντικείμενα, νέους τρόπους ανα-
παράστασης και, προς το τέλος του αι-
ώνα, ακόμα και νέους τρόπους πώλησης 
έργων τέχνης4 - αλλά και τον μετασχημα-
τισμό της ταυτότητάς του.5

1. “Repasseuses” [Women Ironing], https://www.musee-orsay.fr/en/

collections/works-in-focus/painting/commentaire_id/women-ironing-2236.

html?cHash=6f134b4e7e 

2. “The milliners”, https://www.getty.edu/art/collection/objects/225119/

edgar-degas-the-milliners-french-about-1882-before-1905/ 

3. Art and Labor in the Nineteenth Century https://

arthistoryteachingresources.org/lessons/

art-and-labor-in-the-nineteenth-century/ 

4. Μία από τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές των καλλιτεχνών σχετικά με την επα-

νεκτίμηση των εργασιακών πρακτικών τους στα τέλη του 19ου αιώνα είναι το 

Arts & Crafts Movement στη Βρετανία. Το συγκεκριμένο κίνημα εξήρε τις 

προ-βιομηχανικές τεχνικές, εστιάζοντας στην χειροτεχνία, ενώ θεωρούσε τον 

Μεσαίωνα ως χρυσή εποχή για την παραγωγή, όταν οι άνθρωποι δούλευαν μαζί 

σε εργαστήρια ή συντεχνίες. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του 

συγκεκριμένου κινήματος υπήρξε ο σχεδιαστής ταπετσαριών και υφασμάτων 

William Morris.

5. Η ιδέα των καλλιτεχνών ως κάτι περισσότερο από τους χειρώνακτες δεν υπήρ-

χε μέχρι την Αναγέννηση. Μέχρι πριν την περίοδο αυτή, θεωρούνταν κάτι σαν 

τεχνίτες.
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Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, ο “λαός” αρχίζει να αποκτά μια 
νέα οικονομική, κοινωνική, πολιτική και 
πολιτισμική σημασία, σηματοδοτώντας 
μια στροφή στην ιστοριογραφία, με την 
ανάλυση των κοινωνιών σε ιστορική προ-
οπτική να μετατίθεται στην Πολιτισμική 
Ιστορία και τους ιστορικούς να δίνουν, 
πλέον, μεγαλύτερη έμφαση, μεταξύ άλ-
λων, στην τέχνη και τις αναπαραστά-
σεις (λογοτεχνικές, οπτικές, διανοητικές) 
και στους τρόπους με τους οποίους αυ-
τές οι κατηγορίες κατασκευάζονται και 
ανακατασκευάζονται (Πουλιόπουλος & 
Βαμβακίδου, 2011), υπό το πρίσμα πως η 
γνωριμία με το “υποκείμενο” δεν επιτυγ-
χάνεται παρά μέσα από τη γνώση της 
κουλτούρας που το διαμορφώνει. Έτσι, αν 
και δεν αποτελεί κάτι νέο, η Πολιτισμική 
ή Νέα Πολιτισμική Ιστορία γνωρίζει ιδι-
αίτερη ανάπτυξη στο πλαίσιο των νέων 
ιστοριογραφικών τάσεων των δεκαετι-
ών του 1960-1970,6 μελετώντας δημόσια 
δρώμενα και τελετουργίες, ιδέες, συναι-
σθήματα, αντιλήψεις, στάσεις, νοοτροπί-
ες, συμπεριφορές και πρακτικές, συλλογι-
κά βιώματα, την υψηλή αλλά και τη λαϊκή 
κουλτούρα, τη διανοητική και καλλιτε-
χνική παραγωγή των αρχηγεσιών αλλά 
και του λαού, τις διαδικασίες συλλογικού 

αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιο-
ρισμού, και γενικότερα τα πλέγματα των 
νοηματοδοτήσεων των διαφόρων κοινω-
νικών υποκειμένων (Λεμονίδου, 2016). 

Το έδαφος για την ιστοριογραφική 
αυτή στροφή στην Πολιτισμική ή Νέα 
Πολιτισμική Ιστορία είχε καλλιεργηθεί 
από την ευρύτατη επιρροή που ασκούσε 
ήδη η κοινωνική ιστορία δημιουργώντας 
ένα «ρεύμα προοδευτισμού», με την ισχυ-
ροποίηση της σημασίας του πολιτισμικού 
εποικοδομισμού (cultural constructionism) 
και τη δημιουργία μιας διεπιστημονικό-
τητας στην έρευνα να αποτελούν χαρα-
κτηριστικές εκφάνσεις του πρώτου αυτού 
κύματος καινοτομίας και αλλαγής που 
έφερε η κοινωνιολογική θεώρηση της 
ιστορίας και θα εκτεινόταν από το 1960 
έως τη δεκαετία του 1980 (Eley, 2008). 
Ωστόσο, η κοινωνική ιστορία, όπως είχε 
διαμορφωθεί, αντιμετώπισε μια ισχυρή 
κριτική, κυρίως επειδή εξακολουθούσε να 
αγνοεί το υποκειμενικό και επικεντρωνό-
ταν στις μακρόχρονες δομές. 

Ο κύκλος των Βρετανών μαρξιστών 
ιστορικών,7 που εμφανίζονται την περίοδο 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έρχεται 
να αναμορφώσει την κοινωνική ιστορία, 
με τις επιρροές του Raymond Williams 
και των ανερχόμενων τότε πολιτισμικών 

6. Η πολιτισμική ιστορία δεν συνιστά μια νέα ανακάλυψη ή επινόηση. Είχε ήδη 

αποτελέσει αντικείμενο μελέτης στη Γερμανία με αυτό το όνομα περισσότερα 

από διακόσια χρόνια πριν. Πριν από εκείνη την περίοδο, υπήρχαν ξεχωριστές 

ιστορίες της φιλοσοφίας, της ζωγραφικής, της λογοτεχνίας, της χημείας, της 

γλώσσας κ.ά. Από το 1780 και μετά βρίσκουμε ιστορίες της ανθρώπινης κουλ-

τούρας και της κουλτούρας συγκεκριμένων περιοχών ή εθνών.

7. Ο κύκλος των Βρετανών μαρξιστών ιστορικών απαρτίζεται από ιστορι-

κούς ερευνητές, όπως οι Maurice Dobb, Rodney Hilton, Christopher Hill, 

E.J. Hobsbawm, Victor Kiernan, George Rude, A.L. Morton, John Saville, 

E.P.Thompson και Dorothy Thompson.
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σπουδών να δίνουν το δικό τους στίγμα 
στη γραφή των Βρετανών μαρξιστών ενι-
σχύοντας, έτσι, την ιστοριογραφική στρο-
φή στην Πολιτισμική ή Νέα Πολιτισμική 
Ιστορία. Υπό το πρίσμα τους η κοινωνική 
ιστορία έρχεται να αποκαταστήσει το υπο-
κείμενο στην ιστορική διαδικασία, καθώς 
«αναποδογύρισε τον κόσμο» διατελώντας 
μια κριτική ανάγνωση της ιστορίας «από 
τα κάτω», που δεν αντιστοιχούσε σε μία 
ιστορία των κατώτερων στρωμάτων, αλλά 
σε μία ιστορία από τα κάτω.8 Υιοθετώντας, 
έτσι, τη ριζοσπαστική για την εποχή θέση 
της αποδοχή των καθημερινών ανθρώ-
πων ως συνειδητοποιημένων και ενεργών 
παραγόντων των ιστορικών διαδικασιών9, 
επαναπροσδιόρισαν με τα έργα τους τους 
καθημερινούς ανθρώπους, ανάγοντάς 
τους σε φορείς των πολιτισμικών διεργα-
σιών, πέραν της οικονομικής και πολιτι-
κής διαδικασίας.10 Μέσα από το έργο των 
Βρετανών μαρξιστών ιστορικών η πολιτι-
κή γλώσσα με τη στενή έννοια του όρου 
(πλακάτ, διακηρύξεις, μπροσούρες) διευ-
ρύνεται αναδεικνύοντας – στο πλαίσιο 
της ιστορικής διαδικασίας – τις σιωπές 
σε εξίσου δυναμικά στοιχεία με τις φωνές 
(Στογιαννίδης, 2004). 

Η πρόσληψη της ιστορίας υπό το πρί-
σμα των Βρετανών μαρξιστών ιστορικών 
προσδίδει στη σκέψη του αναλφάβητου 
μέλους ενός κινήματος ή μιας εργάτρι-
ας – μέλος ελάσσονος σημασίας με έμ-
φυλους όρους – τον πολιτικό χαρακτήρα 
και τη σημασία που είχαν απεκδυθεί στο 
πλαίσιο της κοινωνιολογικής θεώρησης 
της ιστορίας, όπως αυτή είχε έως τότε 
διαμορφωθεί. 

Το έργο του Βρετανού μαρξιστή ιστο-
ρικού E.P Thomson αποτελεί μία εκ των 
πλέον αντιπροσωπευτικών προσπαθειών 
αποκατάστασης του υποκειμένου στην 
ιστορική διαδικασία και θεμελίωσης, συ-
νεπώς, μιας «ιστορίας από τα κάτω». Στη 
μελέτη του για τη δημιουργία της εργατι-
κής τάξης στην Αγγλία (“The making of the 
English working class” 1964), παίρνοντας 
τις αποστάσεις του, τόσο από την εμμονή 
των ιστορικών με τα σημαντικά πρόσωπα 
του πολιτικού χώρου και την εξελικτική 
αναπαραγωγή των κατηγοριών της τάξης 
όσο και από το μαρξιστικό μοντέλο ανά-
λυσης κατά το οποίο η οικονομική βάση 
της κοινωνίας λειτουργούσε αποκλειστι-
κά ως στοιχείο του ιστορικού ντετερμινι-
σμού, εισάγει μία διαφορετική καταγραφή 

8. Η φράση παραπέμπει στο έργο του μαρξιστή ιστορικού John Edward Christopher 

Hill “The World Turned Upside Down: Radical Ideas During the English 

Revolution” (1972).

9. Βλ. στο έργο του Harvey J.Kaye “The British Marxist Historians”, 1984 σελ. 

15-17.

10. Στη συγκρότηση και διαμόρφωση του κύκλου των μαρξιστών ιστορικών συνέβαλε 

η ιστορικός και επιμελήτρια της σειράς «Η ιστορία στη διαμόρφωση της» Dona 

Torr, μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Βρετανίας, εμφυσώντας στην ομά-

δα το πάθος για την εξερεύνηση του παρελθόντος και τη ρηξικέλευθη για την 

εποχή εκείνη θέση πως «η ιστορία αποτελεί αφήγηση της ζωής των κοινών και 

καθημερινών ανθρώπων» (βλ. στο έργο του Harvey J.Kaye “The British Marxist 

Historians”, 1984).  
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της κοινωνικής ιστορίας της εργασίας, 
αντιτάσσοντας την έννοια της εμπειρίας 
ιδωμένης μέσα από τα μάτια των ίδιων 
των ιστορικών υποκειμένων – όσο βέβαια 
αυτό είναι δυνατόν. Έτσι, στην ιστορία του 
έρχονται στο προσκήνιο «αόρατα», μέχρι 
τότε, για την ιστορική δράση πρόσωπα, 
όπως γυναίκες προικισμένες με προμηνύ-
ματα, τσαγκάρηδες που αγωνίζονται για 
την αναγνώριση του δικαιώματός τους 
για ψήφο, κουκουλοφόροι που εισβάλ-
λουν σε βιοτεχνίες και καταστρέφουν τα 
μηχανήματα, κατάσκοποι και δημαγω-
γοί που τοποθετούν τις φιλοδοξίες τους 
πάνω από τα αιτήματα των εργατών, λαϊ-
κές και εργατικές κοινότητες με παραδό-
σεις, έθιμα και τέχνες που αντιστέκονται 
στην εκβιομηχάνιση, με τις λαϊκές δια-
μαρτυρίες, τις πολιτισμικές συμπεριφο-
ρές αλλά και τα ποιήματα και τα πλακάτ 
να ανάγονται, πλέον,  σε ιστορικές πηγές, 
διαβάζοντας τις σκέψεις, τις επιθυμίες, 
τις πρακτικές και όνειρα των εργατών 
του 19ου αι.11 Μέσω του έργου του, επο-
μένως, ο  E.P Thomson  αποδεικνύει  πως 
οι καθημερινοί και απλοί θιασώτες της 
ιστορίας είναι αυτοί που διαδραματίζουν 
τον καθοριστικό ρόλο στις κοινωνικές αλ-
λαγές και συμπεριφορές και όχι, με έναν 

ντετερμινιστικό τρόπο, τα θεωρητικά μο-
ντέλα των πολιτικών, οικονομικών ή ιστο-
ρικών αναλυτών (Στογιαννίδης, 2004).

Έτσι, η τέχνη έχει χρησιμοποιηθεί, 
τόσο από κοινωνικούς ιστορικούς για να 
μάθουν για τον πολιτισμό των κοινωνικά 
αόρατων ανθρώπων (συχνά γυναικών ή 
άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων), 
πολλοί από τους οποίους ήταν αναλφά-
βητοι και, ως εκ τούτου, δεν εκπροσω-
πούνται καλά σε γραπτά και ηχογρα-
φημένα αντικείμενα (Bravati, Buxton, & 
Seldon, 1996, · Burke, 1991) όσο και από 
πολιτισμικούς ιστορικούς, όπως ο Jacob 
Burckhardt, ο Johan Huizinga, ο Phillip 
Aries και ο Simon Schama, ως απόδειξη 
για να μάθουν για τον πολιτισμό και τις 
νοοτροπίες των ανθρώπων στο παρελθόν 
(Suh, 2013). 

Η πολιτισμική αυτή στροφή, που ση-
ματοδοτεί τη στροφή του ενδιαφέρο-
ντος των ιστορικών στη διαμόρφωση 
του «πολιτισμού» και της «κουλτούρας» 
από τα κάτω, πραγματώνεται μέσα από 
τη διαλεκτική συνάντηση της ιστορίας 
με άλλες επιστήμες, οι οποίες έδιναν έμ-
φαση και σε παραμέτρους που οι ιστο-
ρικοί δεν μελετούσαν συστηματικά, δι-
ευρύνοντας την έννοια της κουλτούρας 

11. Στο πλαίσιο, ωστόσο, μιας κριτικής προσέγγισης των ορίων της ριζοσπαστι-

κοποίησης της θεώρησης της ιστορίας υπό το πρίσμα των Βρετανών μαρξιστών 

ιστορικών και εν προκειμένω του E.P Thomson,  να αναφερθεί στο σημείο αυτό 

η επιλεκτική πρόσληψη της ποίησης από την πολιτική θεωρία συνδυαζόμενη με 

την κυριαρχία εν τέλει της πολιτικής θεωρίας. Το γεγονός αυτό αποκαλύ-

πτει και την οριοθέτηση ως προς την προσέγγιση άλλων πτυχών της κοινωνικής 

δραστηριότητας (ιδιωτική/οικιακή σφαίρα, μη ορθολογιστική αντίληψη, θρη-

σκευτικότητα κ.ά.), καθώς και μια διστακτικότητα παραδοχής της συμπληρωμα-

τικότητας και αλληλεξάρτησης των δύο αυτών εκφάνσεων της κοινωνικής δρα-

στηριότητας, δημόσιας και ιδιωτικής, ορθολογιστικής και φαντασιακής.



16

Α
Ν

Α
Π

Α
ΡΑ

Σ
ΤΑ

Σ
Ε

ΙΣ
 ΤΩ

Ν
 Ε

Π
Α

Γ
Γ

Ε
Λ

Μ
Α

ΤΟ
Β

ΙΟ
Τ

Ε
Χ

Ν
Ω

Ν
 

σε ολόκληρο το κοινωνικοοικονομικό 
φάσμα (Πουλιόπουλος & Βαμβακίδου, 
2011). Έτσι, στο δεύτερο πλέον κύμα του 
1990, μέσα από έναν σκεπτικισμό σχε-
τικά με τα μεγάλα κυρίαρχα αφηγήματα 
και στο πλαίσιο της μετάβασης από την 
κοινωνική στην πολιτισμική ιστορία (Eley, 
2008), μέσω της επαφή της ιστορίας με 
την ανθρωπολογία, πιο συγκεκριμένα, 
αναδεικνύεται η μικρο-ιστορία, φέρνο-
ντας, πλέον, στο προσκήνιο της ιστο-
ρικής δράσης τις αποκαλούμενες από 
τον Antonio Gramsci υπάλληλες τάξεις 
(subaltern groups), με τους πολιτισμικούς 
ιστορικούς – επηρεασμένους από την 
θεωρία της κοινωνικής κατασκευής – να 
μην προσλαμβάνουν αυτές τις κοινωνι-
κές κατηγορίες ως σταθερές και αμετά-
βλητες, αλλά ως εύκαμπτες, ρευστές και 
διαπραγματεύσιμες. 

Παράλληλα, η ευρεία ανθρωπολογική 
έννοια της κουλτούρας συνδέει τη μελέ-
τη των συμβόλων, που οι ιστορικοί είχαν 
εγκαταλείψει ως πεδίο ενασχόλησης των 
ειδικών της τέχνης και της λογοτεχνί-
ας − με την καθημερινή ζωή την οποία 
εξερευνούσαν οι κοινωνικοί ιστορικοί 
(Πουλιόπουλος & Βαμβακίδου, 2011).

Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής ως 
προς τη θεώρηση της ιστορίας και τη δι-
εύρυνση της έννοιας των πηγών συνιστά 
και η κεντρική σημασία που αποκτά η 
έννοια των «αναπαραστάσεων» όχι μόνο 
στο πλαίσιο των μετα-αποικιακών σπου-
δών και στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και 
στο ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον, 
οι οποίες λαμβάνουν διάφορες μορφές 
όπως - συνάδοντας με το κείμενό μας - 
ταινίες, ζωγραφική, διάφορα είδη λογοτε-
χνικής παραγωγής (Emelobe, 2009). 

Στο πλαίσιο αυτό, η “επώδυνη” για το 
μετανεωτερικό υποκείμενο διαδικασία 
συγκρότησης μιας ταυτότητας που χα-
ρακτηρίζεται, πλέον, από “ρευστότητα”, 
μέσω της αέναης αναζήτησης και του 

επαναπροσδιορισμού της στις εκάστοτε 
κοινωνικοπολιτικές συγκυρίες, αποτυπώ-
νεται στις αναπαραστάσεις του σύγχρο-
νου θεάματος, αναδεικνύοντας τον ση-
μαντικό ρόλο που αυτό διαδραματίζει ως 
πηγή/εργαλείο θεώρησης της ιστορίας.

Η σημασία της πολιτιστικής κατανά-
λωσης για τη διαμόρφωση ατομικής και 
συλλογικής ταυτότητας και τη συνοχή 
των κοινωνικών ομάδων τονίζεται από 
τους μεταμοντερνιστές, με τους περισ-
σότερους υποστηρικτές της σύγχρονης 
ταξικής ανάλυσης να αναγνωρίζουν τη 
σημασία της, όπως και τη σημασία των 
αναπαραστάσεων, που επαναλαμβάνουν 
ή αμφισβητούν στερεότυπες εικόνες 
(Wagner, 2015). 

Οι αναπαραστάσεις μπορεί να θεω-
ρηθούν έτσι ως μία πράξη δήλωσης γε-
γονότων, προκειμένου να επηρεάσουν τη 
δράση άλλων. Λειτουργούν, επομένως, 
ως κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή 
ομοιότητα, αποτελώντας στην ουσία ιδε-
ολογικά εργαλεία που μπορεί να χρη-
σιμεύσουν στην ενίσχυση υπαρχόντων 
συστημάτων ανισότητας και υποταγής 
αναπαράγοντας με τον τρόπο αυτόν, ως 
έναν βαθμό, την καθεστηκυία τάξη πραγ-
μάτων, αλλά από την άλλη και ως σημαντι-
κό μέσο αλλαγής και εξέλιξης.  Συνεπώς, 
όπως επισημαίνεται και από τον Augusto 
Boal, η «αναπαράσταση» δεν μπορεί ποτέ 
να είναι φυσική απεικόνιση των αναπαρι-
στώμενων· αντ‘ αυτού, είναι κατασκευα-
σμένες εικόνες που πρέπει να ερωτηθούν 
για την ακρίβειά τους (Emelobe, 2009).

Εδώ θα μπορούσε να έγκειται και η 
κριτική που έχει δεχθεί η έννοια της πο-
λιτισμικής κατασκευής και η πολιτισμική 
ιστορία γενικότερα, με τους ιστορικούς, 
επομένως, να οφείλουν να εξερευνούν τα 
όρια της πολιτισμικής πλαστικότητας, δη-
λαδή τον βαθμό στον οποίον η κουλτούρα 
μπορεί να γίνει αντικείμενο κατασκευής 
και επινόησης, όρια που ορισμένες φορές 
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τίθενται από οικονομικές παραμέτρους, 
άλλες φορές πάλι από πολιτικές παραμέ-
τρους και κάποιες φορές από πολιτισμικές 
παραδόσεις. Άλλωστε, σε κάθε κοινωνικό 
χώρο υπάρχει μια πολιτισμική ιεραρχία, 
με τις επισημάνσεις του Μαρξ, όπως και 
του Βέμπερ ότι η κουλτούρα της κυρίαρ-
χης τάξης είναι η κυρίαρχη κουλτούρα, να 
παρουσιάζουν κάποια βάση. Δεδομένων, 
επομένως, των δυσδιάκριτων ορίων ανά-
μεσα στην πολιτισμική και την κοινωνική 
ιστορία οδηγούμαστε να μιλάμε σήμερα  
για τη δημιουργία μιας υβριδικής ιστορί-
ας, όπου μπορούν να ενσωματωθούν τα 
σημεία σύγκλισης και απόκλισης των δύο 
αυτών ιστοριογραφικών τάσεων, τόσο 
από μεθοδολογικής άποψης (π.χ. χρήση 
ποσοτικών ή ποιοτικών μεθόδων) όσο και 
από την άποψη του τρόπου ερμηνείας και 
νοηματοδότησης των γεγονότων και των 
πολιτισμικών-κοινωνικών αλλαγών, σε 
κάθε χρονική περίοδο (Πουλιόπουλος & 
Βαμβακίδου, 2011), με τους/τις νεότερους/
ες ιστορικούς να μην τίθενται πλέον προ 
του διλήμματος επιλογής «στρατοπέδου», 
αλλά να κινούνται ελεύθερα στα όρια 
ανάμεσα στις ιστοριογραφικές τάσεις και 
σχολές, δημιουργώντας νέες υβριδικές 
μορφές ιστορικού στοχασμού.

Στο πλαίσιο, επομένως, της κοινωνιο-
λογικής θεώρησης και της ερμηνείας των 
κοινωνικών λειτουργιών του περιεχομέ-
νου της τέχνης, εξετάζοντας στοιχεία για 
την αντανάκλαση της κοινωνικής δομής, 
των πολιτισμικών αξιών και των σύγχρο-
νων εκδηλώσεων, θα μπορούσε να ειπω-
θεί πως η τέχνη αποτελεί μια κατοπτρική 
εικόνα της ταυτότητας του ατόμου ή της 
κοινωνίας, μια μέθοδο παρουσίασης που 
επικοινωνεί και αντανακλά την ταυτότητα. 
Ωστόσο, το περιεχόμενο της τέχνης δεν 
αντικατοπτρίζει πάντοτε την ίδια την κοι-
νωνική πραγματικότητα, αλλά ποικίλους 
τρόπους συναισθηματικής εμπλοκής με 
αυτήν. Έτσι, η κύρια κοινωνική λειτουργία 

του περιεχομένου της τέχνης μπορεί να 
είναι η ενίσχυση της αίσθησης της συναι-
σθηματικής συγγένειας με απρόσωπους 
πολιτισμικούς κανόνες και κοινωνικούς 
θεσμούς (Kavolis, 1964).

Ξεκινώντας, λοιπόν, από τις παραστα-
τικές πηγές, η Αγγελίνα Αποστόλου επι-
χειρεί να αναδείξει στη ζωγραφική - μέσα 
από μια διαδρομή 100 χρόνων (1881-1981) 
- τις εικαστικές τάσεις αναπαράστασης 
των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων 
στον ελληνικό χώρο - κυρίως τον αστικό - 
μελετώντας ορισμένα από τα σημαντικό-
τερα έργα γνωστών ελλήνων ζωγράφων, 
που αντιπροσωπεύουν κυρίαρχα ρεύμα-
τα/Σχολές της ζωγραφικής, όπως η Σχολή 
του Μονάχου, η Γενιά του ’30, η σύγχρονη 
και η λαϊκή ζωγραφική.

Η ιδιαιτερότητα του εγχειρήματος 
έγκειται, ωστόσο, στο χαρακτηριστικό της 
ανθρώπινης απουσίας - στον μεγαλύτερο 
αριθμό έργων που μελετήθηκαν -  και την 
κυριαρχία της αναπαράστασης του φυσι-
κού χώρου του επαγγέλματος και όχι τόσο 
του ίδιου του επαγγελματία. Με άλλα λό-
για, οι έλληνες ζωγράφοι έχουν επιλέξει 
να εντάξουν έμμεσα, σε γενικές γραμμές, 
στη θεματολογία τους την απεικόνιση των 
ανθρώπων – αστών και επαγγελματιών 
– μέσα από μια νοσταλγική και ρομαντι-
κή οπτική της εικόνας της παλιάς πόλης 
απέναντι σε έναν αστικό εκσυγχρονισμό 
ραγδαίο και βίαιο, που αλλάζει τη φυσιο-
γνωμία της.

Λαμβάνοντας, συνεπώς, υπ’ όψιν ότι 
κυρίως κατά τη δεκαετία του 30’ (με απο-
κορύφωμα τη δεκαετία του ’60) λαμβά-
νουν χώρα οι κοινωνικοοικονομικές εκεί-
νες αλλαγές που επιφέρουν απότομη και 
δραστική αλλαγή στην εικόνα της πόλης 
(πολλαπλασιασμός πολυκατοικιών, κα-
τεδάφιση κτηρίων μικρότερης κλίμακας 
αλλά και νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, 
έλευση μεγάλου όγκου νέου πληθυσμού, 
είτε από την επαρχία στα μεγάλα αστικά 
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κέντρα, είτε προσφύγων, μαζική χρήση 
του αυτοκινήτου κ.ά.), η νοσταλγική αυτή 
στροφή προς το παρελθόν αποτελεί κυρί-
αρχη τάση του καλλιτεχνικού και πνευμα-
τικού κύκλου της Ελλάδας την εποχή του 
Μεσοπολέμου, με τους ζωγράφους της 
συγκεκριμένης περιόδου να προσπαθούν 
να δώσουν με το έργο τους εικόνες που 
χάνονται από το άμεσο παρελθόν. 

Τα περισσότερα και αντιπροσωπευτι-
κότερα, επομένως, έργα που σχετίζονται 
με την υπό εξέταση θεματική εντοπίζο-
νται σε εκπροσώπους της Γενιάς του ’30, 
που χαρακτηρίζεται και από πιο ανθρω-
ποκεντρικές απεικονίσεις σε σχέση με 
τη μετά τη Γενιά του ’30 εποχή, κατά την 
οποία η σύγχρονη ζωγραφική θα επιλέξει, 
πλέον, να εστιάσει κυρίως στους χώρους 
του επαγγέλματος.

Τα κυριότερα θέματα στο έργο των ελ-
λήνων ζωγράφων αυτής της περιόδου, σε 
σχέση πάντοτε με το θέμα που μελετάται, 
έχουν να κάνουν με τις αναπαραστάσεις 
διαφόρων μικρών μαγαζιών, όπως κα-
φενεία και μπακάλικα, καθώς και επαγ-
γελμάτων της καθημερινότητας, όπως 
αυτά του φωτογράφου, του αρτοποιού, 
του ράφτη κ.ά. Παρατηρείται έτσι και μια 
μετάβαση από την αναπαράσταση υπαί-
θριων και άτυπων επαγγελμάτων, με τις 
απεικονίσεις διαφόρων πλανόδιων, όπως 
γαλατάδες, καστανάδες ή ανθοπώλες, 
που “παρελαύνουν” σε πίνακες αντιπρο-
σωπευτικών ζωγράφων της Σχολής του 
Μονάχου, όπως ο Νικόλαος Γύζης κι ο 
Γεώργιος Ιακωβίδης, σε πιο τυπικά επαγ-
γέλματα και χώρους άσκησης επαγγελμα-
τικών δραστηριοτήτων, κατά την περίοδο 
της Γενιάς του ’30. Αποτυπώνεται – ίσως 
– έτσι και μια εξελικτική πορεία στη δι-
αμόρφωση του κοινωνικοοικονομικού 
προφίλ των μελών του ευρύ αυτού χώρου 
των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπό-
ρων και συνακόλουθα του ετερο-αυτο- 
προσδιορισμού τους, ως μια διαδικασία 

αλληλεπίδρασης.   
Η επιλογή για την αναπαράσταση των 

επαγγελμάτων αυτών γίνεται, ίσως, γιατί 
αντιπροσωπεύουν πιο πιστά μια εικόνα 
της πόλης που “εξυπηρετούσε” τη νο-
σταλγική και ρομαντική οπτική του αστι-
κού χώρου, που οι καλλιτέχνες επεδίωκαν 
να αποδώσουν. Ενδεικτικό παράδειγμα 
αποτελεί η έντονη αναφορά στα καφε-
νεία, με την αναπαράστασή τους να συνι-
στά μια μεγάλη θεματική που θα καταλή-
ξει – όπως αναφέρει και στο κείμενό της 
η Αποστόλου - να γίνει «σήμα κατατεθέν 
της Τσαρουχικής μυθολογίας». Η απεικό-
νιση των αντιπροσωπευτικών για τη ζωή 
των κατοίκων αυτών χώρων – και κυρίως 
όσων στεγάζονταν σε νεοκλασικά κτήρια 
που γκρεμίζονται για να ανεγερθούν στη 
θέση τους πολυκατοικίες – απεικονίζουν 
με τον χαρακτηριστικότερο, ίσως, τρόπο 
την αλλαγή του αστικού τοπίου και μαζί 
τις αλλαγές στη ζωή των κατοίκων.

Έναυσμα για διερεύνηση του χώρου 
των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων 
από μια οπτική, όπως αυτή της ζωγρα-
φικής, που ελάχιστα έχει χρησιμοποιηθεί 
ως «εργαλείο» ανάλυσης, αφορμή για νέα 
ερευνητικά ερωτήματα, αφετηρία για δι-
εύρυνση της βάσης του υλικού ανάλυσης, 
με την ενσωμάτωση και καλλιτεχνών από 
το εξωτερικό, επιτρέποντας τη “συνομι-
λία” των τάσεων ανάμεσα σε διαφορετι-
κές χωρικές ενότητες, θα μπορούσαν να 
είναι μερικές μόνο από τις προοπτικές 
της μελετητικής αυτής σκοπιάς. Σίγουρα, 
πάντως, θέτει τις βάσεις για ενδιαφέρο-
ντα ευρήματα σε σχέση με το κοινωνικό, 
οικονομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο της 
κάθε εποχής, την εξελικτική πορεία στον 
χρόνο των επαγγελμάτων που επιλέγονται 
να απεικονιστούν και μαζί των ανθρώπων 
που τα ασκούν, ενώ παράλληλα κεντρίζει 
το ενδιαφέρον για ένα άνοιγμα  - και αξι-
οποίηση σε επόμενο μελετητικό εγχείρη-
μα – και προς άλλες μορφές εικαστικών 
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τεχνών (π.χ. χαρακτική, γλυπτική κ.ά.) ως 
εργαλεία ανάλυσης. 

Μένοντας στο πεδίο των παραστατι-
κών πηγών, η Ορσαλία Κασσαβέτη έρχε-
ται να “ζωντανέψει” τις αναπαραστάσεις 
των επαγγαλματοβιοτεχνών και εμπόρων 
στο πέρασμα του χρόνου μέσω της κινού-
μενης πλέον εικόνας, κυρίως στη μεγάλη 
αλλά και τη μικρή οθόνη. 

Η ανάπτυξη του επιστημονικού πεδί-
ου των Πολιτισμικών Σπουδών – και στο 
πλαίσιό τους η ιστοριογραφική στροφή 
και ιδιαίτερη ανάπτυξη της Πολιτισμικής 
ή Νέας Πολιτισμικής Ιστορίας – θα ανα-
δείξει ήδη από τη δεκαετία του ’70 τον 
σημαντικό ρόλο που το σύγχρονο θέαμα 
(κινηματογράφος, τηλεόραση κ.ά.) δια-
δραματίζει στην αποτύπωση στο πεδίο 
της αναπαράστασης της “ρευστής”, πλέ-
ον, φύσης της ταυτότητας στο πλαίσιο της 
μετανεωτερικότητας. Μιας ταυτότητας 
που η συγκρότησή της αποτελεί μια πολύ 
πιο “επώδυνη” διαδικασία, αφού, αν και 
προσαρμόζεται στις εκάστοτε κοινωνικο-
πολιτικές συγκυρίες, αιχμαλωτίζει τα υπο-
κείμενα/φορείς της στη δίνη μιας αέναης 
αναζήτησης και επαναπροσδιορισμού.

Στο κείμενο της Κασσαβέτη, η διερεύ-
νηση επικεντρώνεται στην παρακολούθη-
ση της συγκρότησης της ταυτότητας – ως 
φορέα αυτοπροσδιορισμού και ετερο-
προσδιορισμού – των μικροεπαγγελματι-
ών μέσα από την εξέτασή τους ως υποκεί-
μενα στον ελληνικό κινηματογράφο από 
το 1950 έως σήμερα, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τους σχετικούς περιορισμούς στην 
αναπαράσταση αυτής της ταυτότητας.

Οι περιορισμοί αυτοί έγκεινται στην 
παραδοχή πως οι αναπαραστατικές εκδο-
χές για την επαγγελματική κατηγορία, κα-
θώς και για άλλες αναλυτικές κατηγορίες 
όπως το φύλο και η τάξη, δεν πραγματο-
ποιούνται στο πλαίσιο μιας ιδεολογικής 
ουδετερότητας, αλλά αποτελούν κατα-
σκευές που στοχεύουν σε συγκεκριμένες  

αναγνώσεις και διαιώνιση στερεοτύπων.
Έτσι, αν και οι εικόνες αποτελούν, ως 

έναν βαθμό, αντανάκλαση του εαυτού και 
της κοινωνίας – ειδικότερα στον κινημα-
τόγραφο που έχει την ιδιαίτερη ικανότητα 
να ζωντανεύει την ιστορία μέσα από τα 
ίδια τα υποκείμενά της – δεν είναι δυ-
νατόν να βασιστούμε αποκλειστικά στις 
αναπαραστάσεις αυτές, προκειμένου να 
αντιληφθούμε την πραγματικότητα.

Συμπερασματικά, όπως καταλήγει στο 
κείμενό της η Ορσαλία Κασσαβέτη, θα 
μπορούσε να ειπωθεί πως η συγκρότηση 
της κινηματογραφικής ταυτότητας των 
μικροεπαγγελματιών στην ελληνική κινη-
ματογραφική παραγωγή, για την περίοδο 
που εξετάζεται (1950-2019), πραγματο-
ποιείται μέσα από βιωμένες μεν, στερεο-
τυπικές δε αντιλήψεις για τους ανδρικούς 
και γυναικείους χαρακτήρες λειτουργώ-
ντας, ωστόσο, μέσα από τα στάδια του 
μετασχηματισμού, της αμφισβήτησης 
ή της στατικότητας ως δείκτης ανακα-
τατάξεων μιας Ελλάδας σε διαδικασία 
μεταμόρφωσης. 

Ξεκινώντας, λοιπόν, από τη δεκαετία 
του 1950, κυρίαρχο μοτίβο στα ελληνι-
κά φιλμ θα αποτελέσει η μεταπολεμική 
αγωνία επιβίωσης και επαγγελματικής 
σταθεροποίησης στο πλαίσιο της αυτο-
απασχόλησης σε μια σκληρή και απάν-
θρωπη Αθήνα. Οι αναπαραστάσεις των 
μικροεπαγγελματιών αφορούν χαρακτή-
ρες – κυρίως ανδρικούς – που αγωνίζο-
νται να επιβιώσουν είτε δημιουργώντας 
είτε συντηρώντας μια μικρή επιχείρηση. 
Παράλληλα, έχουν να αντιμετωπίσουν, 
όπως ο ρομαντικός και πιστός στο επάγ-
γελμά του αμαξάς στην ταινία Το αμαξάκι 
(Ντίνος Δημόπουλος, 1957), την εκσυγχρο-
νιστική απειλή που οδήγησε στην οριστική 
εξαφάνιση ή τον μετασχηματισμό ορισμέ-
νων επαγγελμάτων. Αναφορές μέσω των 
ταινιών γίνονται, επίσης, και σε διαχρονι-
κά ζητήματα των επαγγελματοβιοτεχνών 
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και εμπόρων, όπως το βάρος του ενοικί-
ου, των φόρων και τα “φέσια”, συμπορευ-
όμενες με δυναμικές κλαδικές κινητοποι-
ήσεις που κάνουν την εμφάνισή τους τη 
συγκεκριμένη δεκαετία.

Εμφανής είναι η διαφοροποίηση στις 
κινηματογραφικές αναπαραστάσεις των 
μικροεπαγγελματιών κατά την επόμενη 
δεκαετία του 1960, η οποία θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί ως δεκαετία της «ανοι-
κοδόμησης» και του εκσυγχρονισμού. Η 
αλλαγή του αστικού τοπίου φτάνει στο 
απόγειό της, με την υπερπόντια μετανά-
στευση αλλά και την αστυφιλία, με την 
εσωτερική μετανάστευση προς τα μεγάλα 
αστικά κέντρα, να κορυφώνεται τροφοδο-
τώντας – όπως  ειπώθηκε και στο κείμενο 
της Αποστόλου για τη ζωγραφική – μια  
νοσταλγική διάθεση αναπαράστασης μιας 
εικόνας της πόλης που χανόταν και μέσω 
αυτής του μετασχηματισμού της ταυτότη-
τας κοινωνικοεπαγγελματικών ομάδων. 
Δημιουργείται, ωστόσο, παράλληλα και 
ένα νέο κοινωνικό τοπίο με την ανάδυση 
νέων καταναλωτικών συνηθειών και τά-
σεων ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας 
από χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια. 
Έτσι, αν και συντηρείται το μοτίβο της 
επιβίωσης, καλλιεργείται μια μικροαστική 
συνείδηση φέροντας, τόσο θετικό όσο και 
αρνητικό αξιακό πρόσημο, αναπαριστώ-
μενη συχνά μέσω της διακωμώδησης.

Ο Μίμης Φωτόπουλος αντιπροσωπεύ-
ει χαρακτηριστικά τις δύο αυτές όψεις του 
νομίσματος αναφορικά με την αναπαρά-
σταση της κοινωνικής ανέλιξης, τόσο ως 
μόρτης κρεοπώλης στην ταινία Κολωνάκι, 
διαγωγή μηδέν (Στέλιος Ζωγραφάκης, 
1967), που με τον ιδρώτα του “πιάνει την 
καλή” όσο και ως μανάβης στην ταινία Ο 
χρυσός και ο τενεκές ( Ίων Νταϊφάς, 1962), 
που από πλανόδιος εξελίσσεται σε επιτυ-
χημένο επιχειρηματία, υιοθετώντας όμως 
πλέον στη ζωή του το κυνικό δόγμα «Ο 
χρυσός κυβερνάει τον κόσμο», καθώς και 

μια έντονα απορριπτική στάση για τις κα-
τώτερες τάξεις.

Στις ταινίες της δεκαετίας αυτής θα 
δούμε πλέον και αναπαραστάσεις γυναι-
κών επιχειρηματιών, εφόσον ο αριθμός 
των ιδιοκτητριών επιχειρήσεων αυξάνεται 
σημαντικά σε σχέση με την προπολεμική 
περίοδο, παρουσιάζοντάς τες, ωστόσο, με 
μια κάπως γκροτέσκ συνήθως διάθεση 
(όπως η Ρένα Βλαχοπούλου ως  “εκρη-
κτική” μοδίστρα Πελαγία στην ταινία η 
Παριζιάνα), να προσφέρουν υπηρεσίες 
στο πλαίσιο στερεοτυπικά καθορισμένων 
ως «γυναικείων» επαγγελματικών κλάδων 
της μοδιστρικής ή της αισθητικής, σύμ-
φωνα με τις κυρίαρχες τάσεις της εποχής.

Στην επόμενη δεκαετία του 1970, το 
κείμενο της Κασσαβέτη μας φέρνει σε 
επαφή με το ρεύμα του Νέου Ελληνικού 
Κινηματόγραφου, στο πλαίσιο του οποίου 
προτείνεται σκηνοθετικά, όπως χαρακτη-
ριστικά αναφέρεται στο κείμενο, μια πα-
ράλληλη θέαση του κόσμου της εργασίας, 
όπου οι  μικροεπαγγελματίες παρουσιά-
ζονται στα φυσικά μεγέθη τους, μακριά 
από υπερβολικές αποδόσεις και τυπο-
ποιημένες αναπαραστάσεις της επαγγελ-
ματικής και κοινωνικής ταυτότητας στο 
πλαίσιο στερεοτύπων. Οι αφηγήσεις της 
συγκεκριμένης κινηματογραφικής Σχολής 
αναδεικνύουν το σύμβολο του μέτοικου 
μικροεπαγγελματία συνιστώντας μια απο-
καλυπτική ματιά στα αποτελέσματα της 
αστυφιλίας και στο εργασιακό αδιέξοδο 
πρώην αυτοαπασχολούμενων σε κάποιο 
επαρχιακό μέρος και την προλεταριο-
ποίησή τους, όταν φτάνουν στο αστικό 
κέντρο.

Κατά τη δεκαετία του 1980, οι μικροε-
παγγελματίες, που έχουν παγιωθεί κοινω-
νικά και οικονομικά, εμφανίζονται συχνά 
ως κεντρικοί χαρακτήρες στον δημοφιλή 
κινηματογράφο και κυρίως στις βιντεοται-
νίες, όπου αποδίδονται συχνά με έναν κω-
μικό τρόπο, άλλοτε με μελανά χρώματα, 
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ενώ δε λείπει και η απόδοσή τους κάποιες 
φορές μέσα από μια πιο «τρυφερή» - 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο κεί-
μενό της η Κασσαβέτη – προσέγγιση. Από 
την κινηματογραφική παράγωγη αλλά και 
την βιντεοπαραγωγή δεν λείπει, επίσης, 
και η αναφορά σε βασικά ζητήματα που 
απασχολούν τον μικρό βιοτέχνη κατά τη 
δεκαετία του 1980. 

Στο πλαίσιο ενός νέου κοινωνικοοι-
κονομικού τοπίου που διαμορφώνεται 
κατά τη δεκαετία του 1990, η “κομπίνα”, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 
κείμενο, θα αποτελέσει μια επαναλαμ-
βανόμενη σταθερά, χαρακτηρίζοντας τις 
εφήμερες προσπάθειες επιβίωσης των 
μικροεπαγγελματιών. Το πορτρέτο του 
μικροεπαγγελματία, η δράση του οποίου 
τοποθετείται κυρίως πλέον στην ελληνι-
κή περιφέρεια και όχι στο αστικό κέντρο, 
σκιαγραφείται, ως επί το πλείστον, με αρ-
νητικό αξιακό πρόσημο, παρουσιάζοντάς 
τον να στηρίζει την κοινωνική του κατα-
ξίωση σχεδόν αποκλειστικά στην οικονο-
μική επιτυχία, στερούμενος μορφωτικού 
κεφαλαίου.

Τα μοτίβα κινηματογραφικής αναπα-
ράστασης για τους μικροεπαγγελματίες 
στις αρχές της δεκαετίας του 2000 κινού-
νται - όπως αναφέρει στο κείμενό της η 
Κασσαβέτη - είτε γύρω από προσωρινά 
success stories ή εστιάζουν στην ανικανό-
τητά τους να ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις τους, ειδικότερα με την εμφά-
νιση της κρίσης, οι επιπτώσεις της οποίας 
αποτυπώνονται στην κινηματογραφική 
παραγωγή μετά από το 2010. Σε γενικές 
γραμμές, η θετική αναπαράσταση των 
μικροεπαγγελματιών είναι περιορισμένη, 
με αναφορές σε όσους εξαναγκάζονται, 
λόγω των συνθηκών, να κλείσουν την 
επιχείρησή τους. Αξίζει ιδιαίτερης ανα-
φοράς πως οι ταινίες της περιόδου αυτής 
αναδεικνύουν έναν συμπεριληπτικό κι-
νηματογραφικό λόγο με αναπαραστάσεις 

γυναικών καθώς και μεταναστών επιχει-
ρηματιών/μικροεπαγγελματιών, με την 
μικρή επιχείρηση, ιδιαίτερα για τους τε-
λευταίους, να αποτελεί έκφραση ένταξης 
και κοινωνικής ανόδου.

Η περιήγηση αυτή στις αναπαραστά-
σεις διαχρονικά των επαγγελματοβιοτε-
χνών και εμπόρων ολοκληρώνεται στο 
ανά χείρας μελετητικό πόνημα με την 
ανάδειξή τους μέσα από τις σελίδες της 
λογοτεχνίας, το χρονικό διάστημα από τα 
τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, στο 
κείμενο της Κατερίνας Πάπαρη. Άλλωστε, 
όπως συνάγεται και από το κείμενο, ο κό-
σμος της εργασίας - στη συγκεκριμένη 
περίπτωση οι επαγγελματοβιοτέχνες και 
έμποροι - αποτελούν την πιο αληθοφανή 
αντανάκλαση του μπαχτινικού χρονότοπου 
στη μυθοπλαστική αφήγηση, συγκεντρώ-
νοντας γύρω τους - ως κοινωνική ομάδα 
- χρήσιμες πληροφορίες για την ανασύ-
σταση της ατμόσφαιρας μιας εποχής.

Από τα τέλη του 19ου και καθόλη τη 
διάρκεια του 20ου αιώνα, στην ελλη-
νική λογοτεχνική παραγωγή η δράση 
των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπό-
ρων εκτυλίσσεται κυρίως στα δύο με-
γάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, όπου και δραστηριοποι-
ούνται πολυάριθμοι μικροεπαγγελματίες 
στο λιανικό εμπόριο, τεχνίτες, μικροβιο-
τέχνες αλλά και πλανόδιοι έμποροι, όπως 
αναφέρει στο κείμενό της η Πάπαρη. 

Εκκινώντας, λοιπόν, από τα τέλη του 
19ου αιώνα, ένα από τα επαγγέλματα που 
με μεγάλη συχνότητα “ξεπηδούν” από τις 
σελίδες των λογοτεχνικών έργων της επο-
χής, επιβιώνοντας και σε όλη τη διάρκεια 
του 20ού αιώνα, είναι αυτό του πλανόδιου 
εμπόρου/πραματευτή, με αντιπροσωπευ-
τικό ανάγνωσμα τους Άθλιους των Αθηνών 
του Ιωάννη Κονδυλάκη (1914) ή του γυρο-
λόγου «πρακτικού» που προσφέρει ιατρι-
κές υπηρεσίες, με τα ολέθρια αποτελέ-
σματα της αγυρτείας, όπως στο Αμάρτημα 
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της μητρός μου του Βιζυηνού (1883), ενώ 
μια ενδιαφέρουσα διάσταση των τελευ-
ταίων πραματευτάδων-γυρολόγων, που 
φανερώνει και τη μεταπολεμική επιβίω-
σή τους, προσφέρεται στο Δέκα του Μ. 
Καραγάτση. 

Στα έργα, επίσης, του Παπαδιαμάντη 
περιγράφονται πολλοί επαγγελματίες 
και ο ρόλος τους στην τοπική κοινότητα, 
ανασυστήνοντας το κοινωνικοοικονομικό 
πλαίσιο της εποχής και παρέχοντας ση-
μαντικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα 
η περίπτωση των αρτοποιών, με την αύ-
ξηση της κατανάλωσης του ψωμιού ως 
δηλωτικό του βαθμού αστικοποίησης και 
της ανόδου του βιοτικού επιπέδου.

Αλλά και οι αναφορές σε χώρους 
άσκησης της επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας, όπως το καπηλειό, έχουν ιδιαί-
τερη σημασία, καθώς συνιστούν κομβικό 
χώρο συναθροίσεων, διαδραματίζοντας 
σημαντικό ρόλο στη ζωή της κοινότη-
τας, παραπέμποντάς μας στις αναφορές 
της Αποστόλου σχετικά με τον αντίστοιχο 
ρόλο των καφενείων στη σημειολογία του 
αστικού τοπίου, της κοινωνικής ζωής και 
της μετεξέλιξής της.  

Από τη λογοτεχνική παραγωγή της πε-
ριόδου αυτής δε λείπουν οι αναφορές σε 
διαχρονικά ζητήματα των αυτοαπασχο-
λουμένων, όπως για παράδειγμα οι ανη-
συχίες για τη διαδοχή του επαγγέλματος. 

Τέλος, η λογοτεχνία της εποχής δεν 
παραλείπει να αναδείξει, πέραν των βι-
οπαλαιστών μικροεπιχειρηματιών, και 
το πορτρέτο του επιτυχημένου εμπό-
ρου, που αντλεί το κοινωνικό κύρος του 
από την οικονομική του επιτυχία και 
απαξιώνει κατώτερα οικονομικά στρώ-
ματα (Στέλλα Βιολάντη, του Γρηγορίου 
Ξενόπουλου, 1901), δημιουργώντας μια 
νοηματική σύνδεση με τις αναφορές της 
Κασσαβέτη για τον πλανόδιο μανάβη της 
ταινίας Ο χρυσός και ο τενεκές, τη δεκαετία 
του 1960, που εξελίσσεται σε επιτυχημένο 

επιχειρηματία, πορευόμενος με το κυνικό 
δόγμα «Ο χρυσός κυβερνάει τον κόσμο». 

Η Αναλαμπή του Νίκου Θέμελη, μέσα 
από την παρουσίαση των επαγγελματοβι-
οτεχνών και των εμπόρων ως αστών μάλ-
λον παρά ως βιοπαλαιστών συμπυκνώνει 
την υποσχόμενη εικόνα μιας χώρας ευρι-
σκόμενης - κατά τον Θεοτοκά – μπροστά 
σε ένα «νέο ξεκίνημα» - όπως χαρακτη-
ρίζεται η Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο. 
Στο ίδιο αυτό λογοτεχνικό έργο, μέσα 
από την τοπογραφία επαγγελμάτων και 
εμπόρων ξεπηδά και το τότε γαλακτο-
πωλείο στην οδό Πινακωτών (σημερινό 
γνωστό ζαχαροπλαστείο της οικογένειας 
Ασημακόπουλου στη Χαριλάου Τρικούπη). 

Την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση 
που έχουν να αντιμετωπίσουν οι λαϊκές 
τάξεις στην εποχή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, που χαρακτηρίζεται από ανεργία 
και ακραία φτώχεια, σκιαγραφεί με αντι-
προσωπευτικό τρόπο το έργο Άνθρωποι 
και Σπίτια του Ανδρέα Φραγκιά (1947) 
αναδεικνύοντας, όπως αναφέρει στο κεί-
μενό της η Πάπαρη, τον μόχθο των φτω-
χών λαϊκών στρωμάτων και των πολιτικά 
αντιφρονούντων να επιβιώσουν στα κα-
τεστραμμένα αστικά κέντρα της μεταπο-
λεμικής εποχής.

Το Τρίτο Στεφάνι του Κώστα Ταχτσή, ανα-
βιώνοντας την εποχή του Μεσοπολέμου 
και τη μετάβαση στη μεταπολεμική εποχή, 
αποτελεί αντιπροσωπευτικό ανάγνωσμα 
σχετικά με τη μεγάλη αντίθεση που βιώ-
νουν οι μικροαστοί μεταξύ προπολεμικής 
και μεταπολεμικής εποχής.

Τέλος, το μοτίβο του βερεσέ και το τε-
φτέρι φαίνεται να αποτελούν κοινό τόπο 
στη μεταπολεμική λογοτεχνία αλλά και 
φιλμογραφία, όπως αναδεικνύεται αντί-
στοιχα στο κείμενο της Κασσαβέτη.

Στις δεκαετίες του 1950-1960, ως εποχή 
οικονομικής ανασυγκρότησης, τα λογοτε-
χνικά έργα αναδεικνύουν την πληθώρα 
μικρομάγαζων και αυτοαπασχολουμένων, 
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ο μεγάλος αριθμός των οποίων οφείλε-
ται είτε στο πολύ χαμηλό επίπεδο των μι-
σθών και την αυξημένη ανεργία είτε στον 
κοινωνικό αποκλεισμό λόγω πολιτικών 
φρονημάτων παραπέμποντάς μας, στο 
πλαίσιο ενός χωροχρονικού αντικατο-
πτρισμού στην επιχειρηματικότητα ανά-
γκης του σήμερα.  

Στη λογοτεχνία της περιόδου ανα-
δεικνύεται, επίσης, το επάγγελμα της 
μοδίστρας – κύριος κλάδος γυναικείας 
επιχειρηματικής δραστηριοποίησης την 
εποχή αυτή – ως  ο «ιδεότυπος της νέας 
θηλυκότητας». 

Το γκρέμισμα του σπιτιού στο οποίο 
στεγαζόταν το καφενείο στο ομώνυ-
μο    διήγημα  του Δημήτρη Πετσετίδη 
και η ανέγερση μιας πολυκατοικίας στη 
θέση του, σηματοδοτεί τη μετεξέλιξη του 
αστικού τοπίου τη δεκαετία του 1960, 
παραπέμποντάς μας στα καφενεία της 
Τσαρουχικής μυθολογίας στο κείμενο της 
Αποστόλου. 

Αν και κατά την περίοδο 1961-1973 η 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και οι 
σημαντικές κοινωνικοοικονομικές αλλα-
γές ερμηνεύουν τα υψηλά ποσοστά αυ-
τοαπασχολούμενων που ήταν σε θέση 
να συντηρήσει η ελληνική οικονομία, το 
μεταπολεμικό μοντέλο συσσώρευσης της 
ελληνικής οικονομίας αποδεικνύεται εξαι-
ρετικά εύθραυστο κι αυτό φανερώνεται 
την περίοδο της δικτατορίας, με την επι-
δείνωση των οικονομικών προβλημάτων. 
Η πορεία προς εξαφάνιση επαγγελμάτων 
αλλά και ζητημάτων όπως αυτό της δια-
δοχής και συνέχισης μιας μικρής ατομι-
κής επιχείρησης θίγονται σε λογοτεχνικά 
έργα της περιόδου, όπως αντίστοιχα στα 
διηγήματα «Ο Σιούλας ο ταμπάκος» και 
«Ο Ντετεκτίβ».

Ο λογοτεχνικός χαρακτήρας του 
Διαμαντή - στο διήγημα «Νοκτούρνο» 

στα Χρονογραφήματα του Νίκου Τσιφόρου 
- που ερχόμενος από την επαρχία στην 
Αθήνα εξελίσσεται από μπακάλης σε με-
γαλέμπορο, αποκτώντας και την ανάλογη 
κοινωνική υπόσταση, ενσαρκώνει την ελ-
ληνική κοινωνία της δεκαετίας του 1970, 
φέρνοντάς μας στο μυαλό έναν ανάλογο 
κινηματογραφικό χαρακτήρα, αυτόν του 
«μεγαλομπακάλη της γωνίας» κυρ-Πα-
ντελή, στην ταινία Της κακομοίρας (γνω-
στή και ως Ο μπακαλόγατος) του Ντίνου 
Κατσουρίδη, λίγα χρόνια νωρίτερα.

Το ζήτημα της γυναικείας επιχειρημα-
τικότητας στη δεκαετία του 1970 αποτε-
λεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα που 
αναδεικνύεται στη λογοτεχνική παρα-
γωγή μεταγενέστερων δεκαετιών, όπως 
στο μυθιστόρημα Βιοτεχνία Υαλικών του 
Κουμανταρέα (1991), που σκιαγραφεί τη 
σύγχρονη μεταπολεμική νεοελληνική 
κοινωνία.

Ενσαρκώνοντας τον βεμπεριανό ιδεό-
τυπο του μικροεπιχειρηματία και αυτοαπα-
σχολούμενου και την μετεξέλιξή του ανά 
περιόδους, οι χάρτινοι ήρωες και ηρωίδες 
μάς οδηγούν έως την εποχή της οικονομι-
κής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας, με 
την εργασία, όπως αναφέρει στο κείμενό 
της η Πάπαρη, να προσδιορίζει κοινωνι-
κά και ταξικά το υποκείμενο και όχι να 
λειτουργεί απλώς ως μέσο βιοπορισμού. 
Είναι αυτός ακριβώς ο μετασχηματισμός 
στον ρόλο της εργασίας στην ανθρώ-
πινη ζωή που θα θέσει σε δοκιμασία τις 
σχέσεις στην οικογένεια του βιοτέχνη 
Αργύρη, στο έργο Η πόλη και η σιωπή του 
Κώστα Τζαμιώτη (2013), όταν θα αναγκα-
στεί, λόγω κρίσης, να κλείσει τη βιοτεχνία 
του και να βιοποριστεί κάνοντας ένα άλλο 
επάγγελμα, με την οικονομική υποβάθμι-
ση της οικογένειας να ανατρέπει και όλο 
το μέχρι τότε επίπεδο ζωής.
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Σύνοψη

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η μελέ-
τη του τρόπου με τον οποίον παρουσιάζο-
νται οι επαγγελματοβιοτέχνες στην εικα-
στικές τέχνες του τελευταίου αιώνα στην 
Ελλάδα. Αν και η συγκεκριμένη θεματική 
δεν αποτελεί μία από τις βασικές ενότη-
τες στις οποίες αναφέρεται το έργο της 
πλειοψηφίας, τουλάχιστον, των Ελλήνων 
εικαστικών, παρόλα αυτά η έρευνά μας 
θα καταδείξει έναν σημαντικό αριθμό 
έργων που επιχειρούν να αναδείξουν μια 
τέτοια θεματική. Πιο συγκεκριμένα, μελε-
τήθηκαν 73 πίνακες από 20 Έλληνες ζω-
γράφους που συγκροτούν ένα σημαντικό 

σώμα ελληνικής ζωγραφικής παραγωγής. 
Από τη Σχολή του Μονάχου και τον ακα-
δημαϊκό νεωτερισμό μέχρι την αναζήτη-
ση της ελληνικότητας της Γενιάς του ’30 
και έπειτα μια ποικιλία Ελλήνων εικαστι-
κών δημιουργών διαφορετικών σχολών 
και περιόδων, με διαφορετικές σίγουρα 
αφετηρίες και προθέσεις, επιλέγουν να 
εντάξουν τέτοιου είδους θεματικές στο 
έργο τους. Η ανάδειξη των θεματικών 
αυτών διαφαίνεται άλλοτε μέσα από την 
προσπάθεια απεικόνισης  των ίδιων των 
ανθρώπων, άλλοτε του αστικού τοπίου 
και της πόλης που αλλάζει ή συχνά με ρο-
μαντική πρόθεση για την αποτύπωση της 
εικόνας της πόλης αλλά και ενός τρόπου 
ζωής που πλέον χάνεται.

Εξιδανικεύσεις, Εκσυχρονισμός 
και Ετεροχρονισμοί 
στις Αναπαραστάσεις 
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 
στην Ελληνική Ζωγραφική

Αρχιτέκτων - Μηχανικός Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αγγελίνα Α. Αποστόλου
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Εισαγωγή

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης απο-
τελεί η διερεύνηση, καταγραφή και ανά-
λυση του τρόπου με τον οποίον παρου-
σιάζονται οι επαγγελματοβιοτέχνες στις 
εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα, κατά την 
τελευταία εκατονταετία. Αν και η συγκε-
κριμένη θεματική δεν αποτελεί μία από 
τις βασικές θεματικές ενότητες στις οποί-
ες αναφέρεται το έργο – τουλάχιστον της 
πλειοψηφίας των Ελλήνων εικαστικών 
– παρόλα αυτά η έρευνα θα καταδείξει 
έναν σημαντικό αριθμό έργων που επιχει-
ρούν να αναδείξουν μια τέτοια θεματική 
και μάλιστα από μια ποικιλία Ελλήνων ει-
καστικών δημιουργών διαφορετικών σχο-
λών και περιόδων που με διαφορετικές 
σίγουρα αφετηρίες και προθέσεις επιλέ-
γουν να εντάξουν τέτοιου είδους θεματι-
κές στο έργο τους. Πιο συγκεκριμένα, στα 
πλαίσια αυτής της έρευνας μελετήθηκαν 
συνολικά 73 πίνακες από 20 Έλληνες ζω-
γράφους που συγκροτούν ένα σημαντικό 
σώμα ελληνικής ζωγραφικής παραγωγής. 
Από το σύνολο των παραπάνω πινάκων 
που μελετήθηκαν, η λίστα των οποίων πα-
ρουσιάζεται στο Παράρτημα, επιλέχθη-
καν να παρουσιαστούν οι σημανικότεροι 
από άποψη συνάφειας του έργου τους με 
το αντικείμενο της έρευνας. 

Από τη Σχολή του Μονάχου και τον 
ακαδημαϊκό νεωτερισμό μέχρι την ανα-
ζήτηση της ελληνικότητας της Γενιάς του 
’30 και έπειτα, μια ποικιλία Ελλήνων εικα-
στικών δημιουργών διαφορετικών σχο-
λών και περιόδων με διαφορετικές σίγου-
ρα αφετηρίες και προθέσεις επιλέγουν να 
εντάξουν τέτοιου είδους θεματικές στο 
έργο τους είτε μέσα από τη προσπάθεια 
απεικόνισης άλλοτε των ίδιων των αν-
θρώπων, άλλοτε του αστικού τοπίου και 
της πόλης που αλλάζει, ή συχνά με ρο-
μαντική πρόθεση για την αποτύπωση της 

εικόνας της πόλης αλλά και ενώς τρόπου 
ζωής που πλέον χάνεται.

Το κείμενο διαρθρώνεται ως εξής: Στη 
πρώτη ενότητα επιχειρείται η παρουσί-
αση του θέματος καθώς και μια σύντο-
μη αναζήτηση αντίστοιχων θεμάτων στο 
εξωτερικό, με παρουσίαση ζωγραφικών 
έργων επώνυμων ζωγράφων. Στη συ-
νέχεια, παρουσιάζεται το κυρίως μέρος 
της έρευνας, δηλαδή η ελληνική εικαστι-
κή παραγωγή εστιάζοντας φυσικά στη 
μελέτη της αναπαράστασης των επαγ-
γελματοβιοτεχνών σε αυτή. Εκκινώντας 
από τη «Σχολή του Μονάχου» και τους 
κύριους Έλληνες εκπροσώπους της, πα-
ρουσιάζονται γνωστοί πίνακες που απει-
κονίζουν πιο παραδοσιακά κυρίως επαγ-
γέλματα. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται 
στον Μεσοπόλεμο και τη γενιά του ’30 
καθώς εκείνη κυρίως την περίοδο εντοπί-
ζεται ο μεγαλύτερος αριθμός έργων που 
απεικονίζουν επαγγελματίες (ή το φυ-
σικό χώρο του επαγγέλματος τους). Στη 
συνέχεια το κείμενο αναφέρεται στη σύ-
γρονη ζωγραφική παραγωγή και τους νε-
ώτερους καλλιτέχνες που ακολούθησαν 
τη Γενιά του ’30. Τέλος, γίνεται αναφορά 
στην ναΐφ ζωγραφική και στις όποιες δι-
αφορές της από την επώνυμη σχετικά με 
τη θεματολογία της παρούσας έρευνας. 
Ακολουθεί μια αναλυτική προσπάθεια κα-
τανόησης της θεματικής που ενδιαφέρει 
με βάση την περαιτέρω, συνδιαστική, με-
λέτη των έργων που έχουν παρουσιαστεί 
στις προηγούμενες ενότητες ως προς τα 
έτη δημιουργίας τους, τους κλάδους δρα-
στηριότητας που απεικονίζουν, το αντι-
κείμενο του επαγγέλματος αλλά και τη 
σχολή σύνθεσης στην οποία εντάσσονται. 
Η μελέτη ολοκληρώνεται με σύνοψη των 
συμπερασμάτων της έρευνας που προη-
γήθηκε καθώς και προτάσεις για περαι-
τέρω έρευνα.
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1. Οι Επαγγελματοβιοτέχνες     
στις Εικαστικές Τέχνες

Η απεικόνιση των επαγγελματοβιοτεχνών 
στις εικαστικές τέχνες φαίνεται να απο-
τελεί ένα θέμα όχι ιδιαίτερα διαδεδομένο 
στους εικαστικούς γενικά. Όπως προκύ-
πτει από την παρούσα μελέτη, η συγκε-
κριμένη θεματική δεν φαίνεται να έχει 
σημαντική παρουσία ούτε στις εικαστικές 
τέχνες του ελληνικού χώρου. Η εμφάνισή 
της στην ελληνική ζωγραφική παραγωγή 
αναδεικνύεται κυρίως ως αποτέλεσμα 
του εγχειρήματος για την αναπαράσταση, 
απεικόνιση και διερεύνηση του αστικού 
χώρου περισσότερο, και λιγότερο ως μια 
εσκεμμένη αναπαράσταση των επαγγελ-
ματιών ή συγκεκριμένων επαγγελμάτων. 
Αυτή συστηματοποιείται κυρίως την περί-
οδο του Μεσοπολέμου παράλληλα με τη 
ραγδαία αλλαγή του αστικού περιβάλλο-
ντος, κάτι που έδωσε πλήθος ερεθισμά-
των στους καλλιτέχνες της περιόδου.

1.1  Τα Επαγγέλματα στην αστική 
τοπιογραφία

Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να 
απαντήσουμε στο «γιατί» απεικονίζονται 
τελικά οι επαγγελματίες, μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει μια ποικιλία απεικονιστικών 
προθέσεων που φαίνεται να έχουν να κά-
νουν, τόσο με την περιγραφή του τόπου 
και της τοπικότητας όσο και  του χρόνου 
και άρα της εποχής που αναπαρίσταται. 
Πρόκειται για κοινό τόπο το γεγονός πως 
η αστική τοπιογραφία αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό στοιχείο για τη μελέτη και κα-
ταγραφή των κοινωνικων, πολιτικών, οι-
κονομικών και πολιτισμικών συνθηκών 
μιας εποχής, ενώ η διαχείριση – παρουσία 
ή απουσία - της ανθρώπινης μορφής σε 

αυτή συχνά προσφέρει εξίσου σημαντικές 
πληροφορίες για την ανθρωπογεωγραφία 
του τόπου αλλά και των επαγγελμάτων 
που τον συγκροτούν (Τσιαούσκογλου, 
2014). Οι επαγγελματίες μπορεί να απει-
κονίζονται είτε στο πλαίσιο αναπαράστα-
σης ως εκφραστές του τόπου και ως μέ-
ρος του ή ως σχόλιο στον χρόνο, σε μια 
εποχή που έφυγε, συχνά με πρόθεση την 
αναπόληση του παρελθόντος στο πλαί-
σιο ενός κινήματος για «επιστροφή στις 
ρίζες» και στην παράδοση. Μπορεί ακό-
μα να απεικονίζονται και ως μια εκτίμη-
ση ενός φουτουρισμού, μια περιγραφή με 
νοσταλγική διάθεση του νέου που έρχεται 
και που συχνά και αυτό συνδέεται με μια 
νέα εικόνα της πόλης που έχει αρχίσει να 
διαμορφώνεται με ταχύτατους ρυθμούς 
αντικαθιστώντας την παλιά.

Έτσι, όπως επισημαίνει η Τσιαούσκογλου 
(2014), οι εικαστικοί καλλιτέχνες αποτυ-
πώνοντας όψεις της αστικής ζωής στον 
δημόσιο χώρο «προσφέρουν την ίδια 
στιγμή ένα χρονικό της καθημερινότητας 
και έναν δείκτη, μέσω του οποίου εντοπί-
ζονται οι ποιότητες και τα σφάλματα, τόσο 
του σύγχρονου ελληνικού χώρου όσο και 
της νοοτροπίας των ανθρώπων που τον 
κατοικούν» (Τσιαούσκογλου, 2014). Με 
τον τρόπο αυτόν, οι πληροφορίες που τα 
έργα αυτά μεταδίδουν είναι σημαντικά 
περισσότερες από την απλή περιγραφι-
κή απεικόνιση κάποιων επαγγελματιών 
ή επαγγελμάτων. Είναι δυνατόν, επιπλέ-
ον, να αναγνωσθούν πληροφορίες για 
τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές 
ίσως ακόμη και πολιτικές συνθήκες της 
εποχής που τα έργα εντάσσονται/ δημι-
ουργούνται ή/και της εποχής που επιχει-
ρούν να απεικονίσουν.
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2. Οι Επαγγελματοβιοτέχνες 
στη διεθνή εικαστική 
παραγωγή

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η ενδει-
κτική παρουσίαση κάποιων σημαντικών 
διεθνών εικαστικών που ασχολήθηκαν 
με την αναπαράσταση της θεματικής που 
πραγματεύεται το εν λόγω κείμενο. Η 
απεικόνιση του αστικού τοπίου, και ιδιαί-
τερα της καθημερινής ζωής των ανθρώ-
πων της πόλης, στη σύγχρονη ευρωπαϊκή 
ζωγραφική συστηματοποιείται, θα λέγα-
με, με τους ιμπρεσιονιστές ζωγράφους. 
Από τον Claude Monet μέχρι τον Paul 
Cezanne και τον Vincent van Gogh το 
τοπίο, αρχικά το φυσικό και σταδιακά το 
δομημένο, θα γίνει ζητούμενο σε μια πα-
ράλληλη αναζήτηση των ζωγράφων για 
την απόδοση του φωτός και των δυνατο-
τήτων του χρώματος (Δεβετζή, 2014). Η 
διερευνητική προσπάθεια θα εστιάσει, εν 
προκειμένω, σε τρεις επιλεγμένους εικα-
στικούς, αντιπροσωπευτικούς της εποχής 
αλλά και της περιοχής τους, που απει-
κόνισαν επαγγελματίες στα έργα τους. 
Ενδεικτικά λοιπόν, θα παρουσιαστούν 
οι περιπτώσεις των Βίνσεντ Βαν Γκονγκ 
(1853 – 1890), Ντιέγκο Ριβέρα (1886 – 
1957) και Καζιμίρ Μαλέβιτς, (1879 – 1935) 
με τα έργα τους «Εξώστης καφενείου τη 
νύχτα», «Ανθοπώλης» (σειρά έργων) και 
«Ακονιστής μαχαιριών» αντίστοιχα.

2.1    Παραδείγματα στη διεθνή 
εικαστική παραγωγή

2.1.1  «Εξώστης καφενείου τη νύχτα», 
Βίνσεντ Βαν Γκονγκ (1853-1890)

Στο έργο «Εξώστης καφενείου τη νύ-
χτα», πίνακα που o Βίνσεντ Βαν Γκονγκ 

φιλοτέχνησε κατά τη διαμονή του στο 
Παρίσι, τον Σεπτέμβριο του 1888,  απει-
κονίζεται ο εξωτερικός χώρος του καφε-
νείου στην πλατεία Φόρουμ στην Αρλ της 
Νότιας Γαλλίας. “Η νύχτα είναι πιο ζωντα-
νή και πολύχρωμη από την ημέρα” είχε 
γράψει στον αδερφό του, κάτι που αντι-
κατοπτρίζεται στον πίνακα. Ο ζωγράφος 
έχει επιλέξει φωτεινά – έντονα χρώματα 
για τον πίνακα και δεν έχει αποδώσει τη 
νύχτα ως μαύρη που συνηθίζεται.

2.1.2  «Ανθοπώλης» και «Μεταφορέας 
Λουλουδιών», Ντιέγκο Ριβέρα      
(1886 – 1957)

Ο Ντιέγκο Ριβέρα είναι Μεξικανός ζω-
γράφος, που έγινε γνωστός κυρίως για 
τις μεγάλες τοιχογραφίες του σε δημόσια 
κτήρια στο Μεξικό αλλά και στις Η.Π.Α., 
στις οποίες απεικονίζονται, τόσο η ιστορία 
και η κοινωνία του Μεξικού όσο και γενι-
κότερα θέματα κοινωνικού περιεχομένου. 
Είναι γνωστός και ως σύζυγος της Φρίντα 
Κάλο. Το 1935, ο Ντιέγκο Ριβέρα δημιούρ-
γησε τον πίνακα με τίτλο «Μεταφορέας 
Λουλουδιών» (Cargador de Flores). Όπως 
και πολλοί από τους πίνακες του Ντιέγκο 
Ριβέρα, ο «Μεταφορέας Λουλουδιών» πα-
ρουσιάζεται με απλότητα, αλλά αποπνέει 
συμβολισμό και νόημα. Οι ανθρώπινες 
φιγούρες στο έργο του Ντιέγκο Ριβέρα 
φαίνονται ταλαιπωρημένες και σκυθρω-
πές, ενώ ακόμα και τα χρώματα που χρη-
σιμοποιεί εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό ως 
προς την αισθητική απόδοσή τους .

Ένα άλλο σημαντικό έργο του ζωγρά-
φου, ο «Ανθοπώλης», φιλοτεχνήθηκε το 
1941 και απεικονίζει μια νεαρή γυναίκα 
γονατιστή με ένα πολύ μεγάλο μπουκέτο 
κάλλες (είδος κρίνου, ενδημικό στη Νότια 
Αμερική αλλά και συχνό θέμα στο έργο 
του Ριβέρα). Τα ρούχα της είναι απλά, 
αλλά πολύχρωμα και τακτοποιημένα, 
όπως ίσως μιας τυπικής νεαρής γυναίκας 
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απεικονίζει έναν μυστακοφόρο άνδρα με 
κοστούμι και καπέλο που λειαίνει ένα μα-
χαίρι σε έναν τροχό λείανσης. Ο άνθρω-
πος φαίνεται να βρίσκεται σε μια διαρκή 
κατάσταση κίνησης, καθώς επανεξετά-
ζει την πρόοδο της λείανσης. Πίσω από 
αυτόν στα αριστερά υπάρχουν μερικά 
αγγεία επάνω σε ράφια, ένα τραπέζι και 
πιθανώς ένας ή δύο μεταλλικοί σωλή-
νες, ενώ στα δεξιά υπάρχουν ασαφή γκρι 
αντικείμενα (πιθανώς κτήρια), που υπο-
δηλώνουν, ίσως, ότι το άτομο είναι επαγ-
γελματίας ακονιστής μαχαιρών στο ερ-
γαστήριό του σε αστικό περιβάλλον. Μια 
μικρή σκάλα μπορεί, επίσης, να παρατη-
ρηθεί στην κάτω δεξιά γωνία. Τα χρώματα 
μπλε, πράσινο και ασημί κυριαρχούν στον 
πίνακα. Άλλα χρώματα που χρησιμοποι-
ούνται είναι το πορτοκαλί, το κίτρινο, το 
καφέ και το πορφυρό. Η μεταλλική πα-
λέτα φαίνεται να επιλέχθηκε πιθανώς για 
να τονίσει το επάγγελμα του ακονιστή και 
ίσως τον τρόπο με τον οποίον το μαχαίρι 
ακονίζεται.1

3.  Οι Επαγγελματοβιοτέχνες 
στη ελληνική εικαστική 
παραγωγή

3.1  Η περίοδος πριν τον 
Μεσοπόλεμο - Η Σχολή του 
Μονάχου

Εκκινώντας τη μελέτη της απεικόνισης 
των επαγγελματοβιοτεχνών στην ελλη-
νική ζωγραφική, οφείλουμε να αναφερ-
θούμε αρχικά στη Σχολή του Μονάχου ή 
αλλιώς τη σχολή του «ακαδημαϊκού ρε-
αλισμού», που αποτελεί το πλέον σημα-
ντικό εικαστικό κίνημα στην Ελλάδα του 

του Μεξικού στις αρχές του 20ου αιώνα. 
Οι διπλές πλεξούδες της δείχνουν ότι εί-
ναι νεαρή κοπέλα που δεν έχει ακόμη πα-
ντρευτεί. Το πρόσωπό της δεν φαίνεται, 
καθώς η πλάτη της είναι γυρισμένη προς 
τον θεατή κρατώντας τα κρίνα, με τα χέ-
ρια της γύρω από το μπουκέτο. Το φό-
ντο του πίνακα είναι σκοτεινό, οπότε δεν 
υπάρχει ορισμός του εδάφους στο οποίο 
κάθεται ή τι βρίσκεται πίσω από τα κρίνα. 
Το μπουκέτο, ίσως πολύ μεγάλο για να το 
σηκώνει, είναι αυτό που πρέπει να πουλή-
σει, όπως δείχνει ο τίτλος του έργου.

2.1.3  «Ακονιστής μαχαιριών», Καζιμίρ 
Μαλέβιτς, (1879 – 1935)

Στην προεπαναστατική Ρωσία, ο Καζιμίρ 
Μαλέβιτς αποτελεί μία από τις δύο κυ-
ρίαρχες μορφές που θα διακριθούν στην 
αφηρημένη ζωγραφική του κυβισμού και 
του φουτουρισμού, μαζί με τον Βλαντιμίρ 
Τάτλιν. Ο Μαλέβιτς θα αναπτύξει τη 
ζωγραφική της «καθαρής αίσθησης», 
τον Σουπρεματισμό, όπου “δεν υπάρ-
χουν γραμμές, δεν υπάρχει απόδοση του 
όγκου, υπάρχουν μόνο αντιθέσεις” (Γκρέυ, 
1987, σελ. 201). Η χρήση καθαρά γεωμε-
τρικών μορφών, αρχικά δισδιάστατων και 
έπειτα τρισδιάστατων, ο διαγώνιος δυνα-
μικός άξονας και η αμφισβήτηση των κυ-
ρίαρχων παραστάσεων της ανθρώπινης 
συνείδησης, συγκροτούν ως στοιχεία το 
ρεύμα του Σουπρεματισμού.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα 
του Μαλέβιτς είναι και ο «Ακονιστής μα-
χαιριών», τυπικό της θεματολογίας του, 
καθώς επιλέγει ένα άτομο που δεν βρί-
σκεται στο προσκήνιο της κοινωνίας (The 
Knifegrinder, KazimirMalevich.org). Πιο 
συγκεκριμένα, ο πίνακας φαίνεται να 

1.  KazimirMalevich.org
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19ου αιώνα. Ένα κίνημα που συγκροτήθη-
κε με έντονες επιρροές από τη Βασιλική 
Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου 
και το ομώνυμο καλλιτεχνικό ρεύμα της 
Γερμανίας (Münchner Schule). Το έργο 
των Ελλήνων ζωγράφων της Σχολής του 
Μονάχου διακρίνεται για την εξαιρετική 
τεχνική του στη χρήση των χρωμάτων σε 
βάρος, πολλές φορές, και της εκφραστι-
κότητας. Οι σκηνές που απεικονίζουν οι 
ζωγράφοι του ακαδημαϊκού ρεαλισμού 
έχουν κάτι πομπώδες και θεατρικό, χωρίς 
όμως αυτό να σημαίνει την έλλειψη συ-
ναισθημάτων. Στον ακαδημαϊκό ρεαλισμό 
προέχει η ηθογραφία, δηλαδή η απεικό-
νιση του βίου των αστικών κέντρων και, 
κυρίως, της υπαίθρου, με ιδιαίτερη έμ-
φαση στην απόδοση αρχιτεκτονημάτων, 
τοπικών φορεσιών και αντικειμένων. Στις 
θεματικές ακολουθεί η προσωπογραφία, 
η τοπιογραφία και τέλος η νεκρή φύση.

Κάποιοι από τους κυριότερους εκπρο-
σώπους της Σχολής του Μονάχου είναι 
οι ζωγράφοι του ύστερου 19ου αιώνα, 
όπως οι Νικηφόρος Λύτρας (1832–1904), 
Νικόλαος Γύζης (1842–1901) και Γεώργιος 
Ιακωβίδης (1853–1907). Ο Νικηφόρος 
Λύτρας για πολλούς αποτελεί τον «γε-
νάρχη της ελληνικής ζωγραφικής», καθώς 
θεωρείται ο κατεξοχήν εικονογράφος του 
ελληνικού βίου και τόπου, κατά τον 19ο 
αιώνα. Πίνακές του όπως «Ο Γαλατάς» και 
«Η Προσμονή» αποτελούν σημεία αναφο-
ράς στην ιστορία της ελληνικής τέχνης. Ο 
Νικόλαος Γύζης ασχολήθηκε και αυτός με 
την ηθογραφία, αλλά προς το τέλος της 
ζωής του στράφηκε προς την εικονογρα-
φία οραμάτων, αλληγοριών και συμβολι-
σμών. Τέλος, ο Γεώργιος Ιακωβίδης ασχο-
λήθηκε κυρίως με την προσωπογραφία 
και την απεικόνιση παιδικών σκηνών.

3.2  Παραδείγματα εικαστικών από 
τη Σχολή του Μονάχου

3.2.1  Νικηφόρος Λύτρας (1832 – 1904)

Ο Νικηφόρος Λύτρας είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους και 
δασκάλους της ζωγραφικής, κατά τον 
19ο αιώνα. Θεωρείται, επίσης, ένας από 
τους σημαντικότερους εκπροσώπους 
της Σχολής του Μονάχου καθώς και ένας 
από τους πρωτοπόρους στη διαμόρφωση 
της διδασκαλίας των Καλών Τεχνών στην 
Ελλάδα. Ο Νικηφόρος Λύτρας κατάφερε 
να αποτυπώσει την κοινωνία της εποχής 
του ζωγραφίζοντας σκηνές από την καθη-
μερινή ζωή των απλών ανθρώπων στην 
ύπαιθρο αλλά και στα αστικά κέντρα. Στα 
έργα του διακρίνεται η απλότητα και η 
ευαισθησία καθώς και μια ποιητική από-
δοση των μορφών που απεικονίζονται. 
Ένα από τα πιο γνωστά του έργα σχετι-
κά με τη θεματολογία της έρευνας είναι 
ο πίνακας με τίτλο «Ο Γαλατάς σε ώρα 
ανάπαυσης», ένα έργο του 1895 που απει-
κονίζει έναν άντρα καθισμένο να παίζει 
μουσικό έγχορδο όργανο (πιθανόν τζου-
ρά) και ντυμένο με παραδοσιακή φορεσιά 
με φουστανέλα.

3.2.2  Νικόλαος Γύζης (1842 – 1901)

Ο Νικόλαος Γύζης, σπουδαστής στην 
Ακαδημία του Μονάχου, ενστερνίστηκε 
τις αρχές των Γερμανών δασκάλων του, 
παράγοντας έργα σπάνιας επιδεξιότητας, 
μέσα στα όρια του ιστορικού ρεαλισμού 
και της ηθογραφίας. Από τα πιο γνωστά 
του έργα είναι «Ο Κουρέας», του 1880 
αλλά και «Ο Ζαχαροπλάστης», του 1898, 
που η θεματολογία τους εμπίπτει στα ζη-
τούμενα της έρευνας μας.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
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Εικόνα 1: Γ. Ιακωβίδης,  «Η προσφυγοπούλα ή κοιμισμένη ανθοπώλις» 1900
Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

3.2.3  Γεώργιος Ιακωβίδης (1853 –1932)

Τα θέματα του Γεώργιου Ιακωβίδη, παρότι 
ζωντανά και γεμάτα φως, διακατέχονται 
από τη θεατρικότητα και την αυστηρό-
τητα που επέβαλλε ο ακαδημαϊσμός. Στα 
χρόνια της παραμονής του στη Γερμανία, 
τα θέματά του ήταν κυρίως σκηνές της 
καθημερινής ζωής, ιδίως δε συνθέσεις με 
παιδιά, εσωτερικά σπιτιών, νεκρές φύσεις, 
λουλούδια, κ.τ.λ. Με την επιστροφή του 

στην Ελλάδα, στράφηκε προς τη δημιουρ-
γία πορτραίτων και αναδείχθηκε ως ένας 
σπουδαίος προσωπογράφος. Διακρίθηκε, 
κυρίως, ως ζωγράφος παιδικών σκηνών, 
προσωπογραφιών και ανθογραφιών. 
Μελετήθηκαν τρείς από τους πίνακές 
του που απεικονίζουν παιδιά που ασκούν 
κάποιο επάγγελμα, «Ο μικρός καστανάς» 
(1887), «Ο μικρός βιοπαλαιστής» (1887) και 
«Η κοιμισμένη ανθοπώλης» (1900) (εικ. 1).
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4.  Μεσοπόλεμος και Γενιά 
του ‘30

4.1 Αναζήτηση της ελληνικότητας                 
και επιστροφή στην 
παράδοση

Από την εποχή του Μεσοπολέμου και 
μετά, στις τέχνες, όπως και στην αρχιτε-
κτονική, κάνει την εμφάνισή του ένα ελλη-
νικό – τοπικό κίνημα για την «επιστροφή 
στην παράδοση». Το κίνημα της «ελληνι-
κότητας», όπως αλλιώς αναφέρεται, αφο-
ρά στη μελέτη της ελληνικής πνευματικής 
κληρονομιάς, ως βάση όμως για τη σύγ-
χρονη δημιουργία. Στο πλαίσιο αυτού του 
κινήματος συνδιαλέγεται ο μοντερνισμός 
με τη λαϊκή παράδοση (Φλώρου, 1999).

Το κίνημα αυτό καθώς και ο κοσμοπολι-
τισμός, που επικράτησαν κατά τις δεκαε-
τίες του ’20 και του ’30, αποτελούν ορατές 
εισροές από το εξωτερικό και επηρέασαν 
σημαντικά τη γενιά των δημιουργών του 
’30, η οποία ανέπτυξε έντονη παρουσία 
σε όλους τους τομείς της τέχνης και της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η γενιά του 
’30 με τον τρόπο αυτόν συγκροτήθηκε ως 
ένα κίνημα ανανέωσης, καταρχήν ιδεολο-
γικό παρά αυστηρά καλλιτεχνικό, στους 
κόλπους του οποίου συνενώνονται καλ-
λιτέχνες, λογοτέχνες, άνθρωποι του θε-
άτρου, ποιητές, πολιτικοί, προσκείμενοι 
στην ιδιαίτερη σημασία της ελληνικότη-
τας και χαρακτηριζόμενοι από κοινωνική 
και ιδεολογική συνάφεια (Ξυδιά, 2015). 
Οι περισσότεροι καλλιτέχνες της γενιάς 
του ’30 – και οι περισσότεροι από αυτούς 
που θα αναφερθούν παρακάτω – προέρ-
χονται από αστική και προοδευτική τάξη, 
ενώ είναι συνήθως καλά μορφωμένοι. Αν 
και όπως προαναφέρθηκε είναι ανοικτοί 
σε επιρροές και αναπτύσσουν διάλογο με 
τα πρότυπα και τις καλλιτεχνικές κινήσεις 

της Ευρώπης, ιδιαίτερα δε με τα πρωτο-
ποριακά κινήματα του Παρισιού, ταυτό-
χρονα αναζητούν την ελληνική μορφή και 
οπτική στα έργα τους. Οι καλλιτεχνικές 
τους αντιλήψεις συνδέονται άρρηκτα με 
την έννοια της ελληνικότητας (Βακαλό, 
1983). Όπως αναφέρει ο Γ. Β. Δάβος, 

«Το παράδειγμα της γενιάς του ’30 ενσαρκώνει 
με μεγάλη πιστότητα και σε όλο του το εύρος 
και την ένταση το μόνιμο πρόβλημα της ελλη-
νικής τέχνης: την ακλόνητη πρόσδεσή της στο 
ιστορικό παρελθόν και τη δεσμευτική ταυτό-
τητά του» 
(Συλλογή Πορταλάκη, 2007).

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η αποτύπωση του 
αστικού χώρου και μέσω αυτού η αποτύ-
πωση της καθημερινής ζωής, των επαγ-
γελμάτων αλλά και των επαγγελματιών 
έγινε θέμα μελέτης για αρκετούς καλλι-
τέχνες. Η καλλιτεχνική αποτύπωση του 
αστικού χώρου αποτελεί εδώ σημαντικό, 
κρίσιμο μάλλον, στοιχείο για την καταγρα-
φή και μελέτη, εκτός του χαρακτήρα και 
της φυσιογνωμίας της εκάστοτε εποχής 
ή περιοχής, και των κοινωνικοπολιτικών, 
οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών 
που τη συγκροτούν. Από την άλλη πλευ-
ρά, η διαχείριση της ανθρώπινης μορφής 
εντός του αστικού/ επαγγελματικού χώ-
ρου, η παρουσία ή και απουσία της, προ-
σφέρει επίσης σημαντικές πληροφορίες, 
τόσο για την ανθρωπογεωγραφία του τό-
που, της εποχής, αλλά κυρίως του ίδιου 
του θέματος (του επαγγέλματος στους πί-
νακες που μελετώνται) που η κάθε απει-
κόνιση διαπραγματεύεται. Μπορούμε με 
τον τρόπο αυτόν να ισχυριστούμε πως οι 
καλλιτέχνες αποτυπώνοντας, στον δημό-
σιο χώρο κυρίως, όψεις της αστικής ζωής, 

«προσφέρουν ένα χρονικό της καθημερινότη-
τας και έναν δείκτη, μέσω του οποίου εντοπί-
ζονται οι ποιότητες και τα σφάλματα, τόσο του 
σύγχρονου χώρου όσο και της νοοτροπίας των 
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ανθρώπων που τον κατοικούν» 
(Τσιαούσκογλου, 2014).

Ωστόσο, στη νεοελληνική ζωγραφική, 
ο αστικός χώρος, η πόλη, ως εικαστι-
κό θέμα και κατά συνέπεια ο άνθρωπος 
και η καθημερινότητά του μέσα σε αυτόν 
– συμπεριλαμβανομένων των επαγγελ-
μάτων – άργησε αρκετά να εμφανισθεί. 
Στον ευρωπαϊκό χώρο, ήδη από τις αρ-
χές του 20ου αιώνα, ο αστικός χώρος θα 
κεντρίσει το ενδιαφέρον των ζωγράφων. 
Η επιλογή αυτή, η στροφή δηλαδή από 
την αποτύπωση – απόδοση του φυσικού 
τοπίου στο αστικό, φαίνεται να εκφράζει 
την ανάγκη των καλλιτεχνών προκειμέ-
νου να επανέλθει ο άνθρωπος στο κέντρο 
των αναζητήσεων (ανθρωποκεντρική ζω-
γραφική). Η σχέση του ανθρώπου με τον 
χώρο που τον περιβάλλει, θα αποκτήσει 
στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ζωγραφική 
προεκτάσεις κοινωνικής κριτικής και σχο-
λιασμού της σύγχρονης πραγματικότητας 
(Δεβετζή, 2014). Την ίδια όμως περίοδο, 
στη νεοελληνική καλλιτεχνική δημιουργία 
δεν παρατηρείται αντίστοιχη ενασχόληση 
με το αστικό τοπίο. Σύμφωνα με την ίδια 
συγγραφέα (Δεβετζή, 2014), ο ακαδημαϊ-
σμός της σχολής του Μονάχου, η ηθογρα-
φία, η καθυστερημένη αστικοποίηση και 
τα κατάλοιπα της ζωγραφικής του 19ου 
αιώνα επιβράδυναν την εμφάνιση της ει-
κονογράφησης του αστικού χώρου στον 
ελληνικό εικαστικό κόσμο.

Παρόλα αυτά, η έντονη αλλαγή στην 
εικόνα της πόλης όπως ήταν γνωστή έως 
τότε στην Ελλάδα, με τον πολλαπλασιασμό 
των πολυκατοικιών ήδη από τη δεκαετία 
του 1930, κάτι που μεταξύ άλλων σήμαινε 
και την κατεδάφιση πολλών νεοκλασικών 
κτηρίων, έφερε μεγάλες αλλαγές και στην 
πραγματικότητα των καλλιτεχνών. Αυτή 
η ξαφνική αλλαγή της φυσιογνωμίας του 
αστικού χώρου, του χώρου που ζούσαν, 
δρούσαν και κινούνταν, καλλιέργησε τη 

νοσταλγία αρκετών καλλιτεχνών για το 
παρελθόν και τους έστρεψε στο να εντά-
ξουν στη θεματολογία τους τον αστι-
κό χώρο και τον άνθρωπο – αστό, μέσα 
βέβαια από μια νοσταλγική οπτική. Η 
έλευση των προσφύγων την περίοδο του 
Μεσοπολέμου (1922-24), καθώς και η όλο 
και αυξανόμενη αστυφιλία, και η εξαιτίας 
αυτών συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη και 
ζήτηση για γρήγορη και φτηνή κατοικία 
αλλά και η ταχύτατα αυξανόμενη χρήση 
του αυτοκινήτου άλλαξαν μέσα σε λίγα 
χρόνια ριζικά την εικόνα της ελληνικής 
πόλης, προσεγγίζοντας ή σίγουρα δια-
μορφώνοντας την εικόνα της πόλης όπως 
τη γνωρίζουμε σήμερα. Το φαινόμενο 
αυτό, που διογκώθηκε κατά τη δεκαετία 
του 1960, οδήγησε πολλούς καλλιτέχνες 
στην αποτύπωση της εικόνας της πόλης 
που άλλαζε και χανόταν. Παρόλα αυτά, η 
ανθρώπινη παρουσία στα έργα της επο-
χής (κάτι που συνέχισε και στις επόμενες 
δεκαετίες του ‘50-‘80) είναι ιδιαίτερα υπο-
τονική, αφού έμφαση δόθηκε περισσότε-
ρο στο αρχιτεκτονικό τοπίο που άλλαζε 
ταχύτατα και όχι τόσο στις πραγματικές 
συνθήκες ζωής των κατοίκων (Δεβετζή, 
2014).

«Όταν οι Έλληνες καλλιτέχνες απεικονίζουν 
την πρωτεύουσα άλλοτε με διάθεση ρομαντι-
κή ή νοσταλγική και άλλοτε με ρεαλιστική 
αυστηρότητα, η Αθήνα μετατρέπεται μέσα 
από το βλέμμα τους, σε σύμβολο της πόλης του 
παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλο-
ντος. Η πόλη μοιάζει να είναι για τους Έλληνες 
καλλιτέχνες ο καθρέφτης των ανθρώπων 
της, η ταυτότητα της ίδιας της Ελλάδας. 
Παρακολουθώντας την εξέλιξή της, την αποτυ-
πώνουν με τα μέσα που τους παρέχει η εποχή 
τους» (Παπαποστόλου, 2010).

Σημαντικότεροι εκπρόσωποι της γε-
νιάς αυτής στις εικαστικές τέχνες είναι 
ο Κωνσταντίνος Παρθένης, ο Σπύρος 
Παπαλουκάς, ο Φώτης Κόντογλου, 
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ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος 
Εγγονόπουλος, ο Νίκος Χατζηκυριάκος - 
Γκίκας, ο Γιώργος Μπουζιάνης, ο Γιώργος 
Γουναρόπουλος. Παρακάτω παρουσιάζε-
ται το έργο κάποιων από τους πιο γνω-
στούς Έλληνες ζωγράφους της λεγόμενης 
γενιάς του ’30. Μιας γενιάς που προσέφε-
ρε σημαντικά δείγματα/ έργα ζωγραφικής 
όσον αφορά την οπτική και τη θεματολο-
γία  που ενδιαφέρει την παρούσα έρευνα.

4.2   Εκπρόσωποι της Γενιάς        
του ‘30

4.2.1 Σπύρος Βασιλείου (1903-1985)

Ο Σπύρος Βασιλείου είναι αναμφισβήτη-
τα ένας από τους σημαντικούς εκπρο-
σώπους του κινήματος «επιστροφή στην 
παράδοση». Ένας καλλιτέχνης που όμως 
δεν αποστρέφει το βλέμμα του από τα 
σύγχρονα κινήματα του μοντερνισμού. Η 
θεματολογία του έργου του κινείται κυρί-
ως στην απεικόνιση του αστικού τοπίου 
της Αθήνας, με μια ξεκάθαρα νοσταλγική 
χροιά στην αναπαράσταση της φυσιογνω-
μίας της πόλης. Η απεικόνιση του αστικού 
χώρου στους πίνακες του Βασιλείου  συ-
μπεριλαμβάνει και την αστική καθημε-
ρινότητα, την αστική ζωή και σταδιακά 
αυτή η νοσταλγική, όπως αναφέρθηκε, 
διάθεση θα ορίσει την ατμόσφαιρα στο 
έργο του. Η εκφραστική του δύναμη πη-
γάζει από την ονειροπόληση, την αγάπη 
του για την πόλη και την εποχή που χάνε-
ται καθώς και την επιθυμία του να σώσει 
την εικόνα της, όπως αυτή έχει εντυπωθεί 
στην σκέψη του, μέσα από την ανάμνηση 
και την εμπειρία του ως κατοίκου της σε 
μία εποχή αλλεπάλληλων αλλαγών, που 
επηρέασαν σε όλα τα επίπεδα την αστική 
ζωή (Δεβετζή, 2015).

Από την άλλη πλευρά, τα έργα του 
Βασιλείου με κεντρικό θέμα τον άνθρω-
πο αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος στο 
σύνολο του έργου του. Ως ένας κατεξο-
χήν τοπιογράφος της πόλης, η ανθρώπινη 
παρουσία δεν είναι συχνή, αλλά και όταν 
αυτή περιλαμβάνεται στον πίνακα δεν εί-
ναι ενεργή (βλ. πίνακα: «Ο Φωτογράφος»). 
Η παρουσία του ανθρώπου στους πίνα-
κες του Βασιλείου, αντίθετα, υποδηλώνε-
ται μέσα από τις λεπτομέρειες στα αντι-
κείμενα (βλ. πίνακα: «Ένα μαγαζάκι της 
οδού Αθηνάς ζωγραφισμένο με πάσαν 
λεπτομέρειαν»)2. 

4.2.2 Νικόλαος Χατζηκυριάκος Γκίκας 
(1906-1994)

Η αναπαράσταση της ανθρώπινης μορ-
φής (ακόμη και η προσωπογραφία) σπά-
νια απασχόλησε το Χατζηκυριάκο Γκίκα. 
Αντίθετα, παρατηρούμε μεγάλη και λε-
πτομερή ενασχόληση με τον χώρο είτε 
εσωτερικό είτε εξωτερικό. Μέσα από 
αυτά κυρίως τα ζωγραφικά του έργα μπο-
ρούν να αντληθούν οι εικόνες εκείνες που 
ενδιαφέρουν την παρούσα έρευνα. Από 
τις πιο γνωστές σειρές έργων του, η σει-
ρά έργων «Ράφτες» (εικ. 2) («Ράφτης ΙΙ», 
«Ράφτης ΙΙΙ», «Οι τρεις ραφτάδες», 1936) 
αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές 
προσπάθειες του ζωγράφου να συνενώ-
σει τον κυβισμό με στοιχεία της βυζαντι-
νής παράδοσης. Η μορφή του ράφτη, το 
εργαστήριο και τα σύνεργα της δουλειάς 
του παρουσιάζονται στο έργο του ζωγρά-
φου, ενώ επιμέρους στοιχεία αναπτύσσο-
νται σε μικρότερες συνθέσεις. Ο ράφτης 
είναι από τα επαγγέλματα εκείνα που πλέ-
ον αρχίζουν να χάνονται, προκαλούν νο-
σταλγία και αποτυπώνονται στο έργο των 
καλλιτεχνών της περιόδου που μελετάται. 

2.  Επιθεώρηση Τέχνης, 46-48 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1958), σ. 58
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Εικόνα 2: Ν. Χατζηκυριάκος Γκίκας, «Ράφτης ΙΙΙ» 1936
Μουσείο Μπενάκη - Πινακοθήκη Γκίκα
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Είναι χαρακτηριστικό στα συγκεκριμένα 
έργα – και όπως γίνεται αντιληπτό και 
στη συνέχεια, όχι συχνό φαινόμενο – πως 
εδώ απεικονίζεται ο ίδιος ο επαγγελματί-
ας, ο ράφτης – ο ίδιος ο τίτλος του έργου 
μας πληροφορεί ξεκάθαρα για αυτό – και 
όχι μόνο το εργαστήριό του.

Το 1939, ο Χατζηκυριάκος Γκίκας φι-
λοτεχνεί τα έργα: «Εξοχικό καφενείο» και 
«Οπωροπωλείο ο Απόλλων», τα οποία 
βέβαια βρίσκονται σε διαφορετική κατεύ-
θυνση από τα έργα που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο 
ζωγράφος ανταποκρίνεται στα αισθητικά 
κριτήρια της γενιάς του ’30 και ερχόμενος 
στην ελληνική θεματολογία, απεικονίζει 
όψεις της ελληνικής λαϊκής πραγματικό-
τητας, όπως καφενεία και μικρομάγαζα, 
τυπικούς δηλαδή χώρους συνάθροισης 
των Ελλήνων και κατοίκων της πόλης 
(Βαλκανά, 2011). Στο έργο «Εξοχικό κα-
φενείο» εντυπωσιακή είναι η ρεαλιστική 
απόδοση των  λεπτομερειών, όπως οι ξύ-
λινες καρέκλες με τα αρχικά του ιδιοκτήτη 
και το υπέρθυρο με τα ηλεκτρικά λαμπιό-
νια, οι οποίες αποδίδονται με απλότητα 
αλλά και εξαιρετική ευκρίνεια. (Βαλκανά, 
2011). Σύμφωνα με την Χ. Κ. Βαλκανά 
(2011), στον πίνακα «Οπωροπωλείο ο 
Απόλλων», η λαϊκή εικονογραφία και τα 
αντίστοιχα υφολογικά στοιχεία συνυπάρ-
χουν με το τυπικό γεωμετρικό ιδίωμα. 
Ακολουθώντας τους όρους του κυβισμού, 
ο ζωγράφος ανασυνθέτει τον χώρο προ-
βάλλοντας επιλεγμένες απόψεις από το 
εσωτερικό και το εξωτερικό του οπωρο-
πωλείου, ενώ παράλληλα τα σχηματοποι-
ημένα στοιχεία εναλλάσσονται με ρεαλι-
στικά θέματα δίνοντας μια πλήρη εικόνα 
του χώρου (Βαλκανα, 2011).

Παράλληλα, αυτό το διάστημα ο 
Χατζηκυριάκος Γκίκας ασχολείται και με 
έργα με θεματολογία εμπνευσμένη από 
την καθημερινή ζωή, έργα στα οποία 
απεικονίζονται για παράδειγμα καφενεία 

ή ταβέρνες. «Για την δημιουργία τους, ο 
ζωγράφος επικαλείται τρόπους γραφής 
και τεχνικές, που, άλλοτε προσεγγίζουν 
τον κυβισμό, άλλοτε τονίζουν τα ρεαλι-
στικά στοιχεία, ενώ σε άλλες περιπτώ-
σεις γίνονται αναφορές σε μορφές της 
αρχαίας ελληνικής, βυζαντινής ή λαϊκής 
παράδοσης» (Ξυδιά, 2015). Θα μπορού-
σε να ισχυριστεί κανείς πως ο ζωγράφος 
Χατζηκυριάκος Γκίκας αναζητά μια εσω-
τερικότητα, την ενέργεια δηλαδή που 
κρύβεται πίσω από τα πράγματα και τα 
αντικείμενα. Έτσι ίσως θα μπορούσε να 
δικαιολογηθεί και η απουσία του ανθρώ-
που στο έργο του. Παρόλα αυτά, όπως 
επισημαίνει η Δεβετζή (2014): 

«η ανθρώπινη δραστηριότητα υπονοείται 
μέσα στις συνθέσεις του, όπως για παράδειγμα 
στο Οπωροπωλείον ο Απόλλων. Πρόκειται για 
μια σκηνική σύνθεση στην οποία ο ζωγράφος 
κάνει μια μείξη εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου. Στο έργο απεικονίζει έναν οικείο, κα-
θημερινής και συνηθισμένης χρήσης χώρο από 
τους κατοίκους μιας πόλης. Είναι από τα λίγα 
έργα με αυτή τη θεματολογία, για έναν ζωγρά-
φο που είναι αισθητά εκλεκτικός και επιλε-
κτικός στη θεματολογία του» (Δεβετζή, 2014).

4.2.3  Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989)

Στο έργο του Γιάννη Τσαρούχη συγκε-
ντρώνεται ένα σύνολο τύπων και μορφών 
της νεοελληνικής κοινωνίας και της πο-
λιτισμικής παράδοσης του τόπου, χωρίς 
ωστόσο αυτές να καταλήγουν σε στημέ-
νες φολκλορικές εικόνες, προσκολλημέ-
νες στο παρελθόν. 

«Η πνευματική κληρονομιά χρησιμοποιείται 
στα έργα του για να αποδώσει την βιωμένη ελ-
ληνική πραγματικότητα» 
(Ξυδιά, 2015). 

Στο έργο του μπορούμε να εντοπίσουμε 
αρκετούς ζωγραφικούς πίνακες – κάποιοι 
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από τους οποίους αρκετά γνωστοί – που 
αναπαριστούν θέματα που εξετάζο-
νται στην παρούσα μελέτη. Ενδεικτικά, 
μπορούμε να αναφέρουμε έργα όπως 
το «Ιχθυοπωλείο», το «Μανάβικο», το 
«Ξενοδοχείον Αργοστόλιον», καθώς και 
τα έργα «Ο κουρέας», «Ο ζωγράφος και 
το μοντέλο του», και το «Τυροκόμος με 
χτυπημένο το ένα μάτι», για τα οποία είναι 
σημαντικό να σημειωθεί πως αναφέρο-
νται και αναπαριστούν τον ίδιο τον επαγ-
γελματία (ανθρωποκεντρική ζωγραφική) 
και όχι μόνο το εργαστήριο – μαγαζί του, 
κάτι που συνήθως βλέπουμε στα έργα άλ-
λων ζωγράφων που μελετήθηκαν.

Σημαντική στιγμή στο έργο του 
Τσαρούχη – εποχή κατά την οποία παρή-
χθησαν και κάποια από τα σημαντικότερα 
έργα του – είναι μετά το 1950, που ασχο-
λείται με την αναπαράσταση των καφε-
νείων, μια μεγάλη θεματική που θα κατα-
λήξει να γίνει 

«σήμα κατατεθέν της Τσαρουχικής μυθολογί-
ας» (Ξυδιά, 2015) 

και τα οποία είναι ενδεικτικά έργα απει-
κόνισης του αστικού τοπίου. Το πρώτο 
καφενείο, όπως διηγείται ο ίδιος, το ζω-
γράφισε τα Χριστούγεννα του 1950 στο 
Παρίσι, σε μια ευχετήρια κάρτα που σκό-
πευε να στείλει στον Tériade: «Το σκοτει-
νό και νευρικό Παρίσι μου είχε δώσει την 
απαιτούμενη απόσταση για να καταλάβω 
το μεγαλείο ενός θέματος που εθεωρείτο 
ανάξιο λόγου και χυδαίο» (Λυδάκης, 1975). 
Αυτή η κάρτα ήταν, λοιπόν, η αφετηρία 
για μία σειρά έργων, μία σειρά πινάκων 
που απεικονίζουν καφενεία, κυρίως την 
εξωτερική τους όψη, και κυρίως καφενεία 
που στεγάζονται σε νεοκλασικά κτήρια. Η 
ζωή του ήταν συνδεδεμένη με νεοκλασικά 
κτήρια, την αρχιτεκτονική που πρωτοείδε 
στις γειτονιές του Πειραιά όπου μεγάλωσε 
και αργότερα στην Αθήνα. Μεταπολεμικά 

πια, όταν άρχισαν να γκρεμίζονται και να 
ανεγείρονται στη θέση τους πολυκατοι-
κίες, η νεοκλασική αρχιτεκτονική και η 
απεικόνισή της έγινε ακόμα σημαντικό-
τερη για εκείνον. Όπως έχει αναφέρει ο 
ίδιος: 

«Η αισθητική αγάπη άρχισε τότε, σαν αντί-
δρασις στην προστυχιά που ορμούσε απειλητι-
κή» (Τσαρούχης, 1975, σελ. 15-16).

Στα «Καφενεία» του Τσαρούχη, συνυπάρ-
χουν η νοσταλγία της παιδικής ηλικίας με 
το βιωματικό στοιχείο αλλά και η ανάδει-
ξη ενός θέματος καίριου για τον καλλιτέ-
χνη, επιβεβαιώνοντας έτσι την πρόθεσή 
του να απεικονίσει μορφές της παράδο-
σης που όμως ανήκουν στη σύγχρονη 
πραγματικότητα. Συγχρόνως, με αυτά τα 
έργα ο ζωγράφος θα κάνει τη μετάβα-
ση από τον κλειστό χώρο στον ανοιχτό 
(Φλώρου, 1999). Θα βγει από το εσωτε-
ρικό των σπιτιών και θα περιπλανηθεί 
στην πόλη, παρατηρώντας την καθημε-
ρινότητα των κατοίκων της, τη σύγχρονη 
ελληνική πραγματικότητα και τη ζωή του 
σύγχρονου Έλληνα αστού (Δεβετζή, 2019). 
Η σειρά «Καφενεία» αποτελείται από τα 
τρία γνωστότερα και πιο κεντρικά κα-
φενεία του κέντρου της Αθήνας εκείνης 
της εποχής: το καφενείο «Ο Παρθενών», 
το καφενείο Μαυροκέφαλου και το κα-
φενείο «Το Νέον» τα οποία θα ζωγραφι-
στούν από τον Τσαρούχη σε διάφορες 
παραλλαγές. Παρόλα αυτά, δεν μπο-
ρούμε να ισχυριστούμε πως αποτελούν 
αντιπροσωπευτικά δείγματα της εικόνας 
της πόλης εκείνης της εποχής, εφόσον 
ο καλλιτέχνης ασχολήθηκε με τη συγκε-
κριμένη θεματογραφία μετά τον πόλε-
μο, δηλαδή μεταξύ 1950-1960 (Δεβετζή, 
2019). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 
πως όταν ζωγράφιζε το καφενείο του 
Μαυροκέφαλου βρισκόταν στο Παρίσι 
και αφορμή δόθηκε από ένα σχέδιο που 
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είχε κάνει παλαιότερα. Η επιλογή αναπα-
ράστασης των καφενείων από την άλλη 
σίγουρα δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί 
κανείς πως είναι τυχαία. Πρόκειται για 
χώρους χαρακτηριστικούς και πλήρως 
ενταγμένους στην καθημερινή ζωή των 
κατοίκων της πόλης. Τα καφενεία ως τέ-
τοιοι χώροι συγκέντρωσης συνδυάζουν 
τον ιδιωτικό με τον «δημόσιο» χαρακτήρα. 

«Παρ’ ότι δηλαδή είναι χώροι ιδιωτικοί, η χρή-
ση τους είναι ανοιχτή στο σύνολο του πληθυ-
σμού, λειτουργώντας ως πυρήνες κοινωνικής 
συναναστροφής» (Δεβετζή, 2019).

Εξίσου σημαντικό να σημειωθεί είναι το 
ποια ήταν η χρήση αυτών των χώρων 
εκείνη την εποχή και ποια η σημασία της 
για τους αστούς. Τα καφενεία της επο-
χής – ίσως μπορούμε να ισχυριστούμε και 
κάθε εποχής - συνδέονται με τον χαρα-
κτήρα, τη χρήση, τη ζωή των κοινόχρη-
στων χώρων της πόλης. Σύμφωνα με την 
Μ. Δεβετζή (2019)

 «Τα καφενεία ήταν ένα σκηνικό της ζωής του 
σύγχρονου Αθηναίου, μια σκηνή όπου διαδρα-
ματίζονταν τα απλά καθημερινά γεγονότα της 
ζωής των ανθρώπων μιας πόλης που βίωνε τις 
αλλαγές και τις εξελίξεις του σύγχρονου τότε 
κόσμου». 

Για αυτόν το λόγο, ίσως, αποτελούν και 
μία από τις κύριες θεματικές στο έργο του 
μεγάλου ζωγράφου.

Κάτι που πρέπει να τονιστεί εδώ εί-
ναι πως παρά το γεγονός πως τα καφε-
νεία αποτελούν έναν χώρο συνάθροισης, 
όπως ειπώθηκε, έναν σημαντικό πόλο 
έλξης των κατοίκων της πόλης, στα έργα 
του ο Γιάννης Τσαρούχης επιλέγει να μην 
αναπαραστήσει τον άνθρωπο. Και όπου 
εμφανίζεται η ανθρώπινη μορφή αποτε-
λεί μάλλον ένα διακοσμητικό, συμπληρω-
ματικό στοιχείο του έργου και σίγουρα όχι 
το κύριο ή κεντρικό του θέμα. Η επιλογή 

αυτή του καλλιτέχνη, δηλαδή το γεγονός 
πως δεν επέλεξε να αναπαραστήσει το 
καφενείο στην κοινωνική του διάσταση, 
οφείλεται μάλλον και στον τρόπο με τον 
οποίον έβλεπε ο ίδιος την πόλη και μέσα 
από αυτήν την οπτική ερμήνευε το αστικό 
τοπίο. Παρότι πρόκειται κυρίως για έναν 
ανθρωποκεντρικό ζωγράφο, γίνεται αντι-
ληπτό πως στα συγκεκριμένα έργα δεν 
απασχόλησε τον Τσαρούχη να αποτυπώ-
σει την δραστηριότητα, τη ζωή του κατοί-
κου μέσα στην πόλη του. Το αστικό τοπίο 
γι αυτόν, δεν αποτελεί μόνο έναν χώρο, 
φυσικό ή οικιστικό, ή απλά έναν συνδυ-
ασμό τους, αλλά πρόκειται για το υποσύ-
νολο ενός πολιτισμικού τοπίου. Σύμφωνα 
με την Μ. Δεμετζή, το έργο του Γιάννη 
Τσαρούχη αποτελεί ένα από τα πιο αντι-
προσωπευτικά δείγματα αποτύπωσης του 
πολιτισμικού αυτού αστικού τοπίου, φιλ-
τραρισμένου βέβαια πάντα μέσα από την 
οπτική και την υποκειμενικότητα του δη-
μιουργού του (Δεβετζή, 2019).

5. Η Νεότερη ελληνική 
ζωγραφική μετά τη Γενιά 
του 30

5.1  Ανθρωποκεντρισμός και 
επίγονοι

Η μεταπολεμική γενιά φαίνεται να εί-
ναι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ανθρωπο-
κεντρική και επιγονική, προσηλωμένη 
στα μεγάλα πρότυπα της Γενιάς του ‘30. 
Αρκετοί είναι οι ζωγράφοι αυτής της πε-
ριόδου που ως επίγονοι ασπάστηκαν το 
ιδεολογικό πρόταγμα της γενιάς του ’30 
επιχειρώντας να προσφέρει ο καθένας 
ελληνική νοηματοδότηση στην πρόσλη-
ψη της μοντέρνας τέχνης (Σικελιώτης, 
Βουρλούμης, Μαλάμος, Γ. Μανουσάκης, 
Θ. Φανουράκης, Γ. Μιγάδης, Γ. Παραλής, 
Νίκη Καραγάτση κ.ά.). Αντίστοιχα, οι 
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Έλληνες ζωγράφοι συγχρονίζονται με 
τις νέες αφαιρετικές τάσεις Ευρώπης και 
Αμερικής στα μέσα της δεκαετίας του ’50, 
με καλλιτέχνες όπως οι Α. Κοντόπουλος, 
Τ. Μάρθας, Γ. Σπυρόπουλος, Γ. Βακαλό, 
Γ. Μαλτέζος, Κ. Ξενάκης, Χ. Λεφάκης, Ν. 
Σαχίνης κ.ά.

Αντίθετα, η επίδραση του εξπρεσιονι-
σμού φαίνεται να είναι περιορισμένη στην 
Ελλάδα. Οι λιγοστοί εκπρόσωποί του δεν 
φτάνουν ποτέ στη βιαιότητα της έκφρα-
σης των βορειοευρωπαίων ομοτέχνων 
τους. Ο Γιώργος Μπουζιάνης, ο οποίος 
σπούδασε και έδρασε στη Γερμανία, πα-
ραμένει ο αυθεντικότερος και ίσως ο πιο 
πρωτότυπος έλληνας εξπρεσιονιστής. 
Παράλληλα, στην Ελλάδα επιβιώνει πά-
ντα ένα ισχυρό παραστατικό ρεύμα που 
δεν είναι καθόλου συντηρητικό, αφού εν-
σωματώνει, υποτάσσοντάς τους στις δικές 
του εκφραστικές ανάγκες, τους κώδικες 
της πρωτοπορίας. Ο Παναγιώτης Τέτσης, 
ο Γιώργος Μαυροΐδης, ο Πάρις Πρέκας και 
οι νεότεροι Δημήτρης Μυταράς, Χρήστος 
Καράς, Δημοσθένης Κοκκινίδης, Μάκης 
Θεοφυλακτόπουλος αποτελούν μερικές 
τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Ταυτόχρονα, κατά τη δεκαετία του ’60 
σημαντική είναι και η γένεση μιας αμιγώς 
ευρωπαϊκής πρωτοπορίας που εκπρο-
σωπούν έλληνες καλλιτέχνες οι οποί-
οι, αφήνοντας πίσω τους την ασφυκτική 
μετεμφυλιακή Ελλάδα, έδρασαν και δι-
ακρίθηκαν σε διάφορα ευρωπαϊκά κέ-
ντρα (Ρώμη, Παρίσι, Βερολίνο). Οι Θάνος 
Τσίγκος, Ντίκος Βυζάντιος και Μανώλης 
Καλλιγιάννης βρέθηκαν στο Παρίσι τον 
καιρό της λυρικής αφαίρεσης και της 
άμορφης τέχνης και συνέβαλαν σε αυτά. 
Μια άλλη ομάδα συντονίστηκε με το ρεύ-
μα του nouveau réalisme, τη γαλλική 
εκδοχή της αμερικανικής pop-art, που 
γεννήθηκε από την έκρηξη της κατανα-
λωτικής κοινωνίας.

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα 

μελετηθούν έργα του Γεώργιου Παραλή 
(1908-1975), του Διαμαντή Διαμαντόπουλου 
(1914-1995) και του Γιάννη Μόραλη (1916-
2009) που παρουσιάζουν εικόνες συνα-
φείς ως προς τη θεματολογία που μας 
αφορά.

5.2  Εκπρόσωποι της νεότερης 
ζωγραφικής παραγωγής

5.2.1  Γεώργιος Παραλής (1908-1975)

Ένας από τους καλλιτέχνες που ασχο-
λήθηκαν στο έργο τους με την πόλη της 
Θεσσαλονίκης είναι ο Γεώργιος Παραλής. 
Κυρίως μετά το 1960, αρχίζει να ζωγρα-
φίζει τα παλιά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης 
που είχαν αρχίσει να χάνονται – κυρίως 
τις βιτρίνες τους. Ήταν, ίσως, μια προσπά-
θεια να τα σώσει από την εξαφάνιση. Έτσι, 
δημιούργησε τη σειρά «Μαγαζάκια και βι-
τρίνες» που εξέθεσε το 1972 στην Αθήνα 
και αναπαριστούσε διάφορα υπαρκτά 
μαγαζιά της πόλης. Είναι εμφανής η προ-
σήλωση του καλλιτέχνη στη λεπτομέρεια 
καθώς και η απουσία του ανθρώπου από 
τους πίνακές του. Ωστόσο, παρά τον ρεα-
λισμό, στο έργο του επικρατεί έντονα το 
συναίσθημα (Σφυρίδης, 2008).

5.2.2  Διαμαντής Διαμαντόπουλος 
(1914-1995)

Διαφορετική είναι η οπτική και προ-
σέγγιση του  ζωγράφου Διαμαντή 
Διαμαντόπουλου, αν και από πολλούς θε-
ωρείται κι εκείνος μέλος της γενιάς του 
’30, ίσως και εξ αιτίας της ενασχόλησής 
του με τη ζωγραφική από πολύ μικρή 
ηλικία. Ο Διαμαντόπουλος αντλεί τη θε-
ματολογία του από την καθημερινή ζωή 
και εμπειρία καθώς και τον κοινωνικό 
προβληματισμό. Καταγράφει τη συνεχή 
και ταχύτατη ανέγερση οικοδομών, προ-
σωπογραφώντας τους ανθρώπους που 
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δουλεύουν για αυτό (Τσιαούσκογλου, 
2014). Χαρακτηριστική είναι η σειρά έρ-
γων του «Οικοδομή» (1928-30).

Η ανθρωποκεντρική ζωγραφική του 
εστιάζει στον άνθρωπο του μόχθου. 
Ιδιαίτερα στα συγκεκριμένα έργα, σε αυ-
τόν που εργάζεται στη ανοικοδόμηση του 
αστικού χώρου, τον ανώνυμο εργάτη που 
τον παρουσιάζει ως σύμβολο μιας ολό-
κληρης κοινωνικής τάξης (Στεφανίδης, 
2003). Οι μορφές εργατών και οικοδό-
μων, αποδίδονται σχηματοποιημένες, λι-
τές, δίνονται με επίπεδα χρώματα, αλλά 
ταυτόχρονα παρουσιάζονται μνημειακές. 
Στιβαρές και αποφασιστικές, ανάγονται 
σε σύμβολα της καθημερινής βιοπάλης 
(Στεφανίδης, 2003). Σε σχέση με τον χώρο 
της σύνθεσης, η ανθρώπινη φιγούρα 
εντάσσεται μέσα σε αυτόν, ενώ καταλαμ-
βάνει αναμφίβολα την κυριαρχική θέση. 
Η απουσία συγκεκριμένων τοπογραφικών 
χαρακτηριστικών καθιστά αδύνατη την 
αναγνώριση του τόπου, ο οποίος παραμέ-
νει σκόπιμα ουδέτερος, έτσι ώστε να απο-
κτά καθολικό χαρακτήρα.

5.2.3  Γιάννης Μόραλης (1916-2009)

Ο εικαστικός Γιάννης Μόραλης υπήρ-
ξε ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες 
καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Πρόκειται 
για έναν καλλιτέχνη που έπαιξε -σίγουρα 
και μέσω της εκλογής του στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών το 1948 και το διδα-
κτικό του έργο εκεί για 35 συνεχή χρό-
νια – σημαντικό ρόλο σε σειρά από επι-
λογές και κατευθύνσεις της εικαστικής 
παραγωγής στην Ελλάδα, τα χρόνια που 
ακολούθησαν.

Το ζήτημα της ελληνικότητας υπήρ-
ξε βασικό στοιχείο στο έργο του Γιάννη 
Μόραλη, γι’ αυτόν τον λόγο και πολλοί 
μελετητές του δεν ταυτίζουν τη μοντέρνα 
έκφρασή του με τους καλλιτέχνες του ‘60 
και του ‘70 των οποίων η αντίδραση στο 

ζήτημα της ελληνικότητας υπήρξε μεγά-
λη. Στο έργο του δεν υπάρχει τίποτα το 
αυθόρμητο, το αποτέλεσμα της σύνθε-
σής του ήταν πάντα υπό έλεγχο. Παρόλα 
αυτά εκ των υστέρων, δεν έμπαινε στη 
διαδικασία ερμηνείας του έργου του. 
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του σκη-
νοθέτη Στέλιου Χαραλαμπόπουλου: 

«[…], όσο κι αν ήταν ανοιχτό μυαλό και ιδιαίτε-
ρα διαλλακτικός, άλλο τόσο ήταν και εξαιρετι-
κά αρνητικός σε κάθε απόπειρα ερμηνείας του 
έργου του. […] “Δεν πρέπει να ερμηνεύουμε τα 
πράγματα, γιατί τα στενεύουμε”»

Οπως σημειώνει η επιμελήτρια εκθέσεων, 
Μ. Παπαδοπούλου: 

«Ενας από τους κυριότερους εκπροσώπους της 
γενιάς του ‘30, ο Γιάννης Μόραλης παραμένει 
[…] πιστός στις νεανικές του ιδέες, εμμένοντας 
σε μια ζωγραφική, που, όσο κι αν έχει μετα-
μορφωθεί μορφολογικά μέσα στο χρόνο, δεν 
παύει να εμπνέεται από την ιστορία και την 
ατμόσφαιρα του τόπου».

Στο σύνολο του έργου του θα σταθούμε 
σε μια σειρά πινάκων σχετικών με το θέμα 
της έρευνας που μας ενδιαφέρει. Στο ζω-
γραφικό πίνακα του Γιάννη Μόραλη που 
τιτλοφορείται «Στον υπαίθριο φωτογρά-
φο» (εικ. 3) και χρονολογείται από το 
1934, όταν δηλαδή ο ζωγράφος ήταν μό-
λις δεκαοκτώ ετών, αλλά βρισκόταν ήδη 
στο τρίτο έτος των πανεπιστημιακών του 
σπουδών, γίνονται αισθητές οι αναφορές 
στις πολιτιτστικές ρίζες του καλλιτέχνη 
που προκειται να χαρακτηρίσουν αρ-
γότερα, άμεσα ή έμμεσα, το σύνολο του 
έργου του. Μέσα από τη σύνθεση αυτή, 
με τις στημένες – ενώπιον του φωτογρά-
φου – φιγούρες στο πρώτο πλάνο και τον 
Παρθενώνα στο βάθος, είναι φανερή η 
αναζήτηση της εθνικής ταυτότητας, μέσα 
από το σχήμα της «ελληνικότητας» που 
σφράγισε ιδεολογικά τη γενιά του ‘30. 
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Εικόνα 3: Γ. Μόραλης, «Στον υπαίθριο φωτογράφο» 1934

Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
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Άλλα ζωγραφικά έργα του Γιάννη 
Μόραλη με θεματολογία σχετική με 
τη θεματική που μελετάται είναι: το 
«Κουρείον», 1934, «Ο Ράφτης», 1934, 
το «Εδωδιμοπωλείο», Αίγινα, 1950, το 
«Καφενείο», Αίγινα, 1950. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το γεγονός πως αντίστοιχα 
θέματα συναντούμε και στο έργο άλλων 
καλλιτεχνών που μελετώνται. Στον πίνα-
κα «Καφενειο», όπως γίνεται σαφές και 
από την υπογραφή του πίνακα, το 1950 
ο καλλιτέχνης αποτυπώνει καφενείο 
στην Αίγινα που αποτελούσε σημείο συ-
νάντησης του ιδίου με γνωστούς και φί-
λους αλλά και άλλους γνωστούς Έλληνες 
καλλιτέχνες, όπως ο εικαστικός Γιάννης 
Τσαρούχης. Τα χρώματα που κυριαρχούν 
στον πίνακα, το γαλάζιο και το κίτρινο, 
προσπαθούν να αποτυπώσουν το νεο-
κλασσικής αρχιτεκτονικής κτήριο και να 
αποδώσουν την εικόνα και τη ζωή του 
νησιού. 

Κλείνοντας, σύμφωνα με το Δημήτρη 
Παπαστάμο (Φωτόπουλος, 1988), ο 
Γιάννης Μόραλης: 

«Χωρίς να είναι ο προφητικός οραματιστής 
μιας νέας εποχής για την τέχνη, ο Μόραλης 
παίρνει τη θέση του καλλιτέχνη που καταγρά-
φει την εποχή του και κάνει τη ζωγραφική του 
αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εποχής».

6.  Διάκριση Επώνυμης και 
Λαϊκής Ζωγραφικής

6.1 Μια παράλληλη ζωγραφική

Η αποτύπωση, απόδοση ή παρουσί-
αση του αστικού τοπίου και μέσω αυτού 
της καθημερινής ζωής και των επαγ-
γελμάτων – τις περισσότερες όπως εί-
δαμε φορές χωρίς την παρουσία των 
ανθρώπων – απασχόλησε σε σημαντικό 

βαθμό την ελληνική επώνυμη ζωγραφική. 
Ενδιαφέρον θα ήταν να μελετηθεί και το 
πώς κινήθηκαν οι καλλιτέχνες της λαϊκής 
και ναΐφ ζωγραφικής και τέχνης γενικό-
τερα, που φαίνεται να ασχολούνται πε-
ρισσότερο με θέματα του αγροτικού πε-
ριβάλλοντος – κάτι που ίσως έχει αρχίσει 
να αλλάζει στη σύγχρονη εποχή.

Η θεματολογία της ναΐφ ζωγραφικής 
στρέφεται στην απεικόνιση αγροτικών 
και κτηνοτροφικών εργασιών στοχεύο-
ντας στην αποτύπωση του μόχθου των 
ανθρώπων και των δυσκολιών της αγρο-
τικής ζωής. Η λαϊκή τέχνη συνδέεται με 
το βίωμα, ενώ ο ακαδημαϊσμός προτείνει 
ένα ιδεατό πρότυπο, που δεν περιλαμβά-
νει απαραίτητα την αυθεντικότητα μιας 
βιωμένης εμπειρίας. Στη λαϊκή ζωγραφι-
κή παρατηρούμε μια υποχώρηση της δια-
νοητικότητας, έναντι της αμεσότητας του 
συναισθηματικού στοιχείου, αφού η δια-
νοητικότητα δεν αποτελεί το πλέον ουσι-
αστικό στοιχείο στη ζωγραφική έκφραση 
και διαδικασία. Εδώ, η αναπαράσταση του 
ανθρώπου γίνεται βασικό στοιχείο των 
έργων. Στην ενότητα αυτή θα εστιάσουμε 
στη μελέτη κάποιων από τους σημαντικό-
τερους εκπροσώπους αυτής της ομάδας 
ζωγράφων, του σημαντικότερου, σίγου-
ρα, σύγχρονου Έλληνα λαϊκού ζωγράφου 
Θεόφιλου Χατζημιχαήλ (1867/1870 – 1934) 
και του κύπριου Μιχαήλ Κάσιαλου (1885 
– 1974).

6.2  Εκπρόσωποι της λαϊκής 
ζωγραφικής

6.2.1 Θεόφιλος Χατζημιχαήλ (1867/1870 
– 1934)

Ίσως, ο σημαντικότερος και από τους 
πιο γνωστούς καλλιτέχνες της ναΐφ καλ-
λιτεχνικής έκφρασης είναι ο Θεόφιλος 
Χατζημιχαήλ ή απλώς γνωστός ως 
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3.  https://www.pemptousia.gr/2016/03/ellines-na%CE%90f-zografi-stin-idra/

4.  http://www.lifo.gr/now/san_simera/138063

Θεόφιλος. Ο Οδυσσέας Ελύτης έγραφε 
γι’ αυτόν: 

«Αληθινοί ελαιώνες επιτέλους, αληθινοί άν-
θρωποι, αληθινά πράγματα». 

Η ακριβής χρονολογία γέννησης του 
Θεόφιλου δεν είναι γνωστή. Ωστόσο, θε-
ωρείται πως γεννήθηκε κατά το διάστη-
μα 1867–1870 στη Βαρειά Λέσβου. Η Ίρις 
Κρητικού σημειώνει ότι: 

«Η ανακάλυψη και αποδοχή της λαϊκής 
ναΐφ ζωγραφικής στην Ελλάδα, συνδέεται 
σε μεγάλο βαθμό με την ανακάλυψη του 
Θεόφιλου μετά το 1929, από τον τεχνοκριτικό 
Ελευθεριάδη-Tériade. Το έργο του Θεόφιλου 
και αντίστοιχα η λαϊκή ναΐφ τέχνη, αγαπή-
θηκε από τη γενιά του ’30 και την ελληνική 
διανόηση, καθώς -ορθά- έγινε αντιληπτή ως ο 
χαμένος κρίκος μεταξύ της αρχαίας και της νε-
ότερης ελληνικής τέχνης»3.

Ο Θεόφιλος έχει απεικονίσει στο έργο 
του πλήθος επαγγελμάτων, χωρίς να 
εστιάζει μόνο στα αγροτικά. Μέσα από 
ένα πλούσιο κατάλογο έργων, ενδεικτι-
κά παρουσιάζουμε τα παρακάτω, σύμ-
φωνα με τη θεματολογία που ενδια-
φέρει την παρούσα έρευνα: «Τούρκικο 
παντοπωλείο στη Σμύρνη», «Μέγαν 
αρτοποιείον Γεωργίου Παναγιώτου 
Κοντουφούρναρη», «Υπαίθριοι κουρείς», 
«Μέγα Τουρκικόν εξοχικόν καφενείον του 
Αϊδινίου», «Κουλουροπώλης στη Σμύρνη», 
«Ιχθυοπώλες στη Μυτιλήνη», «Ο κα-
φετζής», «Το καφενείο του Μωριανού», 
«Ποιμενικό θέμα και γαλακτοπωλείο». 

Εκτός λοιπόν από τους πίνακες που απει-
κονίζουν την αγροτική ζωή, ο ζωγράφος 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της καθημερι-
νής ζωής των ανθρώπων της εποχής του 
τούς οποίους και αποτυπώνει στο έργο 
του.
Χαρακτηριστικό στοιχείο των ζωγραφι-
κών του έργων είναι πως η προοπτική δεν 
ενδιέφερε καθόλου τον Θεόφιλο. Ο λα-
ογράφος Κίτσος Μακρής, στο βιβλίο του 
«Ο ζωγράφος Θεόφιλος στο Πήλιο», δια-
σώζει μια αποκαλυπτική ιστορία: 

«Πήρε παραγγελία από κάποιον φούρναρη 
να του ζωγραφίσει στον τοίχο το πορτρέτο. Ο 
Θεόφιλος άρχισε να τον ζωγραφίζει τη στιγμή 
που έβαζε στον φούρνο τα ψωμιά του. Αλλά 
αντί να τοποθετήσει το φουρνιστήρι οριζόντιο 
−όπως είναι φυσικό−, έτσι που στην τοιχογρα-
φία να φαίνεται σαν μια γραμμή, το γύρισε 
κάθετα, να δείχνει όλο του το πλάτος κι επάνω 
του τοποθέτησε το ψωμί. Όταν του παρατη-
ρήθηκε ότι έτσι το ψωμί θα έπεφτε, απάντη-
σε: “Έννοια σου και μόνον τα αληθινά ψωμιά 
πέφτουν, τα ζωγραφισμένα στέκονται, στη ζω-
γραφιά πρέπει όλα να φαίνονται”».

Με την τελευταία του κυρίως φράση, ο 
ζωγράφος έκανε τον απολογισμό ολό-
κληρου του σκεπτικού του και της τέχνης 
του. Ο ορθολογισμός δεν έχει τη θέση του 
εκεί όπου το συναίσθημα θέλει να εκφρα-
στεί. Στη λαϊκή αντίληψη δε μπορούσε να 
σταθεί πως η λεπτή γραμμή της σωστής 
προοπτικής απόδοσης αντιπροσωπεύει 
το πλατύ φουρνιστήρι. Και ο Θεόφιλος, με 
βαθιά αυτήν την αντίληψη, την απέδωσε 
ζωγραφικά.4



46

Α
Ν

Α
Π

Α
ΡΑ

Σ
ΤΑ

Σ
Ε

ΙΣ
 ΤΩ

Ν
 Ε

Π
Α

Γ
Γ

Ε
Λ

Μ
Α

ΤΟ
Β

ΙΟ
Τ

Ε
Χ

Ν
Ω

Ν
 

6.2.2  Μιχαήλ Κάσιαλος (1885 – 1974)

Ένας σημαντικός Κύπριος ζωγράφος, εκ-
πρόσωπος της ναΐφ ζωγραφικής, είναι ο 
Μιχαήλ Κάσιαλος. Άντλησε τα θέματά του 
από την καθημερινότητα, την καθημερινή 
ζωή όπως ο ίδιος τη βίωνε. Ζωγράφισε τα 
ήθη και τα έθιμα του τόπου του, ιδιαίτε-
ρα αυτά που συνδέονται με τον κύκλο της 
ζωής. Επίσης, σημαντική θέση στη θεμα-
τογραφία του κατείχαν οι αγροτικές εργα-
σίες: γυναίκες και άνδρες να δουλεύουν 
στα χωράφια ή στο σπίτι, νέες γυναίκες να 
υφαίνουν στον αργαλειό, το όργωμα, το 
θέρισμα, το αλώνισμα, το πότισμα των χω-
ραφιών, το τάισμα των ζώων. Ζωγράφιζε 
ακόμα παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως 
αυτό του πεταλωτή ή του αγγειοπλάστη, 
κ.ά.

7. Η Αναλυτική της θεματικής: 
100 έτη αναπαραστάσεων

7.1   Ανάμεσα σε ανθρώπους            
και επαγγέλματα

Σε αυτήν την ενότητα, επιχειρούμε μια 
ανάλυση των έργων που έχουν παρου-
σιαστεί στις προηγούμενες ενότητες ως 
προς τα έτη δημιουργίας τους, τους κλά-
δους δραστηριότητας που απεικονίζουν, 
το αντικείμενο του επαγγέλματος αλλά 
και τη Σχολή σύνθεσης στην οποία εντάσ-
σονται. (βλ. Παράρτημα, πινακα 1)

Αρχίζοντας έτσι από το 1881, με το 
πρώτο έργο που μελετάμε, μέχρι και το 
1981, καλύπτεται μια περίοδος 100 περί-
που χρόνων. Οι ζωγράφοι της γενιάς του 
‘30 είναι οι σημαντικότεροι χρήστες της 
θεματικής που μας ενδιαφέρει, καθώς τα 
περισσότερα ζωγραφικά έργα που μελε-
τήθηκαν ανήκουν σε αυτήν την ομάδα 
καλλιτεχνών. Σε αντίθεση με την επόμενη 
χρονικά ομάδα καλλιτεχνών – σύγχρονοι 

εικαστικοί που επιλέγουν να εικονογρα-
φήσουν κατ’ εξοχήν επαγγελματικούς χώ-
ρους, η γενιά του ’30 φαίνεται να ακολου-
θεί τη παράδοση της Σχολή του Μονάχου 
αναφορικά με την επιλογή της στην απει-
κόνιση προσώπων – επαγγελματιών αλλά 
και των χώρων του επαγγέλματος που 
την ενδιαφέρουν. Φαίνεται, πως η γενιά 
του ‘30 αποτελεί τον σύνδεσμο ανάμεσα 
στην παλαιά και νέα εικονογραφία, καθώς 
στη μετά τη γενιά του ’30 εποχή η σύγ-
χρονη ζωγραφική θα επιλέξει να εστιάσει 
κυρίως σε χώρους του επαγγέλματος.

Αναφορικά με τα αντικείμενα των 
επαγγελμάτων που απεικονίζονται πα-
ρατηρούμε τη μετάβαση από την ανα-
παράσταση υπαίθριων και άτυπων επαγ-
γελμάτων, όπως είναι οι περισσότερες 
περιπτώσεις απεικονίσεων στα έργα της 
Σχολής του Μονάχου, σε πιο τυπικά επαγ-
γέλματα κατά τη περίοδο της Γενιάς του 
’30 ή και τυπικών χώρων άσκησης επαγ-
γελματικών δραστηριοτήτων. Αντίστοιχα, 
οι λαϊκοί ζωγράφοι απεικονίζουν χώρους 
ή/και επαγγέλματα έντονα χωρικά εντο-
πισμένα, συγκεκριμένα ως προς τους τό-
πους της ζωής/ εργασίας τους.

Συμπεράσματα 

Οι Έλληνες εικαστικοί καλλιτέχνες -με μι-
κρές ίσως εξαιρέσεις - δεν επέλεξαν να 
απεικονίσουν στο έργο τους μια ξεκάθα-
ρη ιστορική πραγματικότητα της πόλης 
και των ανθρώπων της (εργατική τάξη, 
πρόσφυγες, αστικοποίηση, κ.ά.). Αντίθετα, 
η απεικονιστική τους προσπάθεια στις 
αναπαραστάσεις των επαγγελματιών και 
βιοτεχνών στην ελληνικη ζωγραφικη κι-
νήθηκε ανάμεσα σε προσπάθειες εξιδα-
νίκευσης του παρελθόντος, απεικόνισης 
του εκσυχρονισμού αλλά και των ετερο-
χρονισμών που διακρίνουν την πορεία 
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της ελληνικής τέχνης σε σχέση με την ευ-
ρωπαϊκή, όπως για παράδειγμα την ωμή 
αναπαράσταση της πραγματικότητας που 
θα εκφράσει ο ευρωπαϊκός εξπρεσιονι-
σμός μαζί με μια οξεία κοινωνική κριτι-
κή, πράγμα που στα ελληνικά εικαστικά 
δεδομένα θα παρακολουθήσουμε πολύ 
αργότερα.

Τον βίαιο εκσυγχρονισμό της πόλης 
και τη ραγδαία αλλαγή της φυσιογνωμίας 
της οι Έλληνες ζωγράφοι επέλεξαν να την 
εντάξουν στη θεματολογία τους έμμεσα, 
παρουσιάζοντας περισσότερο την παλιά 
εικόνα της πόλης, μέσα από μια νοσταλ-
γική και ρομαντική, θα μπορούσαμε να 
πούμε, οπτική. Μέσα από αυτήν την οπτι-
κή παρουσιάζονται, κυρίως κατά τις δεκα-
ετίες ’30 και ‘60,  και οι άνθρωποι, αστοί, 
επαγγελματίες. Αυτή φαίνεται να είναι η 
σημαντικότερη περίοδος για την εικαστι-
κή απεικόνιση του θέματος που απασχο-
λεί την παρούσα έρευνα, εάν εξαιρέσου-
με τη ναϊφ ζωγραφική, της οποίας όμως 
η θεματολογία στρέφεται περισσότερο 
στην αγροτική ζωή. Η απεικόνιση, τέλος, 
της επαγγελματικής ζωής στη σύγχρονη 
εποχή εκφράζεται και πάλι μέσω καλλι-
τεχνών με ναϊφ αισθητική και απεικόνιση 
κυρίως πιο «λαϊκών» επαγγελμάτων όπως 
για παράδειγμα των πωλητών σε λαϊκή 
αγορά.

Κατά τον 19ο αιώνα – αρχές του 
20ου , όπως παρουσιάστηκε παραπά-
νω, η «Σχολή του Μονάχου» αποτέλεσε 
το σημαντικότερο εικαστικό κίνημα στην 
Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Η θεμα-
τολογία των ζωγράφων του ακαδημαϊκού 
ρεαλισμού αντλείται από την απεικόνιση 
της καθημερινής ζωής των αστικών κέ-
ντρων και, κυρίως, της υπαίθρου. Μέσα 
σε αυτήν τη θεματολογία λοιπόν απεικο-
νίζονται και οι άνθρωποι – επαγγελματίες 
της εποχής. Μελετώντας το έργο κάποιων 
από τους κυριότερους εκπροσώπους 
της Σχολής του Μονάχου, ζωγράφων 

του ελληνικού βίου και της ηθογραφίας, 
βρισκόμαστε μπροστά σε έναν σεβαστό 
αριθμό πινάκων σχετικών με τη θεματική 
της παρούσας έρευνας.

Αργότερα, ο πολλαπλασιασμός των 
πολυκατοικιών, η κατεδάφιση μικρότε-
ρης κλίμακας αλλά και νεοκλασικής αρ-
χιτεκτονικής κτηρίων, η έλευση μεγάλου 
όγκου νέου πληθυσμού, είτε από την 
επαρχία στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε 
προσφύγων, η μαζική χρήση του αυτοκι-
νήτου, δηλαδή αυτή η απότομη και δρα-
στική αλλαγή στην εικόνα της πόλης κατά 
τις δεκαετίες ’30 με ’60, έφερε μεγάλες 
αλλαγές και στην πραγματικότητα των 
καλλιτεχνών που έζησαν και παρήγαγαν 
το έργο τους την εποχή αυτή. Πρόκειται 
για μια εποχή κατά την οποία οι αλλα-
γές στον αστικό χώρο είναι μεγάλες και 
κυρίως απότομες· αλλαγές που άλλαξαν 
δραστικά αλλά κυρίως σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα τον χαρακτήρα της πό-
λης που ζούσαν και κινούνταν καθημερι-
νά, προσεγγίζοντας την εικόνα της πόλης 
που γνωρίζουμε σήμερα, ένα φαινόμενο 
που διογκώθηκε, όπως είναί γνωστό, τη 
δεκαετία του 1960. Το γεγονός αυτό, καλ-
λιέργησε τη νοσταλγία αρκετών καλλιτε-
χνών για το παρελθόν και τους έστρεψε 
στο να εντάξουν στη θεματολογία τους 
τον αστικό χώρο και τον άνθρωπο – αστό, 
μέσα βέβαια από μια ρομαντική οπτική 
για την αποτύπωση της εικόνας της πό-
λης που χανόταν.

Σύμφωνα με την Μ. Δεβετζή (2019), 
φαίνεται να υπάρχει μια ατολμία σε μια 
περισσότερο μπρουταλιστική προσέγγιση 
της πραγματικότητας. Αυτό φυσικά σε κα-
μία περίπτωση δε μπορεί κανείς να ισχυ-
ριστεί πως συνιστά ανειλικρίνεια. Η συνει-
δητή αυτή επιλογή των εικαστικών για μια 
νοσταλγική αποτύπωση της πόλης τους, 
για την απόδοση και αποτύπωση της πα-
λιάς εικόνας της, αποτελεί μια προσωπική 
τους επιλογή, την δική τους σκοπιά και 
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σχόλιο στην απότομη αλλαγή του αστικού 
τοπίου, χωρίς ωστόσο να μένει ανεπηρέα-
στη από τα τεκταινόμενα της εποχής της. 
Το βασικό χαρακτηριστικό που διατρέχει 
όλες τις αναζητήσεις και ανησυχίες του 
καλλιτεχνικού και πνευματικού κύκλου 
της Ελλάδας εκείνης της εποχής (κυρίως 
δηλαδή της εποχής του Μεσοπολέμου), 
είναι η στροφή προς το παρελθόν. Σε μια 
εποχή που όλα αλλάζουν, οι περισσότεροι 
καλλιτέχνες αποφασίζουν να δώσουν με 
το έργο τους εικόνες που χάνονται από 
το άμεσο παρελθόν. Εδώ είναι σημαντικό 
να γίνει αναφορά και στον ετεροχρονισμό 
που διακρίνει την πορεία της ελληνικής 
τέχνης σε σχέση με την ευρωπαϊκή. Την 
ωμή αναπαράσταση της πραγματικότη-
τας που θα εκφράσει ο ευρωπαϊκός εξ-
πρεσιονισμός μαζί με μια οξεία κοινωνική 
κριτική, στα ελληνικά εικαστικά δεδομένα 
θα παρακολουθήσουμε πολύ αργότερα 
(Δεβετζή, 2019). 

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάστη-
καν κάποια από τα σημαντικότερα έργα 
ευρέως γνωστών Ελλήνων ζωγράφων 
σχετικά πάντα με την αναπαράσταση των 
εμποροβιοτεχνών στον ελληνικό χώρο 
και κυρίως στον ελληνικό αστικό χώρο. 
Αναφορικά με τα κυριότερα θέματα που 
συναντούμε συχνότερα στο έργο των 
Ελλήνων καλλιτεχνών (κυρίως ζωγρά-
φων) αυτά φαίνεται να είναι τα εξής: 

 • Ο χώρος του καφενείου, 

 • αναπαραστάσεις διαφόρων μικρών 
μαγαζιών τύπου μπακάλικου, και

 • διάφορα επαγγέλματα της καθημε-
ρινότητας, όπως φωτογράφος, αρ-
τοποιός, οικοδόμος, ράπτης, κ.ά.

Πρόκειται ίσως για τα επαγγέλματα εκεί-
να, όχι απαραίτητα που χάνονται στη νέα 
πραγματικότητα, αλλά που στα μάτια 
των ζωγράφων αναπαριστούσαν πιο πι-
στά εκείνη την εικόνα της πόλης που οι 

καλλιτέχνες ήθελαν να απεικονίσουν και 
που εξυπηρετούσαν τη νοσταλγική και 
ρομαντική οπτική του αστικού χώρου. 
Για παράδειγμα, γίνεται έντονη αναφο-
ρά στα καφενεία που συνδέονται άμεσα 
με τον χαρακτήρα, τη χρήση και τη ζωή 
των κατοίκων της πόλης και που πιθανά 
– ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο – να επηρε-
άζονταν πιο πολύ από την αλλαγή.

Σημαντικό είναι, επίσης, εδώ να τονι-
στεί πως στον μεγαλύτερο αριθμό έργων 
των καλλιτεχνών που μελετήθηκαν είναι 
χαρακτηριστική η ανθρώπινη απουσία, με 
την κυριαρχία της αναπαράστασης του 
φυσικού χώρου του επαγγέλματος και όχι 
του ίδιου του επαγγελματία. Φαίνεται πως 
βασικός στόχος για τους περισσότερους 
από αυτούς είναι η αναπαράσταση του 
χώρου, του χώρου του επαγγέλματος, ως 
μέρους ενός αστικού τοπίου που χάνεται 
μέσα στη νέα πραγματικότητα και μαζί με 
αυτόν και οι διάφορες πτυχές της καθη-
μερινής ζωής που τον αντιπροσωπεύουν. 
Στη λογική αυτή, μέσα από μια νοσταλγι-
κή διάθεση, επιχειρείται η απεικόνιση στη 
ζωγραφική και των θεμάτων που ενδια-
φέρουν την παρούσα έρευνα. 

Το παρόν μελετητικό εγχείρημα θα 
μπορούσε να αποτελέσει το έναυσμα για 
τη διερεύνηση του εξεταζόμενου θέματος 
από μια οπτική, όπως αυτή της ζωγρα-
φικής, που ελάχιστα έχει χρησιμοποιηθεί 
ως «εργαλείο» ανάλυσης. Νέα ερευνητι-
κά ερωτήματα μπορεί να ανακύψουν με 
τη διεύρυνση  της βάσης του υλικού ανά-
λυσης, επιχειρώντας ακόμα και μια απο-
γραφική έρευνα για τους καλλιτέχνες του 
ενδιαφέροντός μας, την ένταξη επιπλέον 
μεθοδολογικών  εργαλείων ανάλυσης των 
εικόνων, και προτείνοντας μια μεικτή με-
θοδολογική προσέγγιση με βάση τη πα-
ράλληλη ανάλυση ποιοτικών αλλά και 
ποσοτικοποιημένων στοιχείων, όπως π.χ. 
δημογραφικά στοιχεία, περιόδους δημι-
ουργίας των έργων, τόπους εργασίας των 
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καλλιτεχνών, κ.ά. Θα μπορούσε, επίσης, 
να ενσωματώσει στο δείγμα καλλιτέχνες 
και από το εξωτερικό, ώστε να αναδει-
χθεί η ενδεχόμενη συνομιλία των τάσεων 
ανάμεσα σε διαφορετικές χωρικές ενό-
τητες. Επιπλέον, μία συγκριτική σημειο-
λογική ανάλυση του εικονιστικού αυτού 
υλικού θα είχε, ενδεχομένως, να παρου-
σιάσει σημαντικά ευρήματα σε σχέση με 
το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 

υπόβαθρο της κάθε εποχής. Μέσα από 
μια τέτοια ανάλυση, θα μπορούσε να με-
λετηθεί και η εξέλιξη – πορεία στον χρό-
νο των επαγγελμάτων που επιλέγονται να 
απεικονιστούν, καθώς και οι προθέσεις, 
το έργο, αλλά και το προφίλ του ίδιου του 
καλλιτέχνη. Τέλος, ενδιαφέρον θα είχε η 
έρευνα να διευρυνθεί και σε άλλες μορ-
φές εικαστικών τεχνών (όπως για παρά-
δειγμα η χαρακτική, η γλυπτική κ.λπ.). 
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Εισαγωγή

Η καθημερινή ζωή, όπως και κάθε ιδι-
αίτερη πτυχή της, διαθέτουν σχεδόν το 
ίδιο εύρος με τον πολιτισμό της εικόνας, 
συνυπάρχουν με αυτόν και τον τροφοδο-
τούν (Manghani, Piper & Simons, 2006: 
2). Αντίστοιχα, ο κινηματογράφος, το θέα-
τρο, οι εικαστικές τέχνες και η λογοτεχνία 
μπορούν να ιδωθούν ως «περιπτώσεις 
κοινωνικού προβληματισμού» (Brogi et 
al., 2013: 11) που καταγράφουν, ερμηνεύ-
ουν και νοηματοδοτούν τις πολιτισμικές 
αλλαγές, αποτελώντας συγχρόνως ένα 
ζωηρό τμήμα ενός ευρύτερου διαλόγου 
για τις διαφορετικές διαστάσεις της κα-
θημερινότητας. Βέβαια, θα πρέπει να λη-
φθεί υπόψη ότι η παραγωγή, διανομή και 
κατανάλωση των εικόνων στον σύγχρονο 
οπτικό πολιτισμό και οι συνεπακόλουθες 

αναπαραστατικές εκδοχές για το φύλο, 
την τάξη, την επαγγελματική κατηγορία 
κ.λπ. δεν πραγματοποιούνται υπό ένα 
ιδεολογικά ουδέτερο πρίσμα. Αντιθέτως, 
ενδέχεται να κατασκευάζονται σκοπίμως 
για να προτείνουν συγκεκριμένες ανα-
γνώσεις και να διαιωνίσουν με στερεο-
τυπικό τρόπο ρητορικές κατασκευές που 
κινούνται εντός του πλαισίου της ανισό-
τητας και μιας υποτιθέμενης ανωτερότη-
τας/κατωτερότητας. Αποτελεί μια ως επί 
το πλείστον τυπική παραδοχή ότι ο ρεα-
λισμός ως οπτική στρατηγική υποβοηθά 
τη σύνδεση με τη βιωμένη εμπειρία και 
εμφυσά στο υλικό της εικόνας αληθοφά-
νεια. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, θε-
ωρητικοί, όπως ο Elkins, διαπιστώνουν 
ότι «οι οπτικές εικόνες ίσως να μην είναι 
πάντα το πιο ενδεδειγμένο πεδίο για να 
εντοπίσει κανείς σημεία για το φύλο, την 
ταυτότητα, κ.λπ.» (Elkins, 2003: 83). 

Εξήντα χρόνια «βερεσέδια, 
λαχτάρες και φέσι»:                   
η κατασκευή της ταυτότητας  
των επαγγελματοβιοτεχνών και 
των μικροεπαγγελματιών στην 
ελληνική κινηματογραφική 
παραγωγή (1950-2018)

Δρ. Πολιτισμικών Σπουδών, διδάσκουσα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας/ΕΑΠ.
Ορσαλία – Ελένη Κασσαβέτη
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Προφανώς, δεν είναι δυνατόν να βα-
σιστούμε αποκλειστικά σε αυτές τις οπτι-
κές ενδείξεις για να ενισχύσουμε την 
αντίληψη μας για την πραγματικότητα, 
μπορούμε όμως να αντιληφθούμε ότι λει-
τουργούν ως ένα «επικοινωνιακό μέσο» 
που διαθέτει «ένα είδος τελετουργικής 
λειτουργίας, με το να μιλά στους θεατές 
για τον εαυτό τους και για την κοινωνία 
γενικότερα» (Shirato & Webb, 2004: 77).

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω 
περιορισμούς στην εξέταση, όπως, εξάλ-
λου, και την ελευθερία διαπραγμάτευ-
σής τους, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι 
αναπαραστάσεις έχουν την ικανότητα να 
οδηγήσουν στην κατανόηση των παλαι-
ότερων και σύγχρονων κοινωνικών τά-
σεων εντός ενός ιστορικού συγκείμενου. 
Ειδικότερα για τον κινηματογράφο, είναι 
χαρακτηριστική η ικανότητά του να «απο-
δίδει έμφαση στα υποκείμενα ως ιστορι-
κούς φορείς και να φέρνει στο φως την 
ιστορική ανθρωπότητα, με άλλα λόγια να 
ζωντανεύει την ιστορία» (Moss, 2008: 125) 
- έστω κι εάν αυτή η ιστορική εκδοχή είναι 
περισσότερη ή λιγότερο δραματοποιημέ-
νη, ιμπρεσιονιστική ή και υπερβολική ως 
προς την αφετηρία και τους σκοπούς της.

Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει στη δια-
χρονική εξέταση των αναπαραστάσεων 
των μικροεπαγγελματιών στον ελληνικό 
κινηματογράφο (1950-σήμερα) και επικε-
ντρώνεται στο ζήτημα συγκρότησης της 
ταυτότητάς τους ως εργαζόμενοι σε μια 
ορισμένη επαγγελματική κατηγορία και 
την ανάδειξή τους σε κινηματογραφικά 
υποκείμενα. Πριν αναπτυχθεί διεξοδικά ο 
στόχος και οι περαιτέρω σκοποί του κε-
φαλαίου, κρίνεται απαραίτητη μια σύντο-
μη αναφορά στην ταυτότητα ως φορέα 
αυτοπροσδιορισμού και ετεροπροσδιο-
ρισμού του κοινωνικού υποκειμένου και 
στους σχετικούς περιορισμούς στην ανα-
παράστασής της.

Ταυτότητες σε αναπαράσταση 
και υπό μεταβολή:                   
η περίπτωση του ελληνικού 
κινηματογράφου

Προφανώς, η διαδικασία εννοιολόγησης 
της ταυτότητας των υποκειμένων από 
τη νεωτερικότητα στη μετανεωτερικότη-
τα είναι εξίσου επίπονη με την απόπειρα 
διεισδυτικής εξέτασης των αναπαραστά-
σεών της που διακινούνται στο πλαίσιο 
της πολιτιστικής παραγωγής. Η μετάβα-
ση από τον Διαφωτισμό στη σύλληψη του 
«κοινωνικού» υποκειμένου και η διάλυση 
του τελευταίου εντός της μεταμοντέρνας 
συνθήκης συνιστά το πέρασμα από τη συ-
γκροτημένη ταυτότητα στην καθαρά ρευ-
στή εκδοχή της: έτσι, η σταθερότητα που 
εκπηγάζει πρωτίστως από τη δυνατότητα 
της ταυτότητας του κοινωνικού υποκει-
μένου να «γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα 
στο ‘εξωτερικό’ και το ‘εσωτερικό’ [...] και 
να «σταθεροποιεί από κοινού τα υπο-
κείμενα με τους πολιτισμικούς κόσμους 
όπου κατοικούν, κάνοντάς τα με αμοι-
βαίο τρόπο περισσότερο ενοποιημένα και 
προβλέψιμα» (Hall, 1992: 276-277 · Lash & 
Friedman, 1996: 1-30) φαίνεται να χάνε-
ται με την ανάδυση της μετανεωτερικό-
τητας. Μέσα από αντικρουόμενες, ασύν-
δετες και συχνά αμφίθυμες κατευθύνσεις, 
το μετανεωτερικό υποκείμενο πασχίζει 
να συγκεράσει αυτή τη συνεχώς «κινητή 
εορτή» από ταυτότητες (Hall, 1987: 45-47 
· Τσουκαλάς, 2010), οι οποίες, παρόλο που 
προσαρμόζονται στις εναλλασσόμενες 
κοινωνικοπολιτικές συγκυρίες, βυθίζουν 
τους φορείς της σε σκοτεινή αμφιβολία 
και απορία. 

Πώς όμως ανασυγκροτείται και απο-
τυπώνεται αυτή η εύθραυστη φύση της 
ταυτότητας στο πεδίο της αναπαράστα-
σης, της οποίας το έργο συνίσταται στην 
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παραγωγή νοήματος μέσω της γλώσσας 
και στην παροχή εννοιολογικών χαρτών 
προς κατανόηση του πολιτισμού μας 
(Hall, 1997: 13-74); Και με ποιον τρόπο 
αντανακλά αυτό το σταδιακό πέρασμα 
από τη «στέρεη» στη διαπραγματεύσιμη 
και θραυσματική ταυτότητα; Μια απάντη-
ση δόθηκε ήδη από τη δεκαετία του 1970 
και, ειδικότερα, του 1980, όταν το επιστη-
μονικό πεδίο των Πολιτισμικών Σπουδών, 
μέσα από μια δημιουργική αξιοποίηση 
και τον συγκερασμό κουλτουραλιστικών 
και στρουκτουραλιστικών θεωριών, οδη-
γήθηκε σε μια ενδιαφέρουσα ανίχνευση 
του ρόλου των ταυτοτήτων στο σύγχρονο 
θέαμα (τηλεόραση, κινηματογράφος κ.ά.). 
Σύντομα, θα αναδεικνυόταν η σημαντική 
πολιτιστική σημασία των ΜΜΕ, καθώς τα 
τελευταία παρέχουν ένα πλήθος ιδεολο-
γικών και συμβολικών συστατικών στοι-
χείων, απαραίτητων για τη διαδικασία 
συγκρότησης ταυτοτήτων στο πεδίο της 
αναπαράστασης. Με τη «βοήθεια συμβό-
λων, μύθων και πηγών» (Kellner, 1995: 1-2), 
αλλά κι ενίοτε ενός «τετριμμένου ρεαλι-
σμού», η δημιουργία και η παγίωση μιας 
«κοινής κουλτούρας» επιτυγχάνεται κυρί-
ως μέσω από τις ιστορίες και τις εικόνες 
των ΜΜΕ, οι οποίες, ταυτόχρονα, είναι 
σε θέση να προβάλλουν όσους ασκούν 
κυριαρχία, όσους είναι αδύναμοι κ.ο.κ. 
Μάλιστα, για το πεδίο της κινηματογρα-
φικής αναπαράστασης, μπορεί να ειπωθεί 
ότι ο ρεαλιστικός κανόνας υπαγόρευσε 
εξαρχής μια σχετική και μάλλον «αντανα-
κλαστική» συνάφεια των σεναρίων με την 
εξω-φιλμική πραγματικότητα. Πέρα από 
την αληθοφάνεια της πλοκής ή του χώ-
ρου, οι χαρακτήρες συνήθως παρουσιά-
ζονται, άλλοτε περιγραφικά και ενίοτε πιο 
κριτικά, κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης 
της ταυτότητάς τους, εάν εκείνη δεν είναι 
ήδη παγιωμένη ή τίθεται υπό αίρεση.

Στην περίπτωση του ελληνικού κινημα-
τογράφου από το 1950 έως σήμερα -και, 

βέβαια, ανάλογα με το είδος και το ρεύμα 
στο οποίο ανήκουν ορισμένα φιλμ- οι ανα-
παραστάσεις, ιδίως οι εργασιακές, μετα-
σχηματίζονται, τίθενται υπό αμφισβήτη-
ση ή παραμένουν στατικές (Αθανασάτου, 
2001 · Δελβερούδη, 2006 · Κασσαβέτη, 
2017). Ωστόσο, παραμένουν φορείς και 
δείκτες τάσεων και ελαφρών ανακατα-
τάξεων στον τρόπο με τον οποίο γίνεται 
αντιληπτή η ταυτότητα σε μια Ελλάδα 
που μεταμορφώνεται. Πιο συγκεκριμένα, 
μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι συγχρονι-
κές ή οι διαχρονικές αναπαραστάσεις της 
εργασίας αποκαλύπτουν σημαντικές πλη-
ροφορίες για τα διακινούμενα discourses 
που την αφορούν, τους θεσμούς της και 
για τη σχέση της πρώτης με το φύλο και 
την τάξη στη δημόσια σφαίρα (Brogi et al., 
2013: 13). Παράλληλα, η επαγγελματική 
κατηγορία, ο επαγγελματίας και οι δρα-
στηριότητές του συγκροτούν συλλήβδην 
μια διακριτή κατηγορία αναπαραστάσε-
ων, που επιτρέπουν να κατανοήσουμε 
πώς η κινηματογραφική βιομηχανία λει-
τουργεί (Khouri & Varga, 2006: 5) σε μια 
προσδιορισμένη ιστορική και κοινωνική 
συγκυρία, νοηματοδοτεί τη φύση της ερ-
γασίας και σχηματίζει ή διαιωνίζει στερε-
οτυπικές μορφολογικές και σεναριακές 
κατασκευές, όπως συνέβη στην περίπτω-
ση του ελληνικού κινηματογράφου από 
το 1950 έως σήμερα.

Όπως ειπώθηκε και στην αρχή, η εν 
λόγω μελέτη επικεντρώνεται στις ανα-
παραστάσεις των μικροεπαγγελματιών 
στον ελληνικό κινηματογράφο μέσα από 
ορισμένες σεναριακές και σκηνοθετικές 
στρατηγικές σε σχέση πάντα με το εκά-
στοτε κοινωνικοπολιτικό περίγραμμα και 
πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πα-
γιώθηκαν και διακινήθηκαν. Για αυτόν 
τον σκοπό, έχει υιοθετηθεί μια ποιοτική 
προσέγγιση: από το σύνολο των ελληνι-
κών κινηματογραφικών ταινιών όλων των 
ειδών της περιόδου 1950 έως σήμερα 
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-δημοφιλής (εμπορικός ή, ειδικά για την 
περίοδο 1950-1970 «Παλαιός Ελληνικός 
Κινηματογράφος»/«ΠΕΚ») κινηματογρά-
φος, κινηματογράφος των Δημιουργών, 
σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος-, 
έγινε επιλογή χαρακτηριστικών μελετών 
περίπτωσης που περιγράφουν και ασκούν 
χιουμοριστική ή και πιο αναστοχαστική 
κριτική σε διαφορετικές φυσιογνωμίες 
μικροεπαγγελματιών που δραστηριοποι-
ούνται στο αστικό κέντρο (Αθήνα) ή στην 
περιφέρεια. 

Προφανώς, μια τέτοια επιλογή πε-
ριλαμβάνει τα στοιχεία της αποσπα-
σματικότητας, αφού, και ιδιαίτερα για 
την περίπτωση του Παλαιού Ελληνικού 
Κινηματογράφου, η επαγγελματική κατη-
γορία, οι τύποι και οι αναφορές εμφανί-
ζονται με υψηλό αριθμό συχνότητας στα 
φιλμ – είτε ως πρωταγωνιστές ή δευτερα-
γωνιστές ή και κομπάρσοι με τους οποί-
ους οι πρώτοι αλληλεπιδρούν, είτε ως 
συγκεκριμένοι χώροι με τις λειτουργίες 
τους ή και ως απλή σεναριακή αναφορά 
από τους εργαζόμενους σε μια τέτοιου εί-
δους επιχείρηση και τους συχνά άδικους 
εργοδότες τους. Παρ’ όλα αυτά, πραγμα-
τοποιήθηκε μια προσπάθεια να συστη-
ματοποιηθεί σε γενικές τάσεις το σύνολο 
των αναπαραστάσεων των μικροεπαγ-
γελματιών βάσει του τρόπου με τον οποίο 
η κοινωνική ταυτότητά τους διαμορφώ-
νεται από την επαγγελματική επιτυχία/
αποτυχία τους σε ένα πλαίσιο κοινωνι-
κοπολιτικών και πολιτισμικών ραγδαίων 
αλλαγών – όπως εκείνο που γνώρισε η 
ελληνική κοινωνία τα τελευταία εξήντα 
χρόνια. Μέσα από τις αναπαραστάσεις 
που θα εξεταστούν, αποτυπώνεται αρχικά 
αχνά και αργότερα πιο έντονα, μια δια-
κριτή επαγγελματική ομάδα μέσα από τις 
καθημερινές εμπορικές συναναστροφές 
της και τις οικογενειακές/φιλικές σχέσεις 
της.

Επισφαλής επιβίωση, 
εκσυγχρονιστική απειλή στη 
δεκαετία του 1950

Η επούλωση των τραυμάτων από τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο 
Πόλεμο δεν υπήρξε εύκολη για την 
Ελλάδα: τα χιλιάδες θύματα, η κατε-
στραμμένη οικονομία, το παρεμπόριο, η 
περαιτέρω ερήμωση της ελληνικής υπαί-
θρου σηματοδοτούσαν την έναρξη ενός 
δύσκολου αγώνα για ανοικοδόμηση και 
επαναφορά της οικονομικής δραστηρι-
ότητας σε παλαιότερα μεγέθη (Mouzelis, 
1978: 24-25). Η αμερικανική οικονομική 
βοήθεια (σχέδιο Marshall) συνεπικούρησε 
στην αποκατάσταση και αύξηση της πα-
ραγωγικότητας και συγκέντρωσης κεφα-
λαίου. Ταυτόχρονα, η κατά τα άλλα αναι-
μική πορεία εκβιομηχάνισης της χώρας 
συνεχιζόταν σταθερά, απομακρύνοντας 
σταθερά τη χώρα από προνεωτερικές οι-
κονομικές δομές. Η εγκαθίδρυση του αυ-
ταρχικού εθνικού κράτους λειτούργησε 
ως «συνολικός προστατευτικός κλοιός» 
και δη ως «φορέας επαγγελματικής και 
κοινωνικής ολοκλήρωσης για ένα μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού» (Τσουκαλάς, 1987: 
32) και για συγκεκριμένα κοινωνικά στρώ-
ματα: η ανασυγκρότηση της Ελλάδας δεν 
θα μπορούσε παρά να υποστηριχθεί από 
την αποκατάσταση των μικροαστών. 

Η μεταπολεμική αγωνία για επιβίωση 
και επαγγελματική σταθεροποίηση στο 
πλαίσιο της αυτοαπασχόλησης σε μια, συ-
χνά σκληρή και απάνθρωπη, Αθήνα συνι-
στά ένα διόλου υποτιμημένο μοτίβο στα 
ελληνικά φιλμ της δεκαετίας του 1950. 
Στην κωμωδία Τζιπ, περίπτερο κι’ αγάπη 
(Μαρία Πλυτά, 1959), ο Τάσος Καψούρας 
(Νίκος Σταυρίδης) είναι ιδιοκτήτης ενός 
μικρού περιπτέρου ως «ανάπηρος πολέ-
μου». Σε μια πόλη, όπου «όλοι οι δρόμοι 
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έχουν περίπτερα», ο Τάσος πουλά εφη-
μερίδες, περιοδικά, καλλυντικά, φάρμα-
κα, είδη νεωτερισμών, προσφέρει νερό, 
παγωτά και λεμονάδες για «καθιστούς» 
σε τραπεζάκι και καρέκλα δίπλα από το 
περίπτερο, ενώ διαθέτει τηλέφωνο «διά 
το κυνών» (sic.). Ο ίδιος είναι φαινομενι-
κά αυστηρός και γκρινιάρης · θεωρεί ότι 
το περίπτερό του ως ένας ημιδημόσιος 
χώρος κοινωνικότητας γίνεται «κέντρο 
διερχομένων» με αφορμή την ακρόαση 
ζωντανών ποδοσφαιρικών μεταδόσεων 
και ότι κινδυνεύει η επιχείρηση του από 
τζιπ-«σκοτώστρες». Ο Τάσος μοιράζεται 
με τον Βαγγέλη (Νίκος Ρίζος) την αγω-
νία του για τα «βερεσέδια» («λουκέτο θα 
βάλω στο ρημάδι» διατείνεται απελπι-
σμένα). Συγκεφαλαιώνει τη ζωή του με 
τη φράση «περίπτερο, γειτονιά, τζιπ, λα-
χτάρες και γκρίζα μαλλιά», σχολιάζοντας 
μελαγχολικά τον μικρο-κόσμο όπου ζει, 
εργάζεται και προσπαθεί να ευχαριστή-
σει, χωρίς όμως να ξεχνά τις εκκρεμείς οι-
κονομικές δοσοληψίες που έχει μαζί του. 

Μια άλλη σκληρή εργασιακή πραγμα-
τικότητα περιγράφει το δραματικό φιλμ 
Το αμαξάκι (Ντίνος Δημόπουλος, 1957) - 
εκείνη που συνδέεται με το πέρασμα από 
την προνεωτερικότητα στο τεχνολογικό 
θαύμα. Δυο ηλικιωμένοι οδηγοί μόνιπ-
που, ο Ανέστης (Ορέστης Μακρής) και ο 
Θόδωρος (Βασίλης Αυλωνίτης), έρχονται 
αντιμέτωποι όχι μόνο με κυκλοφοριακές 
αλλαγές, αλλά και με μια μετάβαση, που 
υπαγορεύει τον υποσκελισμό του αλόγου 
από το αυτοκίνητο. Ο Θόδωρος πουλά 
το άλογό του, μαθαίνει την «κούρσα» και, 
κατά τον Ανέστη, είναι λιποτάκτης, αφού 
«τα ξεπάστρεψε όλα για να γίνει σωφερά-
τζα». Παρόλο που του δίνεται η επιλογή να 
πουλήσει την άμαξα και με την προβλεπό-
μενη κρατική αποζημίωση (Ποταμιάνος, 
2019: 54, 56, 33) να «ανοίξει ένα ψιλικα-
τζίδικο ή ταβερνάκι», αψηφά τις τουριστι-
κές απαγορεύσεις, επιστρέφει στην παλιά 

πιάτσα και εξασκεί σταθερά το επάγγελ-
μά του έως τον θάνατο του αλόγου του. 
Καταλήγει να βιοπορίζεται ως πλανόδιος 
πωλητής τσιγάρων, χάνει την αποθήκη 
όπου φύλαγε την άμαξά του και μετακο-
μίζει σε άλλο σπίτι με πιο φτηνό ενοίκιο. 
Τέλος, πεθαίνει φτωχός και περήφανος, 
αποδεικνύοντας στον άσωτο γιο του ότι 
ήταν «ο πιο καλός και ο πιο βασανισμένος 
πατέρας του κόσμου».

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά 
πρώιμα δείγματα του ελληνικού κινημα-
τογράφου τέχνης σε μια τοπική νεορε-
αλιστική εκδοχή, το φιλμ Μαγική πόλις 
(Νίκος Κούνδουρος, 1954) επιδιώκει να 
καταστήσει «ορατό» το προ-φιλμικό υλι-
κό, όπως αναπτύσσεται και βιώνεται στην 
προσφυγική γειτονιά του Δουργουτίου. 
Εν αντιθέσει με τους προαναφερθέντες 
χαρακτήρες που κατά κάποιον τρόπο 
ήταν επαγγελματικά παγιωμένοι, ο φορ-
τηγατζής Κοσμάς (Γιώργος Φούντας) 
ανήκει σε έναν κλάδο που προπολεμικά 
(Ποταμιάνος, 2019: 54) συγκέντρωνε υψη-
λό αριθμό αυτοαπασχολούμενων. Σε μια 
απονενοημένη απόπειρα να αποπληρώ-
σει εντός ενός χρόνου τις δόσεις για το 
όχημά του, εκτελεί έως και μεταφορές 
παράνομων φορτίων με ναρκωτικά ύστε-
ρα από τη συνεργασία του με τον αρχια-
πατεώνα (Στέφανος Στρατηγός) που έχει 
αγοράσει το χρέος του φορτηγού του 
Κοσμά. Μπροστά στον ορατό κίνδυνο, η 
αλληλεγγύη της γειτονιάς θα τον σώσει.

Από το Δουργούτι, στο κωμικό φιλμ 
Λαός και Κολωνάκι (Γιάννης Δαλιανίδης, 
1959) η κάμερα μεταφέρεται στην περι-
οχή του κινηματογραφικού τίτλου, όπου 
ο Κώστας (Κώστας Χατζηχρήστος) ερ-
γάζεται ως γαλακτοπώλης. «Μας έχει 
φάει η πρόοδος» υποστηρίζει «από τη 
μία μεριά όλοι αγοράζουν παστεριωμένο 
σου λέει. Από την άλλη μας έχουν τρε-
λάνει στο φέσι. Κολωνάκι σου λέει ο άλ-
λος. Έτσι μου ’ρχεται να βάλω λουκέτο να 
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ησυχάσω» - πρόκειται για μια σαφή νύξη 
ότι ανήκει στα επαγγέλματα που επλήγη-
σαν «από την τεχνολογική πρόοδο» και 
που ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 
1950 και ύστερα από απεργία πείνας των 
επαγγελματιών είχαν ληφθεί υπόψη από 
τη ΓΣΕΒΕ για να τους παρέχει τη δυνα-
τότητα επαγγελματικής αναπροσαρμο-
γής (Ποταμιάνος, 2019: 330). Καθώς τα 
νοίκια και οι φόροι συσσωρεύονται, μετά 
από πρόταση του φίλου του, ο Κώστας θα 
προσθέσει μια νέα χρήση στο κατάστημά 
του και θα το μετατρέψει σε πρακτορείο 
ΠΡΟ-ΠΟ. Μόνο όταν καταφέρει να ξεπε-
ράσει την ερωτική απογοήτευσή του από 
τη «φρεγάτα» Ντέτη (Ρίκα Διαλυνά) και 

κερδίσει τυχαία το δελτίο του στο ΠΡΟ-
ΠΟ, θα αποφασίσει να επεκτείνει την επι-
χειρηματική δραστηριότητά του. Θα συ-
νεργαστεί σε ένα «μεγάλο γαλατάδικο»/
ζαχαροπλαστείο με τον μέλλοντα γαμπρό 
του, ενώ πιστεύει ότι με τα λεφτά που 
κέρδισε, όλο και κάποια γυναίκα θα τον 
προσεγγίσει. Λειτουργεί μέσα στα ασφα-
λή όρια που του κληροδότησε η προηγού-
μενη ενασχόλησή του, γνωρίζοντας ότι τα 
χρήματα, τα οποία μάλλον τυχαία ή με 
παρανομία, μπορεί κανείς να τα αποκτή-
σει, δεν βελτιώνουν το κοινωνικό προφίλ 
του. Εντούτοις, παρέχουν σταθεροποίηση, 
δυνατότητα επέκτασης και βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης. 

Στο δραματικό φιλμ Το αμαξάκι (Ντίνος Δημόπουλος, 1957) αμαξάς Ανέστης (Ορέστης 
Μακρής) ξεκινά για μια από τις τελευταίες κούρσες του με το μόνιππο, χωρίς να μπορεί να 
προβλέψει την εισβολή της τεχνολογικής καινοτομίας στη ζωή των Ελλήνων. 

Με την ευγενική παραχώρηση της ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ.

Φωτογραφία 1.
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Δεκαετία 1960: Κοινωνικός 
προβιβασμός, επαγγελματική 
καταξίωση, ταξική αμφιβολία

Η δεκαετία του 1960 σηματοδοτεί μια 
περίοδο μεταπολεμικής σταθεροποίη-
σης, που χαρακτηρίζεται από την πε-
ραιτέρω εκβιομηχάνιση (Βεργόπουλος, 
1985: 103) και μια συντηρητική πολιτική 
παλινδρόμηση με περιστασιακά «φωτει-
νά» διαλείμματα (Τσουκαλάς, 1987: 33). 
Τότε εντατικοποιείται η υπερπόντια και η 
εσωτερική μετανάστευση προς τα μεγάλα 
αστικά κέντρα (Μουσούρου, 2003: 24-49), 
διογκώνεται το φαινόμενο της αστυφιλίας 
με συχνά ανειδίκευτους αγροτικούς πλη-
θυσμούς να προσανατολίζονται στον τρι-
τογενή (εμπόριο) και δευτερογενή τομέα 
(βιοτεχνία/εργοστάσιο, κατασκευές κ.ά.) 
(Καραποστόλης, 1985: 213-216, 244) ή σε 
μη μεταποιητικούς κλάδους. Οι πολιτικοί 
συσχετισμοί γνωρίζουν μια αλληλοδιαδο-
χή κρίσιμων ανατροπών που θα τις δια-
δεχθεί η Χούντα των Συνταγματαρχών το 
1967. Τα εμβάσματα από το εξωτερικό, ο 
τουρισμός και η οικοδομική δραστηριό-
τητα συγκροτούν τους βασικούς πυλώνες 
εισροής συναλλάγματος στην Ελλάδα. 
Συγχρόνως, η ανάδυση νέων καταναλω-
τικών συνηθειών (ό.π.: 229-251), οι ανε-
λικτικές απαιτήσεις από τα χαμηλότερα 
εισοδηματικά κλιμάκια δημιουργούν ένα 
νέο κοινωνικό τοπίο, το οποίο συχνά δια-
κωμωδείται στον δημοφιλή κινηματογρά-
φο της δεκαετίας που διαχειρίζεται σενα-
ριακά συγκεκριμένες αναδυόμενες τάσεις 
στην κοινωνία της εποχής (εσωτερική με-
τανάστευση, κοινωνική ανέλιξη, καλλιέρ-
γεια μικροαστικής συνείδησης). 

Πλήθη μικροεπαγγελματιών παρε-
λαύνουν στις κωμωδίες, μελοδράματα, 
μιούζικαλ και σε άλλα είδη, λειτουργώ-
ντας ορισμένες φορές υποστηρικτικά, 

χωρίς να ενσωματώνουν αξίες ή να συ-
γκροτούν ολοκληρωμένους χαρακτήρες. 
Άλλοτε πάλι η πλοκή αναπτύσσεται σε 
μια προσωποκεντρική γραμμή, που αφή-
νει τη δυνατότητα στον σεναριογράφο 
να περιγράψει αναλυτικά τον ήρωά του. 
Στην περίπτωση του κωμικού φιλμ Ο 
χρυσός και ο τενεκές ( Ίων Νταϊφάς, 1962), 
σκιαγραφείται η πορεία ανέλιξης του μα-
νάβη Πάτροκλου Μπαρατέλλα (Μίμης 
Φωτόπουλος) από περιπλανώμενο μανά-
βη με κάρο και άλογο σε ιδιοκτήτη μεγά-
λου καταστήματος τροφίμων. Προφανώς 
μια τέτοια διαδρομή, όπως συνοψίζεται 
και στην αρχή της ταινίας, περιγράφει με 
αρνητικό αξιακό πρόσημο τον φιλόδο-
ξο μικροεπαγγελματία που κατακτά την 
αγορά, ξεκινώντας από τη διευθέτηση 
των πληρωμών (με πίστωση) (Ποταμιάνος, 
2019: 94, 96): «λίγο με την πίστωση, λίγο 
με το σοβαρό, λίγο με το παζάρι, καθη-
μερινά ξεπουλούσε την πραμάτεια του... 
το μεγάλο του όπλο είναι ο βερεσές που 
δεν μένει στα βιβλία, αλλά γίνεται χρήμα 
και ξαναγυρίζει στην τσέπη...». Πλέον έχει 
πολλές κονσέρβες, αρκετούς υπαλλήλους 
και ενδιαφέρεται για περαιτέρω επέκτα-
ση των επιχειρήσεών του, χωρίς να διστά-
σει να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων 
προς πώληση. Υποσκελίζει με εκχρημα-
τισμό τον πρόεδρο του φιλανθρωπικού 
συλλόγου «Ελεήμων ο Σαμαρείτης» και 
υποστηρίζει το κυνικό δόγμα «Ο χρυσός 
κυβερνάει τον κόσμο». Παρόλα τα προ-
βλήματα που σχετίζονται με την είσπραξη 
ληγμένων γραμματίων από κακοπληρω-
τές ή την αυξημένη τιμή του ηλεκτρικού, 
ο Πάτροκλος αδιαφορεί για την ευημερία 
των υπαλλήλων του και υιοθετεί μια εκ-
κωφαντικά απορριπτική στάση για τις κα-
τώτερες τάξεις με αφορμή τον έρωτα της 
κόρης του με έναν υπάλληλό του. 

Βέβαια, η κοινωνική ανέλιξη συχνά θε-
ωρείται ότι δίκαια έχει κατακτηθεί από 
τους κινηματογραφικούς χαρακτήρες 
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χάρη στον διαρκή εργασιακό μόχθο τους, 
που υπόσχεται καλύτερες συνθήκες ζωής. 
Στο κωμικό φιλμ Κολωνάκι, διαγωγή μηδέν 
(Στέλιος Ζωγραφάκης, 1967), ο Διαμαντής 
(Μίμης Φωτόπουλος), ένας μόρτης κρε-
οπώλης στην κεντρική αγορά, απέκτη-
σε ένα κεφάλαιο «με το αίμα του και τον 
ιδρώτα του» και μια «αυτοκινητάρα». 
Παρόλες τις ενστάσεις των φίλων του για 
τη μετοίκησή του στο Κολωνάκι, ο ίδιος 
διερευνά την αγορά ενός διαμερίσματος 
σε μια προβληματική πολυκατοικία, που 
εκλαμβάνει την άφιξη ενός νέου «αρκου-
διάρη» ενοίκου «για το διαμέρισμα» ως 
σκάνδαλο. 

Βέβαια, συχνά η επαγγελματική κα-
ταξίωση πραγματώνεται μέσα στο στενό 
πλαίσιο της γειτονιάς: εκεί, ο μικροεπαγ-
γελματίας φαντάζει ως «ο καλύτερος του 
χωριού» χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει 
ότι δεν γίνεται αντιληπτή η κοινωνική ή 
και πνευματική ένδειά του σε άλλες πε-
ριστάσεις. Έτσι, στην περίπτωση του κω-
μικού φιλμ Της κακομοίρας / Ο μπακαλό-
γατος (Ντίνος Κατσουρίδης, 1963), ο κυρ 
Παντελής (Κώστας Δούκας), ιδιοκτήτης 
ενός καταστήματος «εδωδίμων και αποι-
κιακών» με παράλληλη λειτουργία μι-
κρο-οινοπωλείου (Ποταμιάνος, 2019: 
49-52), αντιμετωπίζει μεν καθημερινά 
προβλήματα, όπως η εφορία και ιδιόρ-
ρυθμοι πελάτες, δεν παύει δε να είναι άξε-
στος, αγράμματος και να επιδιώκει γάμο 
με μια νεότερή του κοπέλα με δέλεαρ 

την «κοινωνική του θέση». Παράλληλα, 
στο μπακάλικό του εργάζεται ο Ζήκος 
(Κώστας Χατζηχρήστος), ένας ετοιμόλο-
γος και πονηρός «μπακαλόγατος» από 
το Καρπενήσι και «πατριωτάκι» του κυρ 
Παντελή, ο οποίος τον μειώνει μπροστά 
σε πελάτες, τον εξευτελίζει, δεν του πλη-
ρώνει «τον ΙΚΑ» και σε κάθε παραστράτη-
μά του τον απειλεί με απόλυση. 

Ο «μπακαλόγατος» δεν το βάζει κάτω· 
τον κλέβει στις καθημερινές εισπράξεις. 
Από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται τον 
εαυτό του ως τον μόνο γραμματιζούμενο 
και «μορφωμένο και λογιστικά καταρτι-
σμένο» στο κατάστημα, ονειρεύεται ότι 
θα αποκτήσει κάποτε μια παρόμοια επι-
χείρηση, εμφανίζεται σε πελάτες ως ο 
«αποδιευθυντής» και επιζητά το φιλοδώ-
ρημά τους. Ο χαρακτήρας του προφανώς 
αντλήθηκε από τις χιλιάδες ιστορίες μι-
κρών βοηθών στις επιχειρήσεις των αστι-
κών κέντρων, που έφυγαν από την επαρ-
χία και εδραιώθηκαν στην πόλη λόγω των 
δικτύων καταγωγής τους. Με την ειρω-
νεία, τον σαρκασμό και τις οικονομικές 
«μικρο-αφαιμάξεις», ο Ζήκος καταφέρνει 
να επιβιώσει σε μια σκληρή πραγματικό-
τητα, όπου αντίστοιχοι οικονομικοί μετα-
νάστες έχουν εδραιωθεί και, ξεχνώντας 
το δύσκολο παρελθόν τους, φέρονται με 
απαξίωση και σκληρότητα σε ανθρώπους 
που υποστηρίζουν τελικά την επιχείρησή 
τους. 
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Ο δημοφιλής ηθοποιός Κώστας Χατζηχρήστος υποδύθηκε πολλάκις ρόλους επαρχιωτών που 
καταφθάνουν στο κλεινόν άστυ για την αναζήτηση νέων επαγγελματικών δυνατοτήτων και 
τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών τους. Χαρακτηριστική είναι και η ενδυμασία του που 
υποδεικνύει τη σχετική καταγωγή. Αρχείο της συγγραφέως.

Φωτογραφία 2.
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Παρόλο που οι περισσότερες σκηνές 
του φιλμ γυρίστηκαν μέσα σε στούντιο, η 
χωροθεσία1 του μπακάλικου, τα προϊόντα 
του και η φυσιογνωμία του κυρ-Παντελή 
συνιστούν πολύ χαρακτηριστικούς κοι-
νούς τόπους στην ιστορία της ελληνικής 
εμπορικής δραστηριότητας.

Έως τώρα έχουμε επικεντρωθεί σε 
ανδρικά πορτραίτα μικροεπαγγελματιών 
στην ελληνική εμπορική κινηματογρα-
φική παραγωγή της δεκαετίας του 1960, 
όπου οι έμφυλες αναπαραστάσεις αντα-
νακλούν, έως έναν βαθμό, την ανισότη-
τα στον καταμερισμό της εργασίας, βα-
σιζόμενες σε πολωμένα στερεότυπα που 
επαναλαμβάνονται ανά είδος. Πέρα από 
τις άνεργες από επιλογή γυναίκες, τις ερ-
γάτριες ή τις υπαλλήλους, η γυναίκα πα-
ρουσιάζεται να ασχολείται κυρίως με τον 
τομέα της παροχής προσωπικών υπηρε-
σιών σε τρίτους (μεταποίηση, αισθητική 
κ.ά.)‧ πρόκειται για αναπαραστάσεις που 
συμβαδίζουν με τις κυρίαρχες τάσεις της 
εποχής, οπότε και ο αριθμός των γυναι-
κών ιδιοκτητριών επιχειρήσεων αυξάνε-
ται σημαντικά σε σχέση με την προπο-
λεμική περίοδο: από το 1938 με 1,78% η 
σχετική γυναικεία απασχόληση ανέρχεται 
στο 13,5% το 1969 (Αυδή-Καλκάνη, 1978 · 

1.  Αντίστοιχα στοιχεία μπορεί κανείς να εντοπίσει σε αρκετές ταινίες του 

δημοφιλούς κινηματογράφου: σε φιλμ, όπως Το τυχερό πανταλόνι (Πάνος 

Γλυκοφρύδης, 1963), ο άτυχος Θανάσης (Θανάσης Βέγγος) αναζητά μάταια ερ-

γασία μετά από την απόλυσή του από ένα κατάστημα που πουλά υφάσματα. 

Παράλληλα, στην κινηματογραφική ταινία καταγράφονται (και μάλιστα στο ίδιο 

τετράγωνο) μια σειρά από εμπορικές επιχειρήσεις μικροεπαγγελματιών, όπως 

κρεοπωλείο, κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα νεωτερισμών, καθαριστήριο. Ο 

ίδιος ηθοποιός ως πρωταγωνιστής στην κινηματογραφική κωμωδία Πολυτεχνίτης 

και ερημοσπίτης (Αλέκος Σακελλάριος, 1963) απασχολείται σε μικρές επιχει-

ρήσεις (εστιατόριο) και γίνεται και ιδιοκτήτης φωτογραφείου, ενώ υποδύεται 

τον μπαρμπέρη στο φιλμ Είναι ένας τρελλός, τρελλός Βέγγος (Π. Γλυκοφρύδης, 

1965). 

Γκιζέλης et al., 1984: 46-48 · Πετρονώτη, 
1995 · Χαντζαρούλα, 2010, 2012. Στην πε-
ρίπτωση της Παριζιάνας (1969), η χήρα 
μοδίστρα Πελαγία (Ρένα Βλαχοπούλου) 
τραγουδά στην αρχή της ταινίας τα δεινά 
του επαγγέλματός της, σχολιάζοντας ότι 
«πάντα οι καημένες οι μοδίστρες την πλη-
ρώνουν... δεν είναι επάγγελμα αυτό είναι 
μαρτύριο, είναι μια κόλαση σωστό βασα-
νιστήριο». Διαμένει στη Νέα Φιλαδέλφεια 
με την αδελφή της και καλείται να αντι-
μετωπίσει την απειλή των «έτοιμων» εν-
δυμάτων, που κάνουν τις γυναίκες να 
μοιάζουν με «προσκοπίνες» και τις πλη-
θωρικές πελάτισσές της. Σχεδόν πάντα οι 
τσακωμοί της έχουν καταστροφικά απο-
τελέσματα για το ταμείο της, μέχρι που 
η αδελφή της τής κάνει πρόταση να φύ-
γουν επιτέλους από τη «μπανάλ» γειτο-
νιά τους και να αλλάξουν ταυτότητες: η 
Πελαγία θα μεταμορφωθεί στην «Πελαζί 
ντε Παρί» και θα κατακτήσει τη Μύκονο 
με την υψηλή ραπτική της, θα ερωτευθεί 
τον Τζίμυ (Δημήτρης Καλλιβωκάς) και από 
τον «αθέατο και υποτιμημένο κόσμο της 
μοδίστρας» (Μπάδα, 2015: 45) στη Νέα 
Φιλαδέλφεια, θα πραγματοποιήσει μεγά-
λη επίδειξη μόδας στο Παλαιό Ψυχικό. 
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Πέρα από τις κωμικές διατυπώσεις του 
φιλμ, η κωμική περσόνα της Πελαγίας 
αποτελεί μια αφορμή για σχολιασμό των 
δυο ταχυτήτων μιας ορισμένης επαγ-
γελματικής κατηγορίας αυτοαπασχο-
λούμενων. Αφενός μεν, οι οίκοι υψηλής 
ραπτικής και οι διάσημοι μοντελίστ που 
δραστηριοποιούνται σε περιοχές κοινω-
νικού κύρους αφετέρου δε, οι μοδίστρες 
χωρίς καμιά δυνατότητα κοινωνικής ανέ-
λιξης. Ωστόσο, το ταλέντο, η σχεδιαστική 
φαντασία και υλοποίηση και οι ικανότη-
τες της Πελαγίας θα τη βγάλουν ασπρο-
πρόσωπη και θα την καθιερώσουν στα 
«μεγάλα σαλόνια», επιτρέποντάς της να 
πραγματοποιήσει αλλαγή ταυτότητας και 
κοινωνικού status.

Εναλλακτικές εκδοχές των 
μικροεπαγγελματιών: Ο Νέος 
Ελληνικός κινηματογράφος

Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 
1970 συμπίπτουν με τις διεθνείς οικονο-
μικές ανακατατάξεις (βλ. πρώτη πετρε-
λαϊκή κρίση), τη «νομιμοποίηση» του πιο 
σκληρού αυταρχισμού από τη Χούντα 
(Αθανασάτου, Ρήγου & Σεφεριάδης, 
1999) για τους αντιφρονούντες και την 
«περιοριστική οικονομική πολιτική» της 
(Ποταμιάνος, 2019: 19), την αποδυνάμωση 
των εργατικών συνδικάτων και τις φοιτη-
τικές και ευρύτερες κινητοποιήσεις έως 
την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας 
και τη Μεταπολίτευση (Αυγερίδης, Γαζή & 
Κορνέτης, 2015: 9-26). Παράλληλα, στο πε-
δίο της ίδιας της παραγωγής, διαπιστώνε-
ται μία αντίφαση: κατά αρχάς, η σταδιακή 
μείωση των δημοφιλών κινηματογραφι-
κών παραγωγών εξαιτίας της διείσδυσης 
της τηλεόρασης στο ελληνικό νοικοκυριό 
και, κατά δεύτερον, η ανάδυση του Νέου 
Ελληνικού Κινηματογράφου, του οποίου 
τα πρώτα δείγματα εμφανίστηκαν δειλά 

ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. 
Με πρωτότυπη σεναριακή διαπραγμά-
τευση σοβαρών κοινωνικών θεμάτων και 
πολιτική γραφή, με νεωτερικούς τρόπους 
αφήγησης και απομάκρυνση από το μέχρι 
τότε γνωστό μοντέλο παραγωγής, οι σκη-
νοθέτες του ΝΕΚ προτείνουν έναν παράλ-
ληλο τρόπο θέασης της κοινωνίας και των 
υποκείμενων της στο αστικό κέντρο και 
στην περιφέρεια (Σωτηροπούλου, 1989). 

Σε μια τέτοια παράλληλη θέαση του 
κόσμου της εργασίας, οι μικροεπαγγελ-
ματίες παρουσιάζονται στα φυσικά μεγέ-
θη τους. Στην περίπτωση του φιλμ Λάβετε 
θέσεις (Θόδωρος Μαραγκός, 1973), ο 
Αντρέας (Βαγγέλης Καζάν), διατηρώντας 
ζωντανές τις μνήμες ενός νικηφόρου 
αγώνα δρόμου, συντηρεί μετά δυσκολίας 
το εμποροραφείο του στα Φιλιατρά, τη 
στιγμή που σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του 
χωριού το εγκαταλείπουν για μια καλύτε-
ρη ζωή στο αστικό κέντρο, όπου οι εμπο-
ροράφτες οργανώνονται μεταπολεμικά 
σε πολύ δραστήριους συνεταιρισμούς (βλ. 
ΣΕΡΚΑ) με ταμείο αλληλοβοήθειας, ήδη 
από το 1958 (Ποταμιάνος, 2019: 272). Οι 
δουλειές του πάνε από το κακό στο χειρό-
τερο‧ χωρίς μέλλον, αποφασίζει να εγκα-
ταλείψει τα Φιλιατρά και να μην επιστρέ-
ψει ποτέ πια πίσω. Θα πιάσει δουλειά σε 
κλωστοϋφαντουργείο στην Αθήνα, όπου 
τον προσέλαβαν «λόγω ειδικότητας». Με 
μια χιουμοριστικά πικρή ματιά στην ελλη-
νική επαρχία, ο σκηνοθέτης αναδεικνύει 
τον χαρακτήρα σε σύμβολο του μέτοικου 
μικροεπαγγελματία, ο οποίος ό,τι κοινω-
νικό πρόσημο και να έφερε στο χωριό 
του, στην Αθήνα καταδικάζεται να ανήκει 
στο ανώνυμο πλήθος εργατών που επι-
στρατεύεται για την ελληνική βιοτεχνία 
και βιομηχανία. 

Μια δραματική προσέγγιση επιχειρεί 
στο φιλμ Το βαρύ πεπόνι (1976) ο σκη-
νοθέτης Παύλος Τάσιος, περιγράφο-
ντας τη σταδιακή και ίσως τελεολογική 
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προλεταριοποίηση ενός ιδιοκτήτη καφε-
νείου από τη Χαλκιδική. Θεωρεί ότι «ψόφη-
σε το κωλομάγαζό του», αρνείται να «γίνει 
γκαρσόνι στις ξεπλυμένες Γερμανίδες», ο 
Μίμης (Μίμης Χρυσομάλλης) δεν συναινεί 
στην απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας του, 
πουλά το μαγαζί του, ένα τυπικό «μαγα-
ζί του χωριού» (Ποταμιάνος, 2019: 91-92), 
και μεταβαίνει στην Αθήνα για να προβεί 
σε μια κάποια νέα επιχειρηματική προ-
σπάθεια. Αρχικά φιλοξενείται από έναν 
φίλο του από τον στρατό, τον Αρίστο 
(Αντώνης Αντωνίου), ο οποίος, όντας και ο 
ίδιος εσωτερικός μετανάστης, τον προει-
δοποιεί για την κατάσταση που επικρατεί 
στο αστικό κέντρο: κρίση και ανεργία. 

Υπερήφανος για την προηγούμενη 
επαγγελματική ιδιότητά του, ο Μίμης θέ-
λει να διατηρήσει την ταυτότητα του «αφε-
ντικού» και περνά τον χρόνο του άεργος, 

αδυνατώντας να στεριώσει σε οποια-
δήποτε απασχόληση του προσφέρεται. 
Παντρεύεται τη συννυφάδα του Αρίστου, 
Τούλα (Κατερίνα Γώγου), μια μοδίστρα 
που είναι συμφιλιωμένη με τη μοίρα της 
και προσπαθεί να τον προσγειώσει· η οι-
κονομική εξασφάλιση είναι απαραίτητη 
για όλους και, δη, για μια γυναίκα, αφού, 
όπως η ίδια υποστηρίζει «αν δεν πατάς 
κάπου καλά, δεν σε εκτιμά ο άλλος». Θα 
συγκρουστούν, καθώς ο Μίμης «παρα-
σταίνει το βαρύ πεπόνι και βασανίζει τους 
άλλους». Λίγο πριν από τα πρόθυρα του 
διαζυγίου, ο υπερήφανος επαρχιώτης θα 
συνειδητοποιήσει ότι η εργασία καταξιώ-
νει και ότι οι εργατικοί αγώνες και η συμ-
μετοχή στο συνδικαλιστικό κίνημα θα τον 
βοηθήσουν να διατηρήσει τα κεκτημένα 
του και την ελευθερία του ως άτομο.

Στο δραματικό φιλμ του Παύλου Τάσιου Το βαρύ πεπόνι (1976), ο υπερήφανος Μίμης (Μίμης 
Χρυσομάλλης) αποφασίζει να κλείσει την οικογενειακή επιχείρησή του, η οποία ούτως ή άλ-
λως έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα από τις νέες ανακατατάξεις στην ελληνική περιφέρεια. Δεν 
γνωρίζει ότι τα κεκτημένα του θα τεθούν υπό αίρεση μόλις εργαστεί ως ιδιωτικός υπάλληλος 
στην πρωτεύουσα. Με την ευγενική παραχώρηση της KFILMS - Panagiotis Kakavias.

Φωτογραφία 3.
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Στο καλλιτεχνικά τολμηρό και ιδεο-
λογικά θαρραλέο δράμα Αναπαράσταση 
(Θόδωρος Αγγελόπουλος, 1970), ο σκηνο-
θέτης τοποθετεί τη δράση στην ελληνική 
περιφέρεια του Βορρά. Σε ένα απομονω-
μένο χωριό της Ηπείρου, την Τυμφαία, 
λαμβάνει χώρα ένα ερωτικό έγκλημα 
με θύμα έναν παλιννοστούντα μετανά-
στη στη Γερμανία και θύτες τη σύζυγό 
του, Ελένη (Τούλα Σταθοπούλου) και τον 
αγροφύλακα εραστή της. Πέρα από την 
αισθητική και αφηγηματική εκζήτηση του 
φιλμ, είναι ενδιαφέρουσα η φυσιογνωμία 
της Ελένης. Σε μια αυστηρώς ανδροκρα-
τούμενη επαγγελματική κατηγορία με αν-
δρικό πελατολόγιο, η Ελένη καταφέρνει 
να συντηρήσει ένα μικρό καφενείο στο 
πλέον αραιοκατοικημένο ηπειρώτικο χω-
ριό. Με ένα μαντήλι στο κεφάλι, σκυφτή 
και στωική στην επικοινωνία της με τους 
θαμώνες (ανάμεσα στους οποίους και φα-
ντάροι), τους σερβίρει τσίπουρο και κλεί-
νει νωρίς το μαγαζί. Προφανώς μια τέ-
τοιου είδους έμφυλη αναπαράσταση δεν 
είναι ανοίκεια στην ελληνική ηπειρωτική 
και νησιωτική περιφέρεια, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η πρώτη αναφορά για γυναίκα 
επαγγελματία καταγράφεται στην Άρτα 
το 1932 (Ποταμιάνος, 2019: 77-78) κατά τη 
διάρκεια και ιδιαίτερα μετά το τέλος του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, οπότε και αρκετές 
γυναίκες, χήρες ή με συζύγους ανίκανους 
να εργαστούν, ανέλαβαν τα ηνία της οικο-
γενειακής επιχείρησης ή την κληρονόμη-
σαν από τους γονείς τους. Παρόλο που ο 

Αγγελόπουλος εστιάζει κυρίως στην ανα-
παράσταση της διαδρομής που οδήγησε 
στην εγκληματική ενέργεια της Ελένης, 
φέρνει μια από τις πρώτες αληθοφανείς 
αναπαραστάσεις της γυναικείας εργασίας 
στο πλαίσιο μιας μικρής επιχείρησης, οι 
οποίες - σε κάθε περίπτωση - υπερκερ-
νούν τις μάλλον απλοϊκές ή υπερβολικές 
αντίστοιχες εκδοχές τους στον κινηματο-
γράφο της προηγούμενης δεκαετίας. 

Μικρομεσαίοι και «Αλλαγή»: 
Η αλλαγή του παραδείγματος

Η Αλλαγή ως το πολιτικό πρόταγμα της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ εγκαινίασε το 
1981 μια σειρά αλλαγών και ρήξεων κυ-
ρίως στον δημόσιο τομέα και παρεμ-
βάσεων στον ιδιωτικό με σκοπό την οι-
κοδόμηση ενός «κοινωνικού κράτους» 
βασισμένο στο «Συμβόλαιο με τον Λαό». 
Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Ανδρέα 
Γ. Παπανδρέου και οι σχετικές διακη-
ρύξεις της απασχόλησαν έντονα τη δη-
μόσια σφαίρα με τη λαϊκή απήχηση, τη 
λαϊκίστικη ρητορική και πρακτικές της 
(Λυριντζής, 1990: 44-69 · Ελεφάντης, 1991· 
Τσουκαλάς, 1996 · Παναγιωτοπούλου, 
1996 · Βαμβακάς & Παναγιωτόπουλος, 
2014), πίσω από την οποία κρυβόταν η 
ανεπάρκειά της στο πεδίο της οικονομι-
κής και εργατικής πολιτικής2. Η σύνδεση 
της κυβέρνησης με ορισμένα κοινωνι-
κά στρώματα ήταν αναπόφευκτη, στον 

2.  Βλ. Σπουρδαλάκης, 1988: 293-297. «Αντιφατική (;) εργατική πολιτική», όπου 

και η αμφιταλαντευόμενη διάθεση του κόμματος απέναντι στο εργατικό κίνημα, 

αρχικά με τη θέσπιση φιλεργατικών μέτρων, περαιτέρω όμως με την αποχώρηση 

«δυναμικών συνδικαλιστικών στελεχών», «σπάσιμο» απεργιών κ.ο.κ. Βλ., επί-

σης, Κατσούδας, 2019: 141-145
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βαθμό που ο νεο-κεϋνσιανός προσανατο-
λισμός της ενίσχυσε τα μεσαία και χαμηλά 
εισοδήματα.

Ο δημοφιλής κινηματογράφος της 
δεκαετίας του 1980 παρουσίασε εκτε-
νώς την υπό διαμόρφωση κοινωνικοπο-
λιτική πραγματικότητα: λ.χ., η περσόνα 
του Κώτσου, του κακότυχου μικροαστού 
Έλληνα που στέκεται έκπληκτος μπροστά 
στην Αλλαγή, στην ΕΟΚ και στο ΝΑΤΟ, 
αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα πλέ-
ον χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπου 
το προ-φιλμικό υλικό διαμορφώνεται 
από τον σεναριογράφο Γιώργο Μυλωνά 
σε μια θέση απέναντι στις αλλαγές που 
καλείται να αντιμετωπίσει ο έλληνας ερ-
γαζόμενος και, ειδικότερα, ο επαγγελ-
ματοβιοτέχνης. Στην κωμωδία Ο Κώτσος 
και οι εξωγήινοι (Ντίμης Δαδήρας, 1980), 
εξωγήινοι από τον πλανήτη Κρόνιουμ 
επιλέγουν έναν Έλληνα, τον οποίον θα 
κλωνοποιήσουν, για να σώσουν και την 
Ελλάδα και τον πλανήτη τους: αυτός είναι 
ο Κώστας Κοτόπουλος (Κώστας Βουτσάς), 
ιδιοκτήτης μια μικρής βιοτεχνικής μονά-
δας ετοίμων ενδυμάτων που «κλονίζε-
ται». Οι εργαζόμενοί της προχωρούν σε 
απεργία υπό την καθοδήγηση ενός συν-
δικαλιστή (Λευτέρης Ελευθεριάδης) που 
αντιστέκεται «στην αντεργατική πολιτική» 
και στις απολύσεις. Απειλούν ότι θα κά-
ψουν τη βιοτεχνία, παρά την παράκληση, 
τόσο του Κώστα όσο και του λογιστή του 
Βλαδίμηρου (Νίκος Τσούκας). Εξαιτίας 
χρεών, ο Κώστας προσωποκρατείται με 
εισαγγελική εντολή και αποφαίνεται ότι 
«οι βιοτέχνες τις περισσότερες φορές κοι-
μόμαστε στο κρατητήριο παρά στα σπίτια 
μας». Το δράμα του, ως εκπροσώπου της 
αντιπροσωπίας βιοτεχνών Ελλάδας, θα 
ολοκληρωθεί με επίσκεψη στην Εφορία 
και τη συνάντησή του με τον Γενικό 
Διευθυντή Οικονομικών και Εμπορίου, ο 
οποίος του επιβεβαιώνει ότι θα καταλήξει 
εργάτης των πολυεθνικών εταιριών. 

Μέσα από τις κωμικές περιπλοκές 
του, το φιλμ περιστρέφεται γύρω από μια 
προβληματική που απασχολεί τον μικρό 
βιοτέχνη στην αυγή της δεκαετίας του 
1980: τα χρέη, η  φορολογία ως μέλος της 
ΕΟΚ, η οικονομική παλινδρόμηση προς 
ελαφρές βιομηχανίες (Βεργόπουλος, 
1985: 107-108), η επίκαιρη «χρηματοδότη-
ση της βιοτεχνίας» βάσει της ΑΝΕ 197/78 
(Ποταμιάνος, 2019: 131). Θα πρέπει να επι-
σημανθεί ότι αναφορικά με την απόφα-
ση της Νομισματικής Επιτροπής για τη 
χρηματοδότηση της βιοτεχνίας, ύστερα 
από τα χρόνια αιτήματα των επαγγελ-
ματοβιοτεχνών, η συγκεκριμένη επιλογή 
του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου 
Καραμανλή ήταν πολιτική: διαμόρφωνε 
τη θετική στάση των επαγγελματοβιοτε-
χνών απέναντι στην ΕΟΚ και ενίσχυε την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά 
τους. 

Επίσης, θίγεται η συνδικαλιστική δρά-
ση, αφού υποκινεί τους εργαζόμενους 
εναντίον της βιωσιμότητας της επιχεί-
ρησης. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται το 
σοβαρό ζήτημα του εκχρηματισμού των 
δημοσίων υπαλλήλων για την προώθηση 
των συμφερόντων των μικροεπαγγελμα-
τιών, όπως, εξάλλου, και οι απειλές από 
την ξένη βιοτεχνία σε μια εποχή (ιδιαίτερα 
από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, οπό-
τε και αρχίζει να ισχύει ο «δασμολογικός 
αφοπλισμός») (Ποταμιάνος, 2019: 37) που 
οι εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερι-
κό θεωρούνταν μια πάγια τακτική.

Μια σειρά από προσωπογραφίες μι-
κροεπαγγελματιών συνθέτει ο σκηνοθέ-
της Βασίλης Βαφέας στο φιλμ Ρεπό (1983). 
Παρόλο που ο κεντρικός χαρακτήρας 
(Πέτρος Ζαρκάδης) είναι ιδιωτικός υπάλ-
ληλος, είναι τουλάχιστον ενδιαφέρουσα 
η διαντίδρασή του με διαφορετικές ειδι-
κότητες, των οποίων η συμπεριφορά και 
οι εκτελεστικές ικανότητες είναι κατά το 
πολύ αμφιλεγόμενες. Η τζαμόπορτά του 
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Φωτογραφία 4

Ο ηθοποιός Κώστας Βουτσάς υποδύεται τον διπλό ρόλο του Κώστα Κοτόπουλου/κλώνου από 
τον πλανήτη Κρόνιουμ στο φιλμ Ο Κώτσος και οι εξωγήινοι (Ντίμης Δαδήρας, 1980). Οι εξωγή-
ινοι αποφασίζουν να βοηθήσουν τον βιοτέχνη Κώστα, ο οποίος δεν μπορεί να αντεπεξέλθει 
στις οικονομικές υποχρεώσεις του, αλλά και στη συνδικαλιστική δραστηριότητα των υπαλλή-
λων του. Από το αρχείο της συγγραφέως.
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έσπασε, το αυτοκίνητό του παρουσίασε 
βλάβη και ο ίδιος μπλέκει ασυνείδητα σε 
έναν αγώνα δρόμου να ολοκληρώσει τις 
υποχρεώσεις του ύστερα από μια διαδο-
χή μαρτυρικών επεισοδίων: ο τζαμάς τον 
ειρωνεύεται, γιατί «έχει οικοδομή» και 
μάλλον προτιμά τις πιο καλοπληρωμένες 
εργασίες από πελάτες που δεν πληρώ-
νουν. Η επισκευή του οχήματός του θα 
καθυστερήσει εξαιτίας ενός αργόσχολου 
μηχανικού που παίζει τάβλι. Στο καφενείο 
που θα καταφύγει για να πάρει τηλέφωνο, 
ο ιδιοκτήτης δεν ασχολείται με την επι-
χείρηση· οι πελάτες φτιάχνουν καφέ για 
τον εαυτό τους. Στο δεύτερο συνεργείο 
που επισκέπτεται, ο μηχανικός διακόπτει 
την επισκευή για να «τσιμπήσει κάτι». 
Αντίστοιχα, ο υδραυλικός που τον στέλνει 
για να διαμορφώσει έναν σωλήνα με τον 
κουρμπαδόρο έχει αφήσει στο μαγαζί τη 
μικρή κόρη του και προτείνει στον κεντρι-
κό χαρακτήρα να περάσει λίγο αργότερα. 
Πρόκειται για μια αρνητική σκιαγράφηση 
των μικροεπαγγελματιών στη δεκαετία 
του 1980, των οποίων οι αλαζονικές πρα-
κτικές συμπλέουν ιδιαίτερα αρμονικά με 
τις αντίστοιχες στον δημόσιο τομέα και 
κρατούν δέσμιους τους ιδιώτες στα προ-
σωπικά «καπρίτσια» τους.

Μια περισσότερο «τρυφερή» προσέγ-
γιση της αυτοαπασχόλησης αναδύεται 
στο φιλμ Τρελλός και πάσης Ελλάδος (Ν. 
Δημόπουλος, 1983), στο οποίο ο Θανάσης 
(Θανάσης Βέγγος), το «πιο γρήγορο μπρίκι 
της Αθήνας» είναι ιδιοκτήτης παραδοσια-
κού καφενείου στο Θησείο. Ο ίδιος ήθελε 
να σπουδάσει στη Νομική, αλλά ο πατέ-
ρας του «τον ήθελε καφετζή». Με υπέρμε-
τρη αγάπη για την απονομή δικαιοσύνης, 
έχει μετατρέψει το καφενείο του που έχει 
«ένα προσωπικό ύφος, ένα στυλ, μια ιδιορ-
ρυθμία» σε έναν -σύμφωνα με τη σύζυγό 
του- «καραγκιόζ-μπερντέ», αφού στήνει 
δίκες και οι πελάτες τον αποκαλούν «πρό-
εδρο». Επιδιώκει με τα λιγοστά κέρδη του 

να κάνει τα παιδιά του «ανθρώπους» - μια 
τεμπέλα κόρη (Βίνα Ασίκη) που συνανα-
στρέφεται πλούσιες παρέες και υποτίθε-
ται ότι φοιτά στο Γαλλικό Ινστιτούτο και 
έναν «αητό» γιο (Σταμάτης Τζελέπης) που 
δήθεν σπουδάζει στην Ιταλία, όμως είναι 
μπλεγμένος με τη μαφία. Μετά από διά-
φορα κωμικοτραγικά επεισόδια, ο «άσω-
τος υιός» επιστρέφει, εκσυγχρονίζοντας 
το καφενείο και μετατρέποντάς το σε 
“Pizza Disco” με στόχο ένα ηλικιακά νεό-
τερο κοινό και, βέβαια, το μεγαλύτερο δυ-
νατό κέρδος.

Πέρα από τον δημοφιλή κινηματογρά-
φο και τον κινηματογράφο των δημιουρ-
γών, κατά τη δεκαετία του 1980 η ελλη-
νική βιντεοπαραγωγή (Κασσαβέτη, 2014 
· Kassaveti, 2016) κατόρθωσε για μια πε-
νταετία (1985-1990) να προσελκύσει μια 
μεγάλη μερίδα του τηλεοπτικού και κι-
νηματογραφικού κοινού. Επρόκειτο για 
ένα παράλληλο σύστημα παραγωγής και 
διανομής, με προϊόντα που προορίζονταν 
αποκλειστικά για κατ’ οίκον προβολή και 
διάθεση μέσω των βιντεο-λεσχών (video-
clubs). Καθώς η ελληνική βιντεοκασέτα, 
σαν ένας εναλλακτικός τρίτος «δίαυλος», 
διύλιζε την κοινωνική και πολιτική επικαι-
ρότητα στα σενάριά της, αποτύπωσε εν 
μέρει τις ανελικτικές τάσεις των μικροα-
στικών στρωμάτων της εποχής. 

Έτσι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και 
οι μικροεπαγγελματίες εν γένει εμφανίζο-
νται συχνά ως κεντρικοί χαρακτήρες στις 
βιντεο-αφηγήσεις. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τέτοιου μικροεπαγγελματία 
είναι και ο Κοσμάς (Νίκος Παπαναστασίου) 
στην κωμική βιντεοταινία Ένας αξιοπρεπής 
κερατάς (Οδυσσέας Κωστελέτος, 1989). 
Είναι συνιδιοκτήτης της βιοτεχνίας ετοί-
μων ενδυμάτων ΚΛΙΚ μαζί με τον κου-
μπάρο του (Νίκος Χύτας). Σκιαγραφείται 
ως επιπόλαιος και «άνετος» εξαιτίας της 
κατεκτημένης κοινωνικής θέσης του που 
συνδέεται με ποικίλες καταναλωτικές 
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πρακτικές (είναι κάτοχος οχήματος μάρ-
κας BMW, ενός πολυτελούς σπιτιού, δι-
ασκεδάζει στα μπουζούκια, κ.ά.). Αν και 
ενδιαφέρεται για την επιχείρηση, έχει 
μεταβιβάσει όλα τα βάρη στον κουμπά-
ρο του και φέρει ελαφρώς την πιθανή 
επίσκεψη «των καμικάζι (εφοριακών) στις 
βιοτεχνίες». 

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο 
Κοσμάς θα μιλήσει για τις οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετώπισε για να στή-
σει την επιχείρηση: «υψηλότοκα δάνεια, 
καμιά κρατική μέριμνα για τον κλάδο μας 
και δυσκολίες στην προώθηση των προϊό-
ντων μας» - μια εικόνα που συμβαδίζει με 
τη σταδιακή μείωση των τραπεζικών πι-
στώσεων σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα 
(Ποταμιάνος, 2019: 268). Αρνείται πεισμα-
τικά να εργαστεί η σύζυγός του (Ισμήνη 
Καλέση), και, όταν προχωρούν σε διαζύγιο, 
εκείνη αρχίζει να εργάζεται στη βιοτεχνία 
ως σχεδιάστρια με σημαντική επιτυχία. 
Στη βιντεοταινία συστήνεται ένα κωμικό 
πορτραίτο του έλληνα βιοτέχνη, που ενδι-
αφέρεται, αφενός μεν, για την μακροημέ-
ρευση της επιχείρησής του, αφετέρου δε, 
και για την προσωπική του. Αυτό το επι-
τυγχάνει με το να επενδύει το κεφάλαιό 
του στον καλλωπισμό, στον ευπρεπισμό 
και στην καλλιέργεια ενός ανώτερου τα-
ξικού προτύπου διά μέσου συστηματικών 
καταναλωτικών πρακτικών. Ωστόσο, και 
γυναίκες πρωταγωνίστριες παρουσιάζο-
νται να κρατούν τα ηνία αντίστοιχων επι-
χειρήσεων: στις κωμικές βιντεοταινίες Ο 
κοντός με το παπάκι (Κώστας Καραγιάννης, 
1988) και Μια δυναμική γυναίκα (Παντελής 
Σκρουμπέλος, 1986), η Τζούλια (Γιούλη 
Σταμουλάκη) και η Κατερίνα (Θάλεια 
Παπάζογλου) αντίστοιχα διατηρούν και δι-
ευθύνουν βιοτεχνίες ετοίμων ενδυμάτων. 
Ειδικότερα για την Κατερίνα, η βιοτεχνία 
τής προσφέρει μια ανάσα ζωής από τον 
καταπιεστικό σύζυγό της και της ανοίγει 
τον δρόμο προς τη χειραφέτηση.

Κομπίνα, φιλελευθεροποίηση, 
αποκρυστάλλωση 
ταυτοτήτων: η δεκαετία του 
1990

Από το 1990, η αυξανόμενη φιλελευθε-
ροποίηση της οικονομίας που είχε ξεκι-
νήσει από την προηγούμενη δεκαετία, 
οι απειλές που εξαπολύει το πολυεθνικό 
κεφάλαιο ενάντια στη μικρή επιχείρηση, η 
συνθήκη του Μάαστριχτ, η νέα άφιξη του 
φτηνού εργατικού δυναμικού στη χώρα 
μας από τις πρώην σοσιαλιστικές δημο-
κρατίες (ό.π.: 456 · Ψημμένος, 2013), η 
απελευθέρωση των αγορών (Ποταμιάνος, 
2019: 453-454) και η άνοδος και  πτώση 
του ελληνικού χρηματιστηρίου διαμορ-
φώνουν ένα νέο τοπίο, όπου οι μικροε-
παγγελματίες προσπαθούν να επιβιώ-
σουν και μετέρχονται διάφορα μέσα· μια 
επαναλαμβανόμενη σταθερά είναι η λέξη 
«κομπίνα» που αφορά είτε σε Έλληνες, 
είτε σε Βαλκάνιους ή Ευρωπαίους. Στο 
φιλμ Βαλκανιζατέρ (Σωτήρης Γκορίτσας, 
1997), ο Σταύρος (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης) 
και ο Φώτης (Στέλιος Μάινας) διατηρούν 
το μπαρ «Ανατολή» στην ελληνική επαρ-
χία. Οι δουλειές δεν πάνε καλά, γιατί οι 
πελάτες προτιμούν τα γειτονικά μπαρ 
που απασχολούν Ρωσίδες, τις οποίες ο 
Σταύρος αρνείται να φέρει στο μαγαζί. 
Αφού εξαντλούν όλα τα μέσα για να συ-
γκεντρώσουν το απαραίτητο χρηματι-
κό ποσό, προκειμένου να πληρώσουν τα 
χρέη τους, ξεκινούν με δανεικά δολάρια 
για τη Βουλγαρία. Με ένα πρωτότυπο 
κόλπο, επιδιώκουν να τα διπλασιάσουν, 
αφού πρώτα τα μετατρέψουν σε λεβ και 
έπειτα τα ξαναμετατρέψουν στην αρχική 
νομισματική μονάδα. Ο Σταύρος, πολιτικά 
απαθής, λογικός και συγκρατημένος, πα-
ρασύρεται από την «τέλεια κομπίνα» του 
Φώτη, επιζητώντας να επιβιώσει αυτός, 
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η σύζυγος και το αγέννητο παιδί τους. 
Όπως τυχοδιωκτικά άνοιξαν ροκ μπαρ 
στο χωριό, με τον ίδιο κυνικό τρόπο ταξι-
δεύουν για τη σωτήρια μετατροπή, καθώς 
θεωρούν ταυτόχρονα τους βαλκάνιους 
ως λιγότερο εύστροφους απ’ ό,τι εκείνοι.

Μια κωμική προσέγγιση επιχειρεί ο 
σκηνοθέτης Σταύρος Τσιώλης στο φιλμ 
Ας περιμένουν οι γυναίκες (1998). Δυο 
μπατζανάκηδες σιδεράδες, ο Μιχάλης 
(Αργύρης Μπακιρτζής) και ο Πάνος 
(Γιάννης Ζουγανέλης), εγκαταλείπουν τη 
Θεσσαλονίκη για να συναντήσουν τις οι-
κογένειές τους στη Θάσο. Στη διαδρομή, 
μετά από τον ξαφνικό έρωτα του Πάνου 
με μια νεαρή τραγουδίστρια (Αγγελική 
Ηλιάδη), ο Μιχάλης  προσπαθεί να τον 
συνεφέρει: δεν θα μπορούσε να συντηρή-
σει μια κοπέλα που θα ήθελε να ζει στην 
πολυτέλεια, αφού και εκείνος θα μπο-
ρούσε μόνο «ένα δωματιάκι στη Θάσο» 
να της προσφέρει. Σύντομα θα συναντη-
θούν με τον τρίτο μπατζανάκη τους, τον 
Αντώνη (Σάκης Μπουλάς), έμπορο λαδιού 
και πολιτευόμενο με το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος 
παρουσιάζεται να έχει βοηθήσει σημαντι-
κά την επιχείρηση των δυο μπατζανάκη-
δων που τρέφουν συντηρητικές πολιτικές 
αντιλήψεις και είναι οπαδοί του Μάκη 
Ψωμιάδη. Ο Μιχάλης του υπενθυμίζει τις 
υποχρεώσεις τους: «αν δεν μας κάνει δά-
νειο ο Αντώνης, κινδυνεύουμε. Τον άλλο 
μήνα έχουμε να πληρώσουμε δυο ενοίκια, 
ΤΕΒΕ, τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, πρέπει να πάρου-
με μέταλλο, τα παιδιά να ντυθούν». 

Σε αυτήν τη «μακεδονική καλοκαιρινή 
κωμωδία», δυο στερεοτυπικές εικόνες εν-
σαρκώνονται από τους δυο μπατζανάκη-
δες: του εργατικού μικροεπαγγελματία, ο 
οποίος με σκυμμένο κεφάλι συμφιλιώνε-
ται με τη φύση της εργασίας του και ελπί-
ζει στη δύναμη των πολιτικών εξαγγελιών 
και εκείνου που ονειρεύεται το ξεπέρα-
σμα της ιδιότητας και της ταυτότητας, τη 
«μεγάλη ζωή» και επαφίεται αποκλειστικά 

και μόνο στην τύχη του.
«Ευτυχώς που έπεσε ο σοσιαλισμός 

και απολαμβάνουν οι επαρχιώτες με-
γαλεία» θα μπορούσε να είναι το μότο 
του κωμικού φιλμ Μπίζνες στα Βαλκάνια 
(Βασίλης Μπουντούρης, 1996). Ο νεαρός 
Αλέξανδρος (Αλέξανδρος Λογοθέτης) δι-
ατηρεί μια ψησταριά στο χωριό του και 
εργάζεται περιστασιακά στα χωράφια 
του πατέρα του, τα οποία προτιμά να 
ρημάξουν για να «γίνουν οικόπεδα». Με 
την άφιξη γυναικών από τις πρώην σοσι-
αλιστικές δημοκρατίες στο χωριό και τη 
συνεπακόλουθη εργασία τους στο μπαρ 
«Όστρια» της Λυδίας (Λυδία Λένωση), ο 
Αλέξανδρος εγκαταλείπει την ψησταριά 
και πηγαίνει στη Ρουμανία. Φέρνει τρεις 
κοπέλες για το νέο μαγαζί του, το «Pretty 
Woman», και εκμεταλλεύεται τόσο τους 
πελάτες του, όσο και τις Ρουμάνες, έως 
ότου ερωτευτεί μια από αυτές. Όπως γί-
νεται κατανοητό, η κατάρρευση του υπαρ-
κτού σοσιαλισμού και η διάσπαση των 
παλαιοτέρων δημοκρατιών αποτέλεσε 
μια διεθνή συγκυρία που έδωσε έναυσμα 
σε πολλούς μικροεπαγγελματίες να αξιο-
ποιήσουν (και να εκμεταλλευτούν) ως ερ-
γατική δύναμη τους πολίτες εκείνων των 
χωρών. Παρόλη την κωμική σκιαγράφη-
ση του Αλέξανδρου και το αναμενόμενα 
ευτυχές τέλος του φιλμ, η δεύτερη ανά-
γνωση του χαρακτήρα έχει ενδιαφέρον: 
για εκείνον, σκοπό δεν έχει η εξειδίκευση, 
όσο η εισροή κέρδους με οποιονδήποτε 
τρόπο· πρόκειται για το κέρδος που βα-
σίζεται στη συστηματική εκμετάλλευση 
εργαζόμενων, και δη γυναικών, που δεν 
έχουν καμιά σχέση με την τοπική εργασι-
ακή πραγματικότητα, τους αποκρύπτεται 
η αλήθεια για αυτήν και εξαπατώνται. 

Το τρίτο μέρος του φιλμ Όλα είναι δρό-
μος (Π. Βούλγαρης, 1998) εστιάζει στην κα-
θοδική πορεία ενός παγιωμένου ιδιοκτή-
τη μιας μικρής επιχείρησης επίπλων στο 
Κιλκίς. Ο Μάκης Τσετσένογλου (Γιώργος 
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Αρμένης) προσπαθεί ανεπιτυχώς να επα-
ναπροσεγγίσει τη εν διαστάσει σύζυγό 
του, έχοντας προηγουμένως συνάψει 
εξωσυζυγικές σχέσεις με «Βουλγάρες» 
και μένοντας καθηλωμένος στην ερημιά, 
«στις γκόμενες, στα χωράφια και τους 
καναπέδες» του. Φαίνεται ότι έχει κατα-
κτήσει ένα επαρκές και μάλλον πολυτελές 
βιοτικό επίπεδο χάρη στην επιχείρηση και 
το ΛΟΤΤΟ, από το οποίο επωφελήθηκε 
και η σύζυγός του και «κάνει την κυρία». 
Καταφεύγει στο τοπικό λαϊκό κέντρο 
«Βιετνάμ», όπου έχει κατακτήσει τον από-
λυτο σεβασμό του ιδιοκτήτη χάρη στα 
χρήματα που έχει ξοδέψει σε προηγού-
μενες επισκέψεις του. Πάνω στο μεθύσι 
του, ο απαρηγόρητος Μάκης, θα «κάνει το 
κομμάτι του»: θα αγοράσει το «Βιετνάμ» 
και θα το καταστρέψει ολοσχερώς, απο-
δεικνύοντας τη σημασία του κοινωνικού 
γοήτρου και πρόσημου στην Περιφέρεια. 
Πρόκειται για ένα γόητρο που στηρίζεται 
σε οικονομικές συναλλαγές και όχι στην 
κοινωνική τάξη· υπαγορεύει μια πολύ 
συγκεκριμένη ποικιλία συμπεριφορών 
απέναντι στον κάτοχό του, του οποίου η 
«έκρηξη» μπορεί να ωφελήσει άλλου εί-
δους επιχειρήσεις.

Ένας ανερχόμενος μικροεπαγγελματί-
ας αναδύεται πάλι σε μια επαρχιακή πόλη: 
ο Βαγγέλης (Κώστας Κόκλας) στο φιλμ 
Ο οργασμός της αγελάδας (Όλγα Μαλέα, 
1997) είναι υπεύθυνος σε μια τοπική κτη-
νοτροφική μονάδα. Την ίδια στιγμή, επεν-
δύει τα χρήματα που έχει κερδίσει στην 
τοπική καφετέρια “La porta”, στην οποία 
είναι ιδιοκτήτης. Για να ανέλθει κοινωνι-
κά απαιτήθηκαν πολλά χρόνια σκληρής 
δουλειάς, ενώ το αφεντικό του (Μιχάλης 
Μητρούσης) σχολιάζει για αυτόν ότι «13 
χρονών, ήλθε στο χωριό πεντάρφανος» 
και τα κατάφερε. Μάλιστα, το αφεντικό 
τού αναθέτει την επίβλεψη των μηχανη-
μάτων της μονάδας, προξενεύοντας και 
την κόρη του στον Βαγγέλη. Όταν εκείνος 

θα προσεγγίσει ερωτικά την κολλητή της 
που θα αποκρούσει την πρότασή του, θα 
ξεσπάσει: «Δεν με θέλεις γιατί δεν είμαι 
μορφωμένος. Τους χέζω εγώ τους μορ-
φωμένους!». Στο φιλμ, ο μικροεπαγγελ-
ματίας διαμορφώνεται σταδιακά και συ-
χνά χαίρει εκτίμησης του αφεντικού του, 
που τον προωθεί αργά. Παρόλη τη μορ-
φωτική ανεπάρκειά του, τον ενδιαφέρουν 
οι επενδύσεις και πιστεύει ότι το χρήμα 
εξαγοράζει τους ανθρώπους και την αγά-
πη, δημιουργώντας μια σαφώς προσδιο-
ρισμένη κοινωνική ταυτότητα.

Από τα success stories στην 
κρίση: αντιμέτωποι με τη 
χρεωκοπία (2000-σήμερα)

Η δεκαετία του 2000 συντίθεται από αντι-
θετικές όψεις: αλλαγή νομίσματος, οικο-
νομική σταθερότητα και προσωρινή ευ-
μάρεια για όσους επωφελήθηκαν από τη 
χρηματιστηριακή «φούσκα». Παράλληλα, 
η εδραίωση της εθνικής περηφάνιας με 
τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 
και τις περιστασιακές ευκαιρίες για απα-
σχόληση ανατρέπεται με το ξέσπασμα της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης που επηρέασε 
την Ελλάδα στα τέλη της περιόδου μετά 
την αντίστοιχη στις ΗΠΑ. Η αδυναμία πι-
στοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας στις 
διεθνείς αγορές, το διαρκώς αυξανόμενο 
δημόσιο χρέος και η επιβολή του μηχα-
νισμού στήριξης στη χώρα μας επηρέασε 
σαφώς την καθημερινότητα των υποκει-
μένων και τη μετέβαλε και σε σχέση με 
την εργασιακή πραγματικότητα – η εικό-
να των μικρών επιχειρήσεων που έκλεινε 
η μια ύστερα από την άλλη στα αστικά κέ-
ντρα και στις συνοικίες τους ήταν πλέον 
χαρακτηριστική. 

Στις αρχές της δεκαετίας, οι αφηγή-
σεις για τους μικροεπαγγελματίες πε-
ριστρέφονται γύρω από προσωρινά 
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success stories ή εστιάζουν στην ανικα-
νότητά τους να ανταποκριθούν στις ιλιγ-
γιώδεις οικονομικές υποχρεώσεις τους, 
ειδικότερα με την εμφάνιση της κρί-
σης. Χαρακτηριστικά, το φιλμ Brazileiro 
(Σωτήρης Γκορίτσας, 2001) αποτιμά τα 
αποτελέσματα της κομπίνας που έστη-
σε ένας τοπικός παράγοντας και μικρο-
επαγγελματίας, ο Βασίλης Αρβανιτάκης 
(Στέλιος Μάινας) σε μια επαρχιακή 
πόλη· επρόκειτο για έναν από τους πολ-
λούς ωφελούμενους των Μεσογειακών 
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων3 που 
παρείχαν 10.6 δις ECU στην Ελλάδα στη 
δεκαετία του 1980. Το σχέδιό του για τη 
δημιουργία ενός «ελληνικού πολιτιστι-
κού κέντρου» πάγωσε εξαιτίας αρχαίων 
που βρέθηκαν στον χώρο της ανέγερ-
σης και αποφάσισε να δανείσει τα λεφτά 
στην τοπική ομάδα για την καταστροφική 
αγορά ενός κουτσού βραζιλιάνου παίκτη. 
Τα λεφτά δεν επεστράφησαν ποτέ και οι 
ξένοι ελεγκτές ζητούν να μάθουν πως 
επένδυσε τα 80 εκ. ο Αρβανιτάκης, που 
μάταια  προσπαθεί να τους πείσει. Μέσα 
από τραγελαφικές προστριβές και παρε-
ξηγήσεις, θα βοηθηθεί από τον ολλανδό 
ελεγκτή, ο οποίος, μαθαίνοντάς του «νέ-
ους πονηρούς τρόπους», θα αλλάξει χρή-
ση στην επιχείρηση, για να μπορέσει να 
αντιμετωπίσει τους γραφειοκράτες των 
Βρυξελλών.

Μια κυνική και αυτοδημιούργητη επι-
χειρηματίας στη Χαλκίδα είναι το Μαράκι 
(Μάνια Παπαδημητρίου) στο φιλμ Θα 
το μετανιώσεις (Κατερίνα Ευαγγελάκου, 
2002). Άλλοι σχολιάζουν την «κατάντια» 
της, αφού προβαίνει διαρκώς σε καταγ-
γελίες με την ιδιότητα της δημοτικής συμ-
βούλου. Κάποιοι άλλοι τη θεωρούν «μυα-
λό», αφού κατέκτησε την επαγγελματική 

επιτυχία χάρη σε μια μυστική συνταγή 
πάστα-φλώρας που σερβίρει καθημερι-
νώς στο ζαχαροπλαστείο της. Πίσω όμως 
από αυτή τη γυναικεία «ιστορία επιτυχί-
ας» κρύβεται ακόμα μια θλιβερή ιστορία: 
παρόλο που ήταν άριστη μαθήτρια στο 
σχολείο, το Μαράκι αναγκάστηκε να πα-
ραμείνει στην επαρχιακή πόλη της και να 
βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της με 
τα χρέη του μαγαζιού τους (καφενείο) και 
τα έξοδα της αδελφή της. Έτσι, διοχετεύ-
ει την ενέργειά της στις ζαχαροπλαστικές 
δοκιμές, αφού, όπως η ίδια πιστεύει, και 
η μαρμελάδα έχει μέσα της «μαθηματικά 
και χημεία», και υπεραναπληρώνει την 
αδυναμία φοίτησης σε κάποιο ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα με την ενίσχυση του 
επιχειρηματικού δαιμονίου της.

Σε μια μικρή επιχείρηση στην αρχή 
της κρίσης μεταφέρει την αφήγησή του 
ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης. Στο 
φιλμ Ψυχή στο στόμα (2006), ο Τάκης 
(Ερρίκος Λίτσης) εργάζεται σε μια βιο-
τεχνία φωτιστικών, στην οποία απασχο-
λούνται και άλλοι άντρες, όπως και μια 
γυναίκα. Πλήρως εκφασισμένοι, μισογύ-
νηδες και προλεταριοποιημένοι, οι υπάλ-
ληλοι καγχάζουν για τις σεξουαλικές 
αποτυχίες ή τα εκδικητικά ένστικτά τους, 
ενώ το αφεντικό (Βαγγέλης Μουρίκης), με 
υπόγειες συνδέσεις με εγκληματική συμ-
μορία, προσπαθεί να επιβιώσει, φωνά-
ζοντάς τους διαρκώς. Με λόγο αβίαστο, 
καθημερινό και σκληρό, τους απειλεί για 
απόλυση, υποχρεώνει συστηματικά τον 
Τάκη να του κάνει μασάζ στα πόδια και 
του μιλά απροκάλυπτα χυδαία. «Μέχρι τα 
σκατά κολύμπησα για να είμαι εδώ» του 
λέει, υπενθυμίζοντας την προσωρινότη-
τα της εργασίας τους· «θα σας σουτάρω 
όλους και θα πάρω Αλβανούς» φωνάζει 

3.  http://www.hellaskps.gr/1986-1999.htm (προσπέλαση 25/1/2021)
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εκνευρισμένος. Παρόλο που δεν απο-
φεύγει την αξιακά αρνητική σκιαγράφη-
ση μιας συγκεκριμένης επαγγελματικής 
αλλά και κοινωνικής ομάδας (κάτι που 
οδηγεί τελεολογικά σε μια συλλήβδην 
στερεοτυπική αντιμετώπιση του κόσμου 
του μόχθου και όχι των μεμονωμένων χα-
ρακτήρων του), ο Οικονομίδης σχολιάζει 
με μια πρωτόλεια και κάπως υπερβολική 
θεατρικότητα και ωμή γλώσσα τις επιβι-
ωτικές πρακτικές ενός μικροεπαγγελμα-
τία και την κοσμοαντίληψή του. Εκείνος 
συνεχίζει ακλόνητος να διευθύνει τη βι-
οτεχνία, χωρίς καλά-καλά να έχει υψηλά 
έσοδα, και επιβεβαιώνει ότι η μικρο-ιδι-
οκτησία σε κάνει «κάποιον» στην αγορά, 
πάντα όμως με κόπο και θυσίες.

Στις αρχές της οικονομικής κρίσης, 
ο Διαχειριστής (Παντελής Χούρσογλου, 
2009) δεν είναι άλλος από τον Νίκο, τον 
οποίο υποδύεται ο ίδιος ο σκηνοθέτης 
της ταινίας, και που αναλαμβάνει χρέη 
διαχειριστή στην πολυκατοικία της μητέ-
ρας του. Εκεί οι ένοικοι διαρκώς λογομα-
χούν και διαφωνούν εξαιτίας των κοινο-
χρήστων και της αποχέτευσης, την οποία 
προηγουμένως είχε φτιάξει ένας οικονο-
μικός μετανάστης, ο Γιούρι. Ο Νίκος κα-
λεί τον υδραυλικό κυρ-Ισίδωρο (Κώστας 
Βουτσάς) για να επισκευάσει τη ζημιά, χω-
ρίς να γνωρίζει όμως ότι η τιμή που προτεί-
νει περιλαμβάνει και μια μίζα για τον ίδιο. 
Συγχρόνως, ο ηλικιωμένος υδραυλικός 
έχει και άλλες απαιτήσεις από τον Νίκο 
(προσωπική εργασία και αγορά υλικών). 
Αφού η αποχέτευση αποδεικνύεται σά-
πια, ο κυρ Ισίδωρος χρεώνει 2.000 ευρώ 
για όλη τη ζημιά και την ψευτο-επισκευή 
και απαιτεί επιπλέον χρήματα για να απο-
καταστήσει το πρόβλημα. Εν προκειμένω, 
αναδεικνύεται μια αρκετά αρνητική ανα-
παράσταση ενός ηλικιωμένου μικροεπαγ-
γελματία, ο οποίος προφανώς δουλεύει 
ακόμα, παρόλο που έχει συνταξιοδοτηθεί. 
Εκμεταλλεύεται τους εκάστοτε πελάτες 

όχι προς χάριν μόνο της επιβίωσης, αλλά 
και ως μια παγιωμένη πρακτική από προ-
ηγούμενες δεκαετίες.

Ιδιάζουσα περίπτωση αποτελεί και η 
μικροεπιχείρηση που ιδρύεται ή αγορά-
ζεται από οικονομικό μετανάστη στην 
Ελλάδα. Στο φιλμ Διόρθωση (Θάνος 
Αναστόπουλος, 2007), ο Γιώργος (Γιώργος 
Συμεωνίδης) μετά από την αποφυλάκισή 
του πιάνει δουλειά σε ένα κεμπαμπτζίδι-
κο που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση ενός 
πρώην γκαρσονιού αλβανικής καταγωγής 
που διαδέχτηκε το αφεντικό του στην επι-
χείρηση. Επιλέγει τον Γιώργο γιατί «δεν 
φοβάται τη δουλειά» και του διηγείται 
την προσωπική ιστορία του: από μέλος 
συμμορίας, δούλεψε στο κεμπαμπτζίδι-
κο, έκανε παραπάνω από όσα ζητούσε 
το αφεντικό και έτσι πήρε το μαγαζί· κατ’ 
αυτόν «οι Αλβανοί θα σώσουν τη χώρα». 
Ο μετανάστης μικροεπαγγελματίας φαί-
νεται ότι έχει εδραιωθεί στη χώρα υπο-
δοχής, κατανοεί τη σημασία της σωστής 
εργασίας (δείχνει μάλιστα στον Γιώργο ότι 
το κρέας είναι «ελληνικό») και προσπα-
θεί να μην αλλοιώσει το στιγμιότυπο της 
υπευθυνότητας και της νομιμοφροσύνης 
που τον διακατέχει. Για αυτόν, όπως και 
για τους χειρώνακτες μετανάστες, «η κοι-
νωνική άνοδος εκφράζεται με τη μικρή 
επιχείρηση» (Ποταμιάνος, 2019: 456).

Οι σοβαρές επιπτώσεις της οικονομι-
κής κρίσης και οι ανθρωπιστικές διαστά-
σεις της (Ψημμένος, 2013 · Σπυριδάκης, 
2018) αποτυπώνονται ανάγλυφα στην κι-
νηματογραφική παραγωγή μετά από το 
2010. Παρόλο που αρκετές αφηγήσεις 
επικεντρώνονται κυρίως στην ανεργία, 
στην απόλυση ή στην ανεύρεση εργασίας 
(Kassaveti & Nikolaidou, 2018), ορισμένα 
φιλμ επικεντρώνονται κατά κάποιον τρό-
πο στη «μοίρα» του μικροεπαγγελματία. 
Παράλληλα, προτείνουν εκδοχές με τις 
οποίες αντιμετώπισαν τα προβλήματα 
που σχετίζονταν με την ειδικότητά τους, 
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χωρίς πάντοτε η έκβαση να είναι επιτυχής. 
Μια επιχείρηση εστίασης υπό ίδρυση 

παρουσιάζεται στο φιλμ Wasted Youth 
(Αργύρης Παπαδημητρόπουλος & Jan 
Vogel, 2011), στο οποίο ένας αστυνομι-
κός, o Βασίλης (Ιερώνυμος Καλετσάνος) 
έχει σχεδιάσει να ανοίξει μια πιτσαρία με 
τον φίλο του Τάκη (Γιάννης Τσορτέκης). 
Ωστόσο, την τελευταία στιγμή το μετα-
νιώνει. Ο Τάκης τον θεωρεί ήδη «αφεντι-
κό», έχει βρει μάλιστα και νεαρούς για τη 
μεταφορά των γευμάτων, ενώ έχει σκαρ-
φιστεί και τη σχετική ρεκλάμα. Ο αστυ-
νομικός όμως διαπιστώνει ότι «δεν είναι 
καιρός γι’ ανοίγματα», την εποχή που «ο 
ένας κλείνει μετά τον άλλο, γιατί ν’ ανοί-
ξουν αυτοί πιτσαρία;». Αν και ο Τάκης τον 
διαβεβαιώνει ότι δεν θα κάνει τίποτε, ο 

αστυνομικός επιχειρηματολογεί λογικά 
«γιατί να πάρουν πίτσα από εσένα; Ποιος 
είσαι; Ο Τζουζέπε;» τη στιγμή που γνωρί-
ζει ότι ο Τάκης έχει αποτύχει σε άλλες δυο 
επιχειρηματικές προσπάθειες. Στο φιλμ 
αποτυπώνεται χαρακτηριστικά η φιλο-
κέρδεια και ο τυχοδιωκτισμός («Ζαμπόν, 
τυρί και φύγαμε» συνοψίζει την ευκολία 
λειτουργίας και κερδοφορίας της πιτσα-
ρίας) δυνάμει μικροεπαγγελματιών που 
εκμεταλλεύονται τη συγκυρία της κρίσης 
για να βγάλουν άμεσα χρήματα, υπενθυ-
μίζοντας στους θεατές αντίστοιχες επιχει-
ρήσεις (αγοράς χρυσού, κ.λπ.).

Στην περίπτωση του φιλμ Η κόρη 
(Θάνος Αναστόπουλος, 2012), το πορ-
τραίτο του ξυλουργού πατέρα του έφη-
βου κοριτσιού του τίτλου σκιαγραφείται 

Ο άρτι αποφυλακισθείς Γιώργος (Γιώργος Συμεωνίδης) αναζητά εργασία στο κεμπαμπτζίδικο 
ενός αλβανού επιχειρηματία στο φιλμ Διόρθωση (Θάνος Αναστόπουλος, 2007). Σύντομα θα 
κατανοήσει τη σημασία της σκληρής εργασίας και της καταξίωσης ενός μετανάστη σε μια 
άκρως συντηρητική κοινωνία. 

Με την ευγενική παραχώρηση της Fantasia Filmworks.

Φωτογραφία 5.
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πρωτίστως από την επαφή με τις οικονο-
μικές εκκρεμότητές (κοινόχρηστα, ΔΕΚΟ, 
λογιστής) του, αφού ο ίδιος έχει εξαφανι-
σθεί για πάνω από έξι μήνες από το σπίτι 
του. Διατηρούσε μια επιχείρηση μαζί με 
έναν συνέταιρο και φαινόταν ότι αγαπού-
σε τη δουλειά, την πρώτη ύλη και φρόντι-
ζε να μεταφέρει την ίδια αγάπη στην κόρη 
του. Εντούτοις, ο συνέταιρος τού αποκρύ-
πτει πληροφορίες για το δάνειο που πε-
ριμένουν, «γιατί πνίγονται». Συστηματικά, 
υπεξαιρεί χρήματα, ενώ χαρακτηριστική 
είναι και η εμφάνισή του: εν αντιθέσει με 
τον πατέρα που φορά εργατική φόρμα 
και είναι «μάστορας», εκείνος είναι επί-
σημα ντυμένος. Τελικά, ο συνέταιρος, επι-
διώκοντας το ίδιον όφελος, αποκρύπτει 
από τον πατέρα κάποια επίσημα έγγρα-
φα και κλέβει τα λεφτά της επιχείρησης, 
με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί ο τελευ-
ταίος και να εξαφανιστεί για να μην τον 
κλείσουν φυλακή για χρέη. Πρόκειται για 
μια αμφίθυμη αναπαράσταση του μικρο-
επαγγελματία στα χρόνια της κρίσης που 
υπαγορεύει την εικόνα ενός χρεωμένου, 
πλην έντιμου αυτοαπασχολούμενου που 
αγαπά τη δουλειά του και την αντίστοιχη 
του υπερφίαλου επαγγελματία που δεν 
σέβεται συμφωνίες, αποκρύπτει πληρο-
φορίες και οδηγεί τον συνέταιρό του στην 
οικονομική καταστροφή.

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
στις μικρές επιχειρήσεις ενδέχεται να μην 
είναι πάντοτε απότοκο των μεμονωμένων 
και καλοπροαίρετων ενεργειών συγκεκρι-
μένων κινηματογραφικών χαρακτήρων. 
Ορισμένες φορές παρουσιάζονται ως 
άμεση συνέπεια παρασκηνιακών οικογε-
νειακών χειρισμών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφο-
ρά μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. 
Στην περίπτωση του φιλμ A Blast (Σύλλας 
Τζουμέρκας, 2014), η κεντρική ηρωίδα 
Μαρία (Αγγελική Παπούλια) εγκαταλείπει 
τις σπουδές της στη Νομική και υποχρεώ-
νεται από την ανάπηρη αυταρχική μητέρα 

της (Θέμις Μπαζάκα) να αναλάβει το μι-
κρό ψιλικατζίδικό τους, το οποίο μέσα σε 
μια δεκαετία βρίσκεται καταχρεωμένο. Η 
μητέρα κρύβει τα τελευταία τρία χρόνια 
λογαριασμούς και δεν επικοινωνεί με τον 
λογιστή τους, αποκαλύπτοντας ξαφνικά 
ένα τεράστιο χρέος στην εφορία. Μετά 
την αυτοκτονία της μητέρας της και σε 
συνδυασμό με ένα καταναλωτικό δάνειο 
που αδυνατεί να αποπληρωθεί, η Μαρία 
επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου, για να 
σώσει το κατάστημα ψιλικών, παρόλο που 
της ανήκει η μισή επιχείρηση. Έτσι, έρχε-
ται αντιμέτωπη με τις υπερβολικές γρα-
φειοκρατικές απαιτήσεις της εφορίας, 
των ασφαλιστικών ταμείων και των τρα-
πεζών στην προσπάθειά της να αποκατα-
στήσει τη ζημιά που προξένησε η μητέρα 
της. Θα εξαναγκασθεί να καταφύγει σε 
μια ακραία και εξωφρενική λύση ανάγκης 
για να εξασφαλίσει το απαιτούμενο ποσό: 
θα πιέσει τον πατέρα της να κάψει μια δα-
σική έκταση έναντι αμοιβής.

Συμπεράσματα

Οι κινηματογραφικές αναπαραστάσεις 
των μικροεπαγγελματιών στην ελληνική 
παραγωγή των τελευταίων εξήντα ετών 
παρουσιάζουν μια σειρά από συχνά στε-
ρεοτυπικούς χαρακτήρες (άνδρες-γυναί-
κες), οι οποίοι, ταυτόχρονα με την επαγ-
γελματική ιδιότητά τους, συγκροτούν 
φορείς προσδιορισμένων κοινωνικών 
ταυτοτήτων με όλα τα συμπαρομαρτού-
ντα της κατασκευής τους. Περαιτέρω, η 
πρόσληψη της αναπαράστασης τέτοιου 
είδους ταυτοτήτων αξιώνει και έναν αντί-
στοιχο τρόπο ερμηνείας που εδράζεται 
ως επί το πλείστον σε μια χρονικά ορι-
σμένη επικαιρότητα και ένα ορισμένο κοι-
νωνικοπολιτικό συγκείμενο. Το τελευταίο 
άλλες φορές σκιαγραφείται με λεπτο-
μέρεια, άλλοτε υπονοείται. Προφανώς, 
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για τους έλληνες σεναριογράφους, ιδι-
αίτερα εκείνους του Παλαιού Ελληνικού 
Κινηματογράφου, ο βασικός σκοπός της 
κατασκευής κινηματογραφικών χαρα-
κτήρων που εντάσσονται στους μικροε-
παγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και 
καθημερινούς αγωνιστές για την επιβίω-
σή τους, αποτελεί συχνά την αφορμή για 
κωμικές ή δραματικές περιπλοκές και μια 
πρόχειρη κριτική για τον τυχοδιωκτισμό 
τους – πάντως λιγότερο συχνά, πρόκειται 
για μια βαθύτερη αναστοχαστική ματιά 
στον κόσμο της εργασίας.

Παρ’ όλα αυτά, οι αναφορές σε στοιχεία 
που σχετίζονται με την κοινωνική ανέλιξη, 
την εργασιακή συναναστροφή, τις προ-
στριβές και τις επαγγελματικές πρακτικές 
δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν. Κυρίως, 
επειδή παρέχουν ένα πλαίσιο κατανόη-
σης για τον τρόπο με τον οποίον γίνονταν 
αντιληπτές συγκεκριμένες επαγγελματι-
κές κατηγορίες και αυτοπροσδιορίζονταν. 
Αντίστοιχα, αναδεικνύουν την καθημερι-
νότητα και τα προβλήματά τους ως μέρος 
μιας βιωμένης πραγματικότητας από μια 
μερίδα του ακροατηρίου. Δεν θα πρέπει, 
εξάλλου, να ξεχνάμε ότι, υπό το καθεστώς 
του «τετριμμένου ρεαλισμού» (ως η αντί-
ληψη που υιοθετούμε για την ακρίβεια 
της αναπαράστασης) (Slater, 1995: 232), 
θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως «η τε-
χνική επίτευξη του πρώτου δεν στηρίζε-
ται τόσο στη γνώση του κόσμου, όσο στη 
δημιουργία προσομοιωμένων κόσμων» 
που μπορούμε να αναγνωρίσουμε παρό-
λες τις οποιεσδήποτε ενστάσεις αναφορι-
κά με την πρόσληψή τους. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά το 
σύνολο των ταινιών του ελληνικού κινη-
ματογράφου περιλαμβάνει αναπαραστά-
σεις από όλες οι κατηγορίες μικροεπαγ-
γελματιών. Μέσα από τη διερεύνηση των 
μελετών περίπτωσης της παρόντος κε-
φαλαίου, διαπιστώνεται ότι η ταυτότητα 
και η επαγγελματική δραστηριότητα των 

χαρακτήρων ακολουθούν μια αμφίθυμη 
προοδευτική πορεία που εκκινεί με μια 
συγκρατημένη αισιοδοξία, περιλαμβάνει 
κάποιες περιόδους έντονης κινητικότη-
τας, για να καταλήξει στην έκπτωση και 
στην ισοπέδωση κάθε επιχειρηματικού 
εγχειρήματος λόγω κρίσης – διακρίνεται, 
δηλαδή, έως έναν βαθμό, μια προφανής 
αντιστοιχία με μεμονωμένες πρακτικές, 
στρατηγικές και ρεπερτόριο συμπεριφο-
ρών, όπως λαμβάνουν χώρα στην καθη-
μερινή εμπειρία.

Με αφετηρία τη δεκαετία του 1950 (για 
τις προηγούμενες δεκαετίες το δείγμα των 
διασωθέντων φιλμ είναι περιορισμένο και 
με την εν λόγω θεματική να είναι ενδε-
χομένως περιφερειακή ή και αδιάφορη), 
οι αναπαραστάσεις μικροεπαγγελματιών 
περιστρέφονται γύρω από χαρακτήρες 
που αναζητούν να παγιωθούν μέσα στη 
μεταπολεμική ασάφεια που κληροδότησε 
ο Β’ Παγκόσμιος και ο Εμφύλιος Πόλεμος. 
Κυρίως ανδρικοί χαρακτήρες εμφανίζο-
νται να προσπαθούν να επιβιώσουν είτε 
δημιουργώντας είτε συντηρώντας μια μι-
κρή επιχείρηση, ενώ είναι προφανές ότι 
η οικονομική και εργασιακή ανεξαρτησία 
τους δεν υπόσχονται την αντίστοιχη απο-
σύνδεση από οικονομικές υποχρεώσεις 
στην εφορία κ.ο.κ. Η κοινωνική ανέλιξή 
τους δεν εστιάζει στην υιοθέτηση επιδει-
κτικών καταναλωτικών πρακτικών ή κά-
ποια «μεταμόρφωση» που θα τους εφο-
διάσει με ένα καλύτερο κοινωνικό status. 
Περισσότερο αναφέρεται στη συντήρηση 
των όσων κατέκτησαν με κόπο, ιδιαίτερα 
σε μια εποχή που η μετάβαση από την 
προ-νεωτερικότητα στη νεωτερικότη-
τα και στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό 
οδηγεί σε μια αναμενόμενη και οριστική 
εξαφάνιση συγκεκριμένων επαγγελματι-
κών κατηγοριών. Οι τελευταίες θα πρέπει 
μοιραία και αναγκαστικά να συμπλεύσουν 
με τις νέες συνθήκες χωρίς να μπορούν 
να κοιτάξουν πίσω (βλ., λ.χ., το επάγγελμα 
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του αμαξά και την αντικατάστασή του 
από εκείνο του ταξιτζή).

Η επόμενη δεκαετία του 1960, αν θα 
έπρεπε να θεωρηθεί ως δεκαετία της 
«ανοικοδόμησης» και του εκσυγχρονι-
σμού, διαφοροποιείται εμφανώς αναφο-
ρικά με  προηγούμενες αναπαραστάσεις 
των μικροεπαγγελματιών. Συντηρείται 
μεν το μοτίβο της επιβίωσης και της 
καθήλωσης σε ορισμένα ταξικά χαρα-
κτηριστικά, όμως παρουσιάζεται και η 
«άλλη πλευρά του νομίσματος»: αυτοα-
πασχολούμενοι που είτε έχουν «πιάσει 
την καλή» ή αγωνίζονται προς μια τέτοια 
κατεύθυνση. Σύντομα, εμφανίζονται να 
υιοθετούν ένα άλλο, διαφορετικό ταξικό 
πρόσημο (ως αποτέλεσμα της συστηματι-
κής εργασίας και του μόχθου τους ή ως 
μια προγραμματισμένη και επιτηδευμένη 
αλλαγή ταυτότητας, βλ., λ.χ., τον αυτο-
απασχολούμενο που μετακομίζει σε μια 
ρητώς ταξικά προσδιορισμένη περιοχή, 
όπως το Κολωνάκι), γεγονός που υπαγο-
ρεύει αλλαγή συνοικίας, ενδυματολογικού 
ύφους και κοινωνικών συναναστροφών 
και συνδέεται με μια παράλληλη επέ-
κταση της επιχείρησης με την πρόσληψη 
υπαλλήλων κ.ά. Ορισμένες κωμικές ανα-
παραστάσεις του δημοφιλούς κινηματο-
γράφου περιστρέφονται και γύρω από 
γυναικείους χαρακτήρες, οι οποίοι τυπο-
ποιούνται επαγγελματικά βάσει φύλου 
(βλ. το επάγγελμα της μοδίστρας). Επίσης, 
καθώς οι εν λόγω χαρακτήρες κινούνται 
συχνά σε αληθινούς και όχι κατασκευα-
σμένους σκηνικούς χώρους (ντεκόρ) δύ-
ναται να παρέχουν και μια σύνδεση με 
την καθημερινότητα των συγκεκριμένων 
επαγγελματικών κατηγοριών.

Παρόλο που ο δημοφιλής κινηματο-
γράφος ακολουθεί μια φθίνουσα διαδρο-
μή, εξαιτίας της άφιξης της τηλεόρασης 
στην Ελλάδα, και οι τυποποιημένες ανα-
παραστάσεις που προτείνει λειτουργούν 
εντός των παραπάνω στερεοτυπικών 

αναπαραστάσεων της επαγγελματικής 
και κοινωνικής ταυτότητας, η εμφάνιση 
του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου, 
από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, 
φανερώνει μια διαφορετική προσέγγιση 
στις εργασιακές σχέσεις και στους κινη-
ματογραφικούς χαρακτήρες που επιλέγο-
νται να παρουσιαστούν. Ιδιαίτερη έμφαση 
αποδίδεται σε νεωτερικές αφηγήσεις που 
επικεντρώνονται στην έμφυλη αναπαρά-
σταση, τη ζωή στην επαρχία, σε μια απο-
καλυπτική ματιά στα αποτελέσματα της 
αστυφιλίας και στο εργασιακό αδιέξοδο 
αυτοαπασχολούμενων που υπόκεινται 
σε προλεταριοποίηση, όταν φτάνουν στο 
αστικό κέντρο. Και σε αυτήν τη δεκαετία, 
είναι προφανές ότι οι επαγγελματικές 
κατηγορίες στις οποίες γίνεται αναφο-
ρά, τόσο από τον δημοφιλή όσο και από 
τον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο παρα-
μένουν μάλλον σταθερές και υπόκεινται 
στην κρίση του εκάστοτε δημιουργού που 
θα διαχειριστεί κατά το δοκούν τις ανα-
παραστάσεις τους.

Η δεκαετία του 1980 κληροδοτεί στον 
δημοφιλή κινηματογράφο και στη βιντε-
οπαραγωγή μια πολύ μεγάλη ποικιλία 
αναπαραστάσεων που στηρίζεται, κυρί-
ως, στην κατεκτημένη κοινωνική θέση 
των μικροεπαγγελματιών, οι οποίοι, με 
τις ανακατατάξεις της ΕΟΚ, την Αλλαγή, 
κ.λπ. αγωνίζονται να συμπλεύσουν με τη 
νέα εργασιακή πραγματικότητα και εμφα-
νίζονται να έχουν παγιωθεί κοινωνικά και 
οικονομικά. Άλλες φορές η σκιαγράφη-
σή τους επιτελείται με μελανά χρώματα, 
αφού συμπεριφέρονται ως αλαζόνες, αρ-
χοντοχωριάτες ή ασυνεπείς ως προς τις 
εργασιακές υποχρεώσεις τους. Αρκετές 
αναπαραστάσεις τέτοιου είδους επικε-
ντρώνονται σε «μικρομεσαίους» άνδρες 
μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι διατηρούν 
βιοτεχνίες.

Στην επόμενη δεκαετία, η κομπίνα 
επανέρχεται στο προσκήνιο: 
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οι αυτοαπασχολούμενοι καθόλη τη διάρ-
κεια της δεκαετίας του 1990 και πέρα από 
τις σχετικές κωμικές διατυπώσεις διακρί-
νονται για την ευρηματικότητά τους στην 
αύξηση των οικονομικών πόρων τους και 
στη μακροημέρευση της σχεδόν ημιθα-
νούς επιχείρησής τους. Αναζητούν διέ-
ξοδο σε βραχύβιες λύσεις (βλ. γυναίκες 
από πρώην σοσιαλιστικές δημοκρατίες) 
για να βγουν από το οικονομικό αδιέξο-
δό τους. Συγχρόνως, είναι χαρακτηριστι-
κή η τοποθέτηση της δράσης τους κυρί-
ως στην ελληνική περιφέρεια και όχι στο 
αστικό κέντρο. Η οικονομική επιτυχία, 
εάν έλθει, εξασφαλίζει την κοινωνική κα-
ταξίωση. Παρ’όλα αυτά, μπορεί να επιτεί-
νει και την αλαζονεία εκείνου/ης που τα 
κατάφερε επιφέροντας, με μάλλον ηθι-
κοπλαστικό τρόπο, την κατάρρευση του 
μικροεπαγγελματία.

Προσωρινά, στις αρχές της δεκαετί-
ας του 2000, μετά από τη «φούσκα του 
χρηματιστηρίου» και την παραζάλη των 
Ολυμπιακών Αγώνων (2004), οι κινημα-
τογραφικοί χαρακτήρες κινούνται πάνω 
σε στερεοτυπικά σχήματα, αξιοποιώντας 
το παλαιότερο άνοιγμα σε νέες αναπα-
ραστάσεις (βλ. γυναίκα επιχειρηματίας), 
και αφουγκράζονται το υπόκωφο αδιέ-
ξοδο των επωφελούμενων αυτοαπασχο-
λούμενων της προηγούμενης δεκαετίας. 
Ωστόσο, η έλευση της οικονομικής κρίσης 
θα αναπροσαρμόσει τα υπάρχοντα δεδο-
μένα. Οι αναπαραστάσεις της ανεργίας, 
της ελαστικής εξαρτημένης εργασίας και 
της γέννησης ενός συνακόλουθου πρεκα-
ριάτου θα κυριαρχήσουν. Εν προκειμένω, 
είναι ως επί το πλείστον πολύ περιορισμέ-
να τα θετικά πορτραίτα μικροεπαγγελμα-
τιών που επηρεάζονται από τις ισχύουσες 
οικονομικές συνθήκες και εξαναγκάζο-
νται στο κλείσιμο της επιχείρησής τους 
εξαιτίας κακών οικονομικών χειρισμών, 
ανέντιμων συνεργατών και προσωπικής 
ανασφάλειας. Η κινηματογραφική γραφή 

αποκτά ρεαλιστική διάσταση: δεν υποβι-
βάζονται οι αναπαραστάσεις που σχετίζο-
νται με τη γυναικεία επιχείρηση και εκείνη 
που ανήκει σε αλλοδαπούς οικονομικούς 
μετανάστες, οι οποίοι λόγω της εργατι-
κότητάς τους ενσωματώθηκαν στην ελ-
ληνική κοινωνία και αγόρασαν ελληνικές 
επιχειρήσεις.

Συμπερασματικά, η συγκρότηση της 
κινηματογραφικής ταυτότητας των μι-
κροεπαγγελματιών στην ελληνική κι-
νηματογραφική παραγωγή (1950-2019) 
πραγματοποιείται μέσα από τυχόν βιω-
μένες μεν, στερεοτυπικές δε αντιλήψεις 
για τους ανδρικούς και γυναικείους χαρα-
κτήρες που εξασκούν ορισμένα επαγγέλ-
ματα του χώρου. Μια τέτοια προσέγγιση 
είναι απολύτως λογική, αφού συνδέε-
ται με συγκεκριμένες κινηματογραφικές 
στρατηγικές στο πλαίσιο της πολιτιστικής 
βιομηχανίας: ο θεατής αναγνωρίζει στον 
κινηματογραφημένο κόσμο τις πολιτισμι-
κές σταθερές που κυριαρχούν στην καθη-
μερινότητά του και με την αναπαραγωγή 
τους τις ανακυκλώνει, ενώ με τη σεναρι-
ακή δραματοποίηση/γελοιοποίησή τους 
ψυχαγωγείται. Εξάλλου, δεν είναι διόλου 
σπάνιο οι ταυτότητες και υποκειμενικό-
τητες στη μεγάλη οθόνη να λειτουργούν 
εντός ενός κανονιστικού πλαισίου και να 
αναπαράγουν αλλά και να επιβεβαιώ-
νουν στις εκάστοτε αφηγήσεις τα θεσμι-
κά όρια μέσα στα οποία οι χαρακτήρες 
οφείλουν να κινούνται για να είναι επιτυ-
χημένοι ή να καταφέρουν να εδραιωθούν 
σε ανταγωνιστικό περιβάλλον (Cheung & 
Fleming, 2009: 12).

Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω προ-
σέγγιση αντανακλά τις άλλοτε ορατές και 
άλλοτε πιο υπόγειες διεργασίες που λαμ-
βάνουν χώρα εντός ενός ρητά προσδιορι-
σμένου κοινωνικοπολιτικού συγκειμένου, 
χωρίς πάντοτε να ενδιαφέρονται για αυτό 
ένθερμα ή να το αναπαράγουν πιστά: έτσι, 
λ.χ., εξαιρετικά σπάνια παρακολουθούμε 
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μικροεπαγγελματίες να συνδικαλίζονται, 
εν αντιθέσει με τους εργαζόμενούς τους 
ή άλλους ιδιωτικούς υπαλλήλους που 
αγωνίζονται οργανωμένοι για τα απα-
ράγραπτα εργασιακά δικαιώματά τους. 
Σημασία έχει ότι ο «βερεσές», η αγωνία 
για τις δόσεις στην Εφορία και η κοινωνι-
κή ανέλιξη των κινηματογραφικών χαρα-
κτήρων, με όλες τις κωμικές ή δραματικές 

συμπαραδηλώσεις τους, κάνουν κάποιες 
από τις καρδιές των ελλήνων θεατών 
να σκιρτούν, καθώς δεν πρόκειται για 
μια εξωπραγματική σεναριακή σύλλη-
ψη, αλλά για μια πάντα επίκαιρη συνθή-
κη, που θα συνεχίζει να απασχολεί όλους 
τους θεατές, επαγγελματοβιοτέχνες και 
μη.

Θερμά ευχαριστήρια στην κινηματογραφική εταιρία FINOS FILM (Το αμαξάκι), στην εται-
ρία παραγωγής-διανομής KFILMS - Kakavias Films (Το βαρύ πεπόνι) και στον κ. Παναγιώτη 
Κακαβιά, και στην εταιρία παραγωγής Fantasia Filmworks (Διόρθωση) και στην κα Στέλλα 
Θεοδωράκη για την άδεια δημοσίευσης των φωτογραφιών στην παρούσα έκδοση.
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Εισαγωγή 

H ιστορία, η εξέλιξη και η πορεία των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των 
αυτοαπασχολούμενων δεν θα μπορούσε 
να μην αφήσει το αποτύπωμά της και στην 
εγχώρια λογοτεχνική παραγωγή το χρονι-
κό διάστημα από τα τέλη του 19ου αιώνα 
μέχρι σήμερα, αν αναλογιστούμε ότι είναι 
συνυφασμένη με τη σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα και την οικονομική της 

ιστορία, για τον επιπρόσθετο λόγο ότι έχει 
αποτελέσει –και πιθανόν εξακολουθεί να 
αποτελεί– τον βασικότερο πυλώνα της ελ-
ληνικής οικονομίας. Μέχρι σήμερα, η συ-
ντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα είναι οι μεσαίες, μικρές και 
πολύ μικρές, η δραστηριότητα των οποί-
ων μέχρι πρόσφατα παρήγαγε το 75% της 
προστιθέμενης αξίας στη χώρα και κατεί-
χε το 85% της απασχόλησης του εργατι-
κού δυναμικού της (Παλούκης, 2020: 287). 

Ιχνηλατώντας στη μυθοπλασία 
αποτυπώματα της οικονομικής 
δραστηριότητας: 
επαγγελματοβιοτέχνες 
και έμποροι 
στη λογοτεχνική παραγωγή 
από τον 19ο στον 21ο αιώνα1 

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Καίτη Πάπαρη 

1.  Το παρόν κείμενο είναι μια εμπλουτισμένη μορφή του κειμένου 

«Αναπαραστάσεις των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων στην ελληνική λογοτε-

χνία από τον 19ο στον 21ο αιώνα», το οποίο δημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο 

Δ. Μπαχάρας (επιστ. επιμ.), Πτυχές της ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ. Ταυτότητες, 

αιτήματα, αναπαραστάσεις στην τέχνη και τον πολιτισμό, Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 

2020.  
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Όπως παρατηρεί ο Κώστας Παλούκης, η 
Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1980 ήταν η 
πρώτη χώρα στην ΕΟΚ σε αριθμό μικρών 
επιχειρήσεων και, παρά τις διαπιστώσεις 
για την αποβιομηχάνιση αλλά και την 
αποβιοτεχνοποίηση της χώρας στα μέσα 
της δεκαετίας του 1990, ο αριθμός και η 
δραστηριοποίηση μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων δεν μειώθηκε, σημειώνοντας μια 
σημαντική εσωτερική αλλαγή στη σύνθε-
ση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότη-
τας (στο ίδιο: 288). 

Στον βαθμό που η λογοτεχνία ως τέ-
χνη και ως κοινωνική πρακτική δημιουρ-
γείται και εγγράφεται στην πραγματικό-
τητα, διαδίδεται και διαβάζεται μέσα σε 
ιστορικές εποχές, και γίνεται κατανοητή 
μόνο μέσα στη δυναμική σχέση του πραγ-
ματικού με τον αναπαριστώμενο κόσμο 
(Αποστολίδου, 2010· Hawthorn, 1993), 
τότε μπορούμε να αναζητήσουμε και να 
καταγράψουμε την εξέλιξη της μικρο-
μεσαίας επιχειρηματικότητας μέσα σε 
αυτήν. Παρακολουθώντας το ανάπτυγ-
μά της ως καμβά μέσα στη λογοτεχνική 
παραγωγή, στην οποία ξεδιπλώνονται 
γλαφυρά πτυχές της πέρα από την οικο-
νομική ανάλυση, αναδεικνύονται κοινωνι-
κές πτυχές της με έναν σημαντικό όγκο 
πληροφοριών για κάθε εποχή, όπως τις 
έμφυλες διαστάσεις στην εργασία, την 
ανεργία, τη βιοπάλη, την κοινωνική ανα-
γνώριση, άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
οικονομική επιφάνεια, τα αναπαραγόμενα 
κοινωνικά στερεότυπα· επιπλέον, αντι-
λαμβανόμαστε μέσα από τη λειτουργία 
της λογοτεχνίας και την ενσυναίσθηση, τη 
δεινή θέση στην οποία περιέρχεται συχνά 
αυτό το κοινωνικό στρώμα, την έκταση 
στην οποία οι μικρομεσαίοι, αυτοαπασχο-
λούμενοι και βιοπαλαιστές ως κοινωνική 
ομάδα είναι ευπρόσβλητη και εκτεθει-
μένη σε κρίσεις που προκαλούνται είτε 
από πολιτικές είτε οικονομικές αναταρα-
χές, απολαμβάνοντας ελάχιστης, αν όχι 

μηδαμινής, κρατικής προστασίας. 
Ως εκ τούτου, η ιστορική μελέτη του 

λογοτεχνικού έργου, όπως επιχειρείται 
εδώ στο πέρασμα από τον 19ο στον 21ο 
αιώνα, και ακολουθώντας τον Mikhail 
Bakhtin, θεμελιώνεται στην αλληλεπί-
δρασή του με το ιδεολογικό, κοινωνικό, 
πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, μέσα 
στο οποίο παράγεται, και με τις εκάστοτε 
ιστορικές, πολιτικές, οικονομικές, και πο-
λιτισμικές εξελίξεις (Newton, 2014: 17-19). 
Ο κόσμος της εργασίας, οι επαγγελμα-
τοβιοτέχνες και έμποροι, εν προκειμένω 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν από τα πιο 
«αληθινά» ιστορικά στοιχεία στη μυθο-
πλαστική αφήγηση, αφού σύμφωνα με τη 
διατύπωση της Αποστολίδου, στοιχειοθε-
τούν λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής 
(Αποστολίδου, 2010). Υπό μια έννοια γύρω 
από αυτούς συγκεντρώνονται χρήσιμες 
πληροφορίες, απαραίτητες για να ανα-
συσταθεί η ατμόσφαιρα μιας εποχής, κα-
θώς ως κοινωνική ομάδα εμφανίζουν μια 
πλειάδα στοιχείων που πλαισιώνουν την 
καθημερινότητά της. 

Πώς ορίζεται, όμως, ο επαγγελματοβι-
οτέχνης ως κοινωνική και επαγγελματική 
κατηγορία; Πρόκειται για αυτοαπασχο-
λούμενους, μικροεργοδότες ή μικρές οι-
κογενειακές ή/και ατομικές επιχειρήσεις, 
από τους οποίους εξαιρούνται εκείνοι 
που στηρίζονται στο πανεπιστημιακό τους 
πτυχίο για επαγγελματική απασχόληση 
(π.χ. γιατροί και δικηγόροι) (Ποταμιάνος, 
2019: 103-104). Την ίδια στιγμή γίνεται, 
κυρίως, λόγος για επιχειρήσεις (τεχνίτες 
ή μαγαζάτορες) μικρής κλίμακας, «χωρίς 
την εσωτερική συσσώρευση και πρόσβα-
ση σε πιστώσεις που οδηγούν στη διευρυ-
μένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου» (στο 
ίδιο: 103-104). 

Στη λογοτεχνική παραγωγή από τα 
τέλη του 19ου αιώνα και σε όλο τον 
20ό αι., ο χώρος στον οποίον, κατά κύ-
ριο λόγο, αποτυπώνεται η δράση των 
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επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων εί-
ναι τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της 
χώρας, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, στα 
οποία, ως επί το πλείστον, δραστηριοποι-
είται ένα πλήθος, τόσο εγκατεστημένων 
στον χώρο όσο και πλανόδιων εμπόρων 
και μικροεπαγγελματιών του λιανικού 
εμπορίου, τεχνιτών και μικροβιοτεχνών. 
Εύλογα, θα μπορούσε να ισχυριστεί κά-
ποιος, αν αναλογιστούμε ότι η Αθήνα ως 
μητροπολιτικός δήμος συγκέντρωνε το 
5,5% έως το 7,5% του ελληνικού πλη-
θυσμού στο πρώτο μισό του 20ού αιώ-
να, φτάνοντας από 178.754 κατοίκους το 
1896 τις 627.564 το 1961, ότι διεκδικού-
σε, ίσως, την πολυπληθέστερη παρουσία 
των απασχολούμενων στο λιανικό εμπό-
ριο (Χατζηιωάννου, 2018: 16). Επιπλέον, η 
Αθήνα παρουσίαζε οικονομικές δραστη-
ριότητες χωροταξικά κατανεμημένες: το 
παραγωγικό κέντρο, όπου κυριαρχούσε 
το μικρό μεταποιητικό εργαστήρι και τα 
εμπορικά καταστήματα συγκεντρωμένα 
στις οδούς Ερμού, Σταδίου και Αθηνάς, 
ο τομέας της ένδυσης, που απορρόφη-
σε και ένα μεγάλο μέρος της γυναικείας 
εργασίας στην περιοχή από την Πλατεία 
Συντάγματος έως την οδό Αγίου Μάρκου, 
τα χρυσοχοεία στην οδό Βουλής, τα αρ-
τοποιεία και τα ζαχαροπλαστεία μετα-
ξύ πλατείας Ομόνοιας και Συντάγματος 
(στο ίδιο: 15-16). Το Μεταξουργείο, επι-
πλέον, ήταν κατεξοχήν περιοχή τεχνιτών, 
όπως των Ιταλών τεχνιτών, που έφτια-
χναν τα περίφημα καπέλα στο Ελληνικό 
Πιλοποιείο του Ηλία Πουλόπουλου, επι-
χείρηση που στεγαζόταν στο Θησείο και 
είχε ιδρυθεί το 1886 από τον Πουλόπουλο, 
έναν υφασματέμπορο από την Καλαμάτα 
που ήρθε στην Αθήνα αποφασισμένος να 

γίνει βιομήχανος.2

Στη Θεσσαλονίκη, τις πρώτες δεκαετί-
ες του 20ού αιώνα και μετά την οριστι-
κή εγκατάσταση των προσφύγων, περί-
που 25.000 ήταν αυτοαπασχολούμενοι 
ή βοηθούσαν κάποιον συγγενή τους σε 
μικρές οικογενειακές μονάδες, όπως πα-
ρατηρεί ο Mark Mazower. Ο τομέας της 
μεταποίησης παρήγε συνήθως τρόφιμα, 
υφαντουργικά προϊόντα και δερμάτινα 
είδη και μόλις 5.000 άντρες απασχολού-
νταν σε μικρές εταιρείες ως τσαγκάρη-
δες, φουρνάρηδες ή ζαχαροπλάστες, ρά-
φτες, μεταλλοτεχνίτες και μαραγκοί, είτε 
έκαναν δουλειές του ποδαριού με κάρα 
και, αργότερα, με αυτοκίνητα (Mazower, 
2006: 440). Πέραν των δύο μεγάλων 
αστικών κέντρων, συναντάμε αφηγήσεις 
και για άλλες μικρές πόλεις με αγροτι-
κή οικονομία, όπως στα διηγήματα του 
Κωνσταντίνου Θεοτόκη για τη Ζάκυνθο, 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη για τη 
Σκιάθο, του Γρηγόριου Ξενόπουλου για 
την Κέρκυρα αλλά και πόλεις με αστι-
κή οικονομία τη συγκεκριμένη περίοδο, 
όπως τα Γιάννενα στο έργο του Δημήτρη 
Χατζή. Πέρα, λοιπόν, από τα μεγάλα αστι-
κά κέντρα με τους εμπορικούς δρόμους 
τους, που συγκέντρωναν τα μαγαζιά έν-
δυσης, υπόδησης, και άλλα, αλλά και τα 
πολυκαταστήματα αργότερα, όπως η 
οδός Ερμού στην Αθήνα, στην περιφέ-
ρεια, κυρίως, εντοπίζουμε και τις «πιά-
τσες» των βιοτεχνικών εργαστηρίων που, 
όπως επισημαίνει ο Νίκος Ποταμιάνος, 
συχνά δίνουν και το τοπωνύμιο μιας περι-
οχής της πόλης, όπως, λόγου χάρη, τα τα-
μπάκικα στα Γιάννενα, τα κουδουνάδικα 
στην Άμφισσα, τα μαχαιράδικα στα Χανιά, 
κ.λπ. (Ποταμιάνος, 2019: 81). 

2.  Το λιθόκτιστο κτίριο της επιχείρησης Ελληνικό Πιλοποιείο σήμερα έχει απο-

κατασταθεί στην αρχική του μορφή και στεγάζει το Πνευματικό Κέντρο «Μελίνα 

Μερκούρη» του Δήμου Αθηναίων
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Πλανόδιοι έμποροι, 
γυρολόγοι, γιατρολόγοι και 
τεχνίτες από το γύρισμα του 
19ου ως τις αρχές του 20ού 
αιώνα 

Ένα από τα πιο συνήθη επαγγέλματα που 
συναντάμε στην ελληνική λογοτεχνία από 
τα τέλη του 19ου αιώνα, το οποίο επιβι-
ώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώ-
να, είναι ο πλανόδιος έμπορος (πραμα-
τευτής) ή γυρολόγος. Οι μικροπωλητές 
διακινούσαν το εμπόρευμά τους σε εμπο-
ροπανηγύρεις της υπαίθρου, σε τακτικές 
αγορές των πόλεων ή διέθεταν το εμπό-
ρευμά τους καθημερινά είτε γυρίζοντας 
συνοικίες και γειτονίες των πόλεων είτε 
διατηρώντας ένα συγκεκριμένο στέκι. 
Μολονότι από τη δεκαετία του 1830 έως 
το 1909 φθίνει η παρουσία τους, καθώς 
καταργήθηκε το 35% των εμποροπανη-
γύρεων του ελληνικού κράτους (οι 41 από 
τις 110), η μορφή του πλανόδιου εμπόρου 
διόλου δεν εξαφανίστηκε από τις πόλεις 
(Ποταμιάνος, 2018: 113). Εξίσου συχνή εί-
ναι η αναφορά στους υποδηματοποιούς 
(τσαγκάρηδες), τόσο στις πόλεις όσο και 
στην ύπαιθρο, μια τέχνη που ασκείται είτε 
ατομικά είτε σε μικρά εργαστήρια και ενί-
οτε αποβαίνει ιδιαιτέρως επικερδής. 

Ένα χαρακτηριστικό δείγμα των παρα-
πάνω απασχολούμενων προσφέρουν οι 
Άθλιοι των Αθηνών του Ιωάννη Κονδυλάκη, 
μυθιστόρημα το οποίο κυκλοφόρησε 
πρώτη φορά το 1914. Το μυθιστόρημα φω-
τογραφίζει τη ζωή στην πρωτεύουσα στα 
τέλη της δεκαετίας του 1890, εποχή κατά 
την οποία είχε αρχίσει να αποκτά χαρα-
κτηριστικά μεγαλούπολης. Στον πληθυ-
σμό της συγκαταλέγονται κάτοικοι των 
επαρχιών που αναζητούν εργασία, μόρ-
φωση και κοινωνική άνοδο, οι μεγαλοα-
στοί των παροικιών, αλλά και ο κόσμος 

της βιοπάλης, οι εξαθλιωμένοι των επαρ-
χιών και των νησιών που στοιβάζονται σε 
άθλια οικήματα στην πλατεία Βάθη, στου 
Ψυρρή, στο Γκάζι. Ο τηνιακός υποδηματο-
ποιός Κωνσταντής (ή Μαστροκωνσταντής) 
είχε ένα μικρό μαγαζί στου Ψυρρή, στην 
οδό Λέκκα, και «εφημίζετο ως σώφρων 
και φιλοπονώτατος, κατορθώσας να κάμη 
σημαντικάς οικονομίας εκ της εργασίας 
του» (Κονδυλάκης, 1999). Πράγματι, αν 
δεν τον κατέτρυχαν οικογενειακές συμ-
φορές, η δουλειά του Μαστροκωνσταντή 
πιθανώς να εξελισσόταν πολύ κερδοφό-
ρα. Σε πολύ χειρότερη μοίρα και ακραία 
φτώχεια, ο «λουστράκος» ή «υποδηματο-
καθαριστής» Τάσος ζούσε σε μια χαρτό-
κουτα στην οδό Αγίας Ειρήνης, μέσα σε 
ένα από τα κιβώτια που οι πιλοπώλες της 
Αιόλου άφηναν δίπλα στον ναό. Παρ’ όλα 
αυτά κατάφερε να σπουδάσει γεωπόνος 
και να γίνει διευθυντής πτηνοτροφείου 
και γαλακτοπωλείου. Στο έργο παρελαύ-
νουν πολλοί αμφιβόλου ταυτότητας και 
αξιοπιστίας γυρολόγοι, τόσο γυναίκες όσο 
και άνδρες: μια Αθιγγανίς που πουλά μύ-
λους του καφέ αλλά ταυτόχρονα λέει την 
τύχη στις γυναίκες (γι’ αυτό την προτι-
μούν περισσότερο παρά για τα προϊόντα 
που πουλά)· η γυρολόγος «μαστιχού» που 
περνούσε από πόρτα σε πόρτα και που-
λούσε μαστίχα, ψιμμύθια για τις γυναίκες 
(εντέλει μάλλον επιβλαβή για την υγεία 
τους) αλλά και αρσενικό, που χρησιμοποι-
ούσαν απ’ ό,τι φαίνεται για να καθαρίζουν 
τα σπίτια από τα τρωκτικά (στο ίδιο).

Την ίδια περίοδο, σε πολλά διηγήματα 
εμφανίζονται επίσης γυρολόγοι «πρακτι-
κοί» που προσφέρουν ιατρικές υπηρε-
σίες. Τόσο στο Αμάρτημα της μητρός μου 
του Βιζυηνού (1883), που διαδραματίζε-
ται στην Ανατολική Θράκη, όσο και στο 
διήγημα Ο Θάνατος του Παλικαριού του 
Κωστή Παλαμά (1901) υπάρχει ανάγκη 
γιατρού στην οικογένεια· στην περίπτω-
ση του Βιζυηνού, για τη μικρή Αννιώ, την 
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Ιωάννης Κονδυλάκης, Οι άθλιοι των Αθηνών
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αδερφή του συγγραφέα, και στη δεύ-
τερη για τον νεαρό Μήτρο, τον γιο της 
Δήμαινας. Η οικογένεια του Βιζυηνού αρ-
χικά συμβουλεύεται τον κουρέα της συ-
νοικίας, τον μόνο επίσημο γιατρό στην πε-
ριφέρειά τους, καθώς οι κουρείς κατά την 
εποχή εκτελούσαν και χρέη πρακτικών 
οδοντογιατρών και γιατρών. Στην Αθήνα 
του 1900, όπως παρατηρεί ο Ποταμιάνος, 
έβλεπε κανείς επιγραφές σε συνοικιακά 
κουρεία ότι έκαναν βεντούζες και εξαγω-
γές δοντιών, ενώ διάβαζε ακόμα και δια-
φημίσεις στις εφημερίδες για την εκτέλε-
ση «χειρουργικών εργασιών» από κουρείς 
(Ποταμιάνος, 2019: 44). Η μορφή του κου-
ρέα στον Βιζυηνό ανασύρεται από τις μνή-
μες του παιδιού-συγγραφέα μάλλον με 
κωμικά στοιχεία παρά τη σοβαρότητα της 
κατάστασης, αφού απομυζούσε την οικο-
γένεια χωρίς καμία αποτελεσματικότητα: 

Άμα τον έβλεπον εγώ έπρεπε να τρέχω εις τον 
μπακάλην. Διότι ποτέ δεν επλησίαζε την ασθε-
νή, πριν ή καταπιή τουλάχιστον πενήντα δρά-
μια ρακής. 

—Είμαι γέρος, μωρή, έλεγε προς την ανυπόμο-
νον μητέρα, είμαι γέρος, και αν δεν το τσούξω 
κομμάτι, δεν βλέπου καλά τα μάτιά μου. 

Και φαίνεται, ότι δεν εψεύδετο. Διότι όσω πε-
ρισσότερον έπινε, τόσον ευκολώτερον ηδύνατο 
να διακρίνη ποία είναι η παχυτέρα της αυλής 
όρνιθα, διά να την λάβη απερχόμενος (Βιζυηνός, 
χ.χ.: 7). 

Ωστόσο, προκειμένου να σώσει την κόρη 
της από την ανίατη ασθένεια, η μητέρα 
του Βιζυηνού στην απελπισία της ξοδεύει 
όλη την οικογενειακή περιουσία σε «γόη-
τας και μαγίσσας» (στο ίδιο: 16). 

Αντίστοιχα, στον Παλαμά εμφανίζονται 
πολλοί πρακτικοί (γιατρολόγοι), που περ-
νούν από τα χωριά, όπως ο Κοπανίτσας, 
γνωστός «σε όλη τη Ρούμελη και περ’ 
ακόμα, στο μισό Μωριά», διότι «για κάθε 
αρρώστια ξέρει, και όλες τις γιατρεύει: 

χειρουργός μοναδικός» (Παλαμάς, 1901: 
29). Αυτό που με τραγικό και δηκτικό τρό-
πο αναδεικνύει ο Παλαμάς είναι όχι μόνο 
ότι η τοπική κοινωνία συνολικά συναινεί 
σε αυτές τις πρακτικές αλλά και ότι οι 
θεραπείες τους, ένα συνονθύλευμα δεισι-
δαιμονιών και προκαταλήψεων, που δεν 
εδράζονται σε καμία επιστημονική διά-
γνωση, αποβαίνουν μάλλον επίφοβες, αν 
όχι μοιραίες, για τον ασθενή, όπως συνέ-
βη, τόσο με τη μικρή Αννιώ όσο και με τον 
νεαρό Μήτρο. Στη θεραπεία του νεαρού 
ασθενή, εν προκειμένω, αποκαλύπτεται 
εύγλωττα· ο Κοπανίτσας, αφού ζητά να 
ξαπλώσουν ανάσκελα τον ασθενή, 

αρπάζει το πόδι το δεξί, το πονεμένο, και το 
σταυρώνει απάνου στο ζερβό τον ώμο· κι αδρά-
χνει και το ζερβί και το σταυρώνει απάνου στο 
δεξί τον ώμο. Κ’ έπειτα δίνει μια, και πατάει, 
ναι, πατάει απάνου στο χτυπημένο πόδι. Ένα 
κράκ ακούστηκε, κ’ ένα μούγγρισμα, ένα λιο-
νταρήσιο μούγγρισμα του βασανισμένου. Το 
σπίτι εσείστηκε· κ’ οι τρεις δεν μπορούσαν να 
τον κρατήσουν, όπως ανατιναζόταν και σπαρτά-
ριζε. «Βόηθα, Χριστέ και Παναγιά!», έκραξε η 
Δήμαινα (στο ίδιο: 32-33). 

Αλλά λίγο αργότερα, ο Κοπανίτσας προ-
στάζει τη Δήμαινα: 

Μολύβι κοπανιστό, βάλε το στο ξίδι, να κάμη 
δύο μέρες, έπειτα κάψε το καλά με το θειάφι, 
να γίνη στάχτη· κι αυτή τη στάχτη ανακάτωσέ 
την με χώμα κόκκινο, κερί, λιβάνι, μαστίχα κι 
αγουρόλαδο, και βάλε την απάνου στο πόδι την 
αλοιφή πρωί βράδυ (στο ίδιο: 33). 

Μόλις έλαβε την αδρή αμοιβή του (δύο 
εικοσιπεντάρικα), κανείς δεν τον ξαναείδε 
αλλά ούτε «κι ο Μήτρος ο Ρουμελιώτης 
ξανάειδε προκοπή». Ο δεύτερος πρακτι-
κός χειρουργός που τον επισκέπτεται, ο 
Μωραΐτης Κουζουνόπουλος, απαίτησε 
υψηλή αμοιβή για να τον παρακολουθή-
σει, διότι ήταν ο μοναδικός ασθενής του 
στην περιοχή. Για πενήντα μέρες «έτρωγε 
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κ’ έπινε κ’ εκοιμότουν στο σπίτι σαν πα-
σάς» κάνοντας βεντούζες στο πόδι, εφαρ-
μόζοντας «βιζιγάντια» κι αλοιφές, οι οποί-
ες οδήγησαν σε πληγή που κακοφόρμισε, 
και όταν τελικά είδε πραγματικός γιατρός 
το πόδι του Μήτρου διεπίστωσε ότι έπρε-
πε πλέον να ακρωτηριαστεί. 

Μια ενδιαφέρουσα διάσταση των τε-
λευταίων πραματευτάδων - γυρολόγων 
μεταπολεμικά προσφέρουν η Κούλα 
Ξηραδάκη και ο Μ. Καραγάτσης στο Δέκα. 
Η Ξηραδάκη, μολονότι δεν ασκείται στη 
λογοτεχνική γραφή, περιγράφει νοσταλ-
γικά τον «τελευταίο πραματευτή», τον 
Τριαντάφυλλο «όνομα και πράμα», που 
αναπολεί να περνά από τη γειτονιά των 
παιδικών της χρόνων, καθώς, όπως υπο-
στηρίζει, μεταπολεμικά η ανάπτυξη της 
βιομηχανίας και τα σύγχρονα συγκοινω-
νιακά μέσα τον εκτόπισαν:

Ήταν ένας νέος ως 30 χρόνων, μετρίου αναστή-
ματος, γεροδεμένος. Φορούσε αρβυλάκια βακέ-
τα, όχι προκαδούρα, ντρίλι παντελόνι, αλατζαδέ-
νιο πουκάμισο χωρίς γιακά, πάντοτε γελέκο για 
να βάζει στο τσεπάκι το ρολόι του και καπέλλο. 
Τραγιάσκα το χειμώνα, ψάθινο το καλοκαίρι. 
Ψαθί αυτός ψαθί και το γαϊδούρι του, ασορτί και 
το γαρύφαλο στ’ αυτί σήμα κατατεθέν. […] Απ’ 
το σαμάρι του γαϊδουριού του στηρίζονταν δύο 
κοφίνια γεμάτα τόπια με υφάσματα: τσίτια, χα-
σέδες, αλατζά, δίμιτο, κάμποτο, βατίστες, ντρί-
λι, βαμβακερή φανέλλα κλαρωτή για ρόμπες, 
τουλπάνι, και άλλα υφάσματα εποχιακά όπως 
ήτανε το βουαλάζ για καλοκαιρινά φορέματα, η 
ποπλίνα στις αρχές της σχολικής χρονιάς για τις 
μπλε ή μαύρες ποδιές του μαθητόκοσμου. δέχο-
νταν και παραγγελίες ο Τριαντάφυλλος. 

Όταν περνούσε απ’ τη γειτονιά δεν διαλαλούσε 
το εμπόρευμά του, αλλά είχε ένα μικρό κουδου-
νάκι που το χτυπούσε ρυθμικά και βγαίναν οι 
γειτόνισσες. Όλα με δόσεις, όλες είχαν βιβλια-
ράκι κι αυτός τεφτέρι για να γράφει τα βερεσέ-
δια. Και η δόση ήταν 10 ως 15 δρχ. την εβδομάδα, 
ανάλογα με το χρέος που έβαζε η κάθε μια. […] 
Με την κήρυξη του πολέμου ο Τριαντάφυλλος 

εξαφανίστηκε. Μετά τον πόλεμο εκεί κατά την 
δεκαετία του ’50, έκαναν την εμφάνισή τους οι 
δοσάδες με τα DATSUN φορτηγάκια. οι γραφι-
κοί πραματευτάδες με τα γαϊδουράκια τους έγι-
ναν ανάμνηση (Ξηραδάκη, 1997: 186-187). 

Σε αντίθεση με το ύφος της παραπάνω 
αφήγησης, ο Καραγάτσης αναδεικνύει μια 
άγνωστη πτυχή των γυρολόγων τις δεκα-
ετίες του 1950 και του 1960, αρκετά ρε-
αλιστική και γκροτέσκα συνάμα, που γι-
νόταν συχνά αιτία για ενδοοικογενειακές 
τριβές: «όχι σπάνια οι γυρολόγοι τύλιγαν 
τις νοικοκυρές με γαλιφιές κι άλλα τερ-
τίπια και τους έβαζαν χέρι. Αρκετά κρού-
σματα βγήκαν στη φόρα κι άγριος ξυλο-
δαρμός επακολούθησε» (Καραγάτσης, 
2018 [1964]: 96).

Μια σχετικά ευρεία γκάμα επαγγελ-
ματιών και εμπόρων συναντάμε στο έργο 
του Παπαδιαμάντη στα τέλη του 19ου και 
στις αρχές του 20ού αιώνα, πέρα από 
τον τσαγκάρη και τον γυρολόγο, όπως 
του αρτοποιού, του «φραγκοράφτη», και 
του ταβερνιάρη (κάπελα). Στο διήγημά 
του «Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη», το 
οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερί-
δα Ακρόπολι τα Χριστούγεννα του 1896, ο 
Παπαδιαμάντης αναφέρεται στην ταβέρ-
να του Πατσόπουλου, ενός παμπόνηρου 
κάπελα, ο οποίος σκαρφιζόταν ποικίλους 
εμπορικούς τρόπους για να προσελκύει 
τους αγοραστές του, ανεξαρτήτως φύλου 
και ηλικίας, και μάλλον τα κατάφερνε: 

Ο προβλεπτικός ο κάπηλος, διά να έρχονται 
ασκανδαλίστως να ψωνίζουν οι καλαί οικοκυρά-
δες, αι γειτόνισσαι, είχε σιμά εις τα βαρέλια και 
τας φιάλας, προς επίδειξιν μάλλον, ολίγον σάπω-
να, κόλλαν, ορύζιον και ζάχαριν, είχε δε και μύ-
λον, διά να κόπτει καφέν. Αλλ’ έβλεπέ τις, πρωί 
και βράδυ, να εξέρχονται ατημέλητοι και μισο-
κτενισμένοι γυναίκες, φέρουσαι την μίαν χείρα 
υπό την πτυχήν της εσθήτος, παρά το ισχίον, και 
τούτο εσήμαινεν, ότι το οψώνιον δεν ήτο σάπων, 
ούτε ορύζιον ή ζάχαρις. 
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Μ. Καραγάτσης (Γεώργιος Ροδόπουλος), Το δέκα
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Ήρχετο πολλάκις της ημέρας η γριά-Βασί-
λω, πτωχή, έρημη και ξένη στα ξένα, ήτις δεν 
είχε προλήψεις κι έπινε φανερά το ρούμι της. 
Ήρχετο και η κυρά-Κώσταινα η Κλησάρισσα, 
ήτις εβοηθούσε το κατά δύναμιν εις την εκκλη-
σίαν, […] ήρχετο κι η Στρατίνα, νοικοκυρά με 
δύο σπίτια, […] (Παπαδιαμάντης, 2019: 55) 

Οι επαγγελματίες-ήρωες του διηγήματος, 
που συχνά συναντιούνται τυχαία εισερ-
χόμενοι ή εξερχόμενοι από την ταβέρνα 
του Πατσόπουλου, περιγράφουν τις δυ-
σκολίες που συναντούν στην προσπάθειά 
τους να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις· ο μαστρο-Δημήτρης, 
ο φραγκοράφτης, συζητώντας με τον 
μαστρο-Παύλο τον Πισκολέτο, ανέφε-
ρε ότι χρωστούσε τρία νοίκια στην κυρά 
Στρατίνα, παρά το γεγονός ότι εργάζο-
νταν όλα τα μέλη της οικογένειας: 

Εμένα η φαμίλια μου δουλεύει, εγώ δουλεύω, 
ο γυιός μου δουλεύει, το κορίτσι μου πάει στη 
μοδίστρα. Και μ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε ακό-
μα να βγάλουμε τα νοίκια της κυρα-Στρατίνας. 
Δουλεύουμε για την σπιτονοικοκυρά, δουλεύ-
ουμε για τον μπακάλη, για τον μανάβη, για τον 
τσαγκάρη, για τον έμπορο (στο ίδιο: 57).

Στον «Βαρδιάνο στα Σπόρκα» του 
Παπαδιαμάντη, τη γνωστή νουβέλα που 
δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στην εφημε-
ρίδα Ακρόπολι του 1893 (14 Αυγούστου - 5 
Σεπτεμβρίου), και αφηγείται την ιστορία 
της γρια-Σκευώς, που μεταμφιέζεται σε 
βαρδιάνο (φύλακα) στα σπόρκα (στα κα-
ράβια που βρίσκονται σε καραντίνα στο 
νησί Τσουγκριά απέναντι από τη Σκιάθο), 
προκειμένου να βρει και να σώσει τον 
γιο της, περιγράφονται με αριστοτεχνικό 
τρόπο αλλά και ρεαλισμό πολλοί επαγ-
γελματίες της τοπικής κοινότητας: ο 
φούρνος (αρτοποιείο) της Ζαχαρούς το 
καπηλειό του Γιάννη του Πούπουλα, το 
υποδηματοποιείο του Γ. Δ. Γερασίμου, το 
εμποροραφείο του Ανθέμιου Δουκαΐδη, 

ο οποίος περιγράφεται ως «πρώην εμπο-
ρορράπτης και νυν δικολάβος». 

Τα αρτοποιεία, τα οποία προσέφεραν 
ένα από τα βασικότερα είδη διατροφής 
στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, 
άρχισαν να αυξάνονται ολοένα περισσό-
τερο στη διάρκεια του 19ου και στις αρχές 
του 20ού αιώνα, καθώς, όπως αναφέρει 
και ο Ποταμιάνος, όσο ανέβαινε το βιοτι-
κό επίπεδο τόσο αυξανόταν η κατανάλω-
ση ψωμιού, ενώ παράλληλα η διόγκωση 
των πόλεων υποδήλωνε ότι ολοένα και 
λιγότερα νοικοκυριά έφτιαχναν δικό τους 
ψωμί (2019: 28). Οι φούρνοι της εποχής 
σαφώς διέθεταν πολύ περιορισμένη γκά-
μα αρτοπαρασκευασμάτων και ακόμα 
λιγότερο ζαχαροπλαστικής σε σχέση με 
τη σημερινή εποχή, ενώ, λόγω της πε-
ριορισμένης τεχνολογίας της εποχής η 
διαδικασία προετοιμασίας και λειτουργί-
ας ενός φούρνου απείχε αρκετά από τα 
σημερινά δεδομένα: 

Η προπαρασκευή του φούρνου είχε πολλά στά-
δια. Μετά το κόλλημα, ή το διά κλάδων άναμ-
μα, επήρχετο το πάνισμα, είτα βραδέως ηκο-
λούθει το φούρνισμα, το φράξιμον, το ψήσιμον 
και τέλος το ξεφούρνισμα. Η προετοιμασία των 
άρτων είχεν, εκτός του ζυμώματος το οποίον 
ενεργείτο κατ’ οίκον, άλλους τόσους σταθμούς 
εκτελουμένους παρ’ αυτόν τον φούρνον. Ήτο 
το κουβάλημα από το σπίτι, κάποτε το ξεροζύ-
μωμα, ακολούθως το πλάσιμον και κατόπιν το 
φούρνισμα (Παπαδιαμάντης, 1994: 15). 

Το τοπικό ή συνοικιακό αρτοποιείο, όπως 
παρουσιάζεται εν προκειμένω στον 
Παπαδιαμάντη, είναι το καθημερινό ση-
μείο συνάθροισης των γυναικών της το-
πικής κοινωνίας, για τον παραπάνω λόγο 
ότι πρόσφερε στις γυναίκες της κοινό-
τητας τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
τον φούρνο του για να ψήνουν δικές τους 
παρασκευές, ειδικά στην εποχή που προ-
ηγήθηκε της μαζικής διάθεσης και κατα-
νάλωσης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 
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αλλά και αργότερα, καθώς ως πρακτική 
επιβιώνει σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μέ-
χρι σχεδόν τα τέλη του 20ού αιώνα. Στον 
φούρνο της Ζαχαρούς, στον οποίο «συνη-
θροίζοντο όλαι αι γυναίκες της γειτονιάς, 
νεοϋπανδροι, χήραι και γραίαι, και ανε-
κοίνουν προς αλλήλας τα νέα της ημέρας, 
και ηρώτων και εμάνθανον και διηγούντο, 
και αβγάτιζαν και απόσωναν» (στο ίδιο: 
14), παρακολουθούμε ενδεικτικά και τις 
εργασίες που επιτελούσε καθεμιά από τις 
εισερχόμενες κατά την παραμονή της: 

Λενιώ η Γαρμπίνα ήτις έπλαττε την στιγμήν 
εκείνην επί του σανιδίου την πίταν της την αλει-
ψήν […] Η Βγενιώ η Αλαφίνα , ήτις εξεροζύμω-
νε την πίταν της επί του σανιδίου, […] Μαρίαν 
η Πεπερού, η οποία είχεν εισέλθει αρτίως φέ-
ρουσα τα ψωμιά της, ακολουθουμένη από την 
επταετή κόρην της, το Δεσποινιώ […] (στο ίδιο: 
16-17).

Απέναντι από τον φούρνο της Ζαχαρούς, 
είχε ανοίξει προσφάτως ο Γιάννης ο 
Πούπουλας ένα μικρό καπηλειό το οποίο 
πουλούσε και είδη μπακαλικής, αλλά 
κινδύνευε να κλείσει λόγω έλλειψης πε-
λατών (στο ίδιο: 17), ενώ δίπλα στο κα-
φενείο βρισκόταν το υποδηματοποιείο 
του Γερασίμου Δ. Γερασίμου, ένα μικρό 
μαγαζί που είχε την παράδοση του σημα-
ντικότερου πολιτικού κέντρου του τόπου, 
προσφέροντάς μας μια διαφορετική διά-
σταση του υποδηματοποιού από αυτή που 
κομίζουμε από τον βιοπαλαιστή Μαστρο-
Κωνσταντή του Κονδυλάκη: 

Πας υποψήφιος δήμαρχος καθήκον του ενόμι-
ζε να εγκολπωθή τον Γεράσιμον Δ. Γερασίμου. 
Θέσις δημοτικού συμβούλου –και ιδιαιτέρου 
συμβούλου— ήτο το μικρότερον αξίωμα το οποί-
ον ηδύνατο να του υποσχεθή. Ο Γεράσιμος εδέ-
χετο το δώρον, υπεστήριζε τον νέον υποψήφιον, 
περιμένων εν τω μεταξύ να έλθη η κατάλληλος 
ευκαιρία διά να τον υποσκελίση εις τας μέλλου-
σας εκλογάς, είτα, ευθύς μετά την εγκαθίδρυσίν 

του, τον εγκατέλειπαν, έχριε νέον υποψήφιον, 
καθίστα το μαγαζίον του κέντρον της αντιπολι-
τεύσεως και της ραδιουργίας κατά του νέου δη-
μάρχου, και ο νέος υποψήφιος τον ενεκολπούτο 
πάλιν, μετά διπλασίας από τον παλαιόν θερμό-
τητος (στο ίδιο: 24-25). 

Η ταβέρνα, όμως, το καπηλειό, διατηρεί 
την πρωταγωνιστική θέση όσον αφορά 
τη χρησιμότητά του σε κομβικό χώρο 
συναθροίσεων του τόπου σε κάθε διή-
γημα της εποχής. Από τα διηγήματα του 
Κωνσταντίνου Θεοτόκη αντλούμε πλήθος 
πληροφοριών για τους επαγγελματίες και 
εμπόρους στην Κέρκυρα στα τέλη του 
19ου αιώνα. Στο διήγημα «Τίμιος Κόσμος», 
το οποίο πρωτοδημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 
του 1905, επιβεβαιώνεται ακόμα μία φορά 
η ταβέρνα ως χώρος συνάθροισης του αν-
δρικού πληθυσμού του χωριού: εδώ στην 
«ταβέρνα του Δημάτσου», η οποία «επου-
λούσε το καλύτερο κρασί κ’ είχε μάγειρα 
σπάνιο» ο «κόσμος εσυναζότουν [αυτού] 
πλήθος» (Θεοτόκης, 1982: 90). Το διήγημα 
«Οι Δύο Αγάπες», το οποίο πρωτοδημο-
σιεύτηκε το 1910, παρουσιάζει τις συνθή-
κες εργασίας και τους προβληματισμούς 
ενός αγιογράφου, αυτοαπασχολούμενου 
επαγγελματία της εποχής, του Αργύρη 
Σπαθάρου, ο οποίος μέσα από έναν εσω-
τερικό μονόλογο αναπτύσσει τις δυσκο-
λίες αλλά και τις ιδιαιτερότητες της δου-
λειάς του και εκφράζει τις ανησυχίες του 
για τη διαδοχή του επαγγέλματος που μέ-
χρι τότε μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά, 
καθώς ο γιος του προτιμούσε την ενασχό-
ληση με τη γη και τις αγροτικές εργασίες. 
Μολονότι, όπως παραδέχεται, η δουλειά 
του ήταν καλοπληρωμένη («ο θεός ας 
έχει δόξα! Την ανάγκη δεν την εγνώρισα» 
[Θεοτόκης, 1982: 178]), υπήρχε η ανησυ-
χία για το μέλλον του επαγγέλματος, τόσο 
όσον αφορά τον βιοπορισμό («τα χρώμα-
τα ακριβαίνουν, η ζωή ακριβαίνει, και τη 
δουλειά την πλερώνει ο κόσμος όλο και 
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λιγότερο» [στο ίδιο: 178]) όσο και όσον 
αφορά τη συνέχιση της άσκησής του («μα 
θα ’μαι ο ύστερος ζωγράφος στο χωριό;» 
[στο ίδιο: 181]): 

Οι άλλοι στο χωριό δε μπορούν να γενούν ζω-
γράφοι· φυσικό τους δεν είναι. Από πατέρα σε 
γιό σκάφτουν της γης και σκαφτιάδες πρέπει 
να μείνουν· γι’ αυτό τους εδιόρισε ο θεός. Αλλά 
εμείς; πάντα ζωγράφοι, από την αρχή του κό-
σμου. Ζωγράφος έπρεπε να ’ναι και ο γιός· κρί-
μα που είναι μονάκριβος (στο ίδιο: 181).

Ο προβληματισμός αυτός δεν ισχύει 
για άλλα είδη τεχνιτών και επαγγελμα-
τιών την ίδια εποχή. Ο Κωνσταντίνος 
Χρηστομάνος στο μυθιστόρημα Η κερένια 
κούκλα, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1908 
και διαδραματίζεται στην Αθήνα, και ει-
δικότερα στην περιοχή του λόφου του 
Φιλοπάππου, μας βοηθά να ανασύρουμε 
πληροφορίες για το επάγγελμα του ξυ-
λογλύπτη. Ο ήρωας του έργου, ο Νίκος, 
είχε δικό του μαγαζάκι ως ξυλογλύπτης 
και «έβγαζε ταχτικά ίσαμ’ οχτώ δραχμές 
την ημέρα»· πουθενά δεν υποδηλώνεται 
ότι ήταν μια κακοπληρωμένη δουλειά: 
«Είχε πάρει μια δουλειά αποκοπή για δυο 
χιλιάδες κι ο μάστορας που του δούλευε 
τούδωσε ένα πεντακοσάρικο μπροστά-
ντζα κ’ έτσι αποφάσισε να κάνη αυτό που 
τούλεγε η καρδιά του, να στεφανωθή τη 
Βιργινία» (Χρηστομάνος, 1911). 

Για την ίδια περίοδο, πέρα από βι-
οπαλαιστές πραματευτές, τεχνίτες και 
άλλους επαγγελματίες, διαθέτουμε και 
δείγματα επιτυχημένων εμπόρων, που 
ακριβώς λόγω της οικονομικής τους επι-
φάνειας χαίρουν μεγάλου κοινωνικού 
κύρους και αναγνώρισης. Το έργο του 
Γρηγόριου Ξενόπουλου προσφέρει ένα 
τέτοιο δείγμα εμπόρου κατά την περί-
οδο αυτήν από την τοπική κοινωνία της 
Ζακύνθου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή για 

την εποχή του έργου, τόσο ως διήγη-
μα όσο και ως θεατρική παράσταση, η 
«Στέλλα Βιολάντη» (αρχικός τίτλος του 
διηγήματος: «Έρως Εσταυρωμένος»), το 
οποίο ο Ξενόπουλος έγραψε το 1901, ενώ 
διασκευάστηκε σε θεατρικό λίγα χρόνια 
αργότερα, το 1909. Χαρακτηριστικό της 
απήχησης του έργου είναι ότι στον πρό-
λογο της έκδοσης του 1914, ο συγγραφέας 
αναφέρει ότι το έργο είχε φτάσει τις δέκα 
εκδόσεις μέχρι τότε. Η μεγάλη απήχηση 
του έργου πιθανώς οφείλεται στο γεγονός 
ότι η ιστορία των ηρώων του δεν απείχε 
από γεγονότα και εμπεδωμένες αντιλή-
ψεις της πραγματικής ζωής της εποχής: 
η ιστορία της Στέλλας Βιολάντη, όπως 
αφηγείται στον πρόλογο της έκδοσης ο 
Ξενόπουλος «δεν είνε εντελώς πλάσμα 
της φαντασίας μου. Δύο παρόμοια δράμα-
τα που συνέβησαν στις ημέρες μου, σχε-
δόν μπροστά στα μάτια μου, μου έδωσαν 
αφορμή να πλάσω ένα τρίτο, δικό μου» 
(Ξενόπουλος, 1914: ζ΄). Ο πατέρας της 
Στέλλας, Παναγιώτης Βιολάντης, μεγαλέ-
μπορος της Ζακύνθου, που κυριαρχεί στο 
έργο, φτάνοντας στο σημείο της κακοποι-
ητικής άσκησης της πατρικής εξουσίας, 
είναι «πιστότατα αντιγραμμένος από τη 
ζωή», κατά τον Ξενόπουλο: 

Ο Παναγής Βιολάντης δεν είνε καθαυτό κακός. 
Είναι μόνον κυριευμένος ολόψυχα από την ιδέα, 
ότι πρέπει να διευθύνη τα παιδιά του, το σπί-
τι του. Και όχι καν όπως θα ήθελε αυτός, αλλά 
όπως θέλει ο κόσμος, που λογαριάζει την υπόλη-
ψί του και που τον τρέμει (στο ίδιο: η΄). 

Τα κίνητρα και οι στόχοι του Βιολάντη, 
που σε μεγάλο βαθμό υπαγορεύουν και τη 
συμπεριφορά του προς τα παιδιά και την 
οικογένειά του, είναι η κοινωνική αναγνώ-
ριση ως προέκταση της οικονομικής του 
επιτυχίας και εξουσίας. Ο Ξενόπουλος, 
ανάμεσα σε άλλα, έγραφε για αυτόν: 
«ό,τι έκαμνε και δεν έκαμνε, ήταν για τον 
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κόσμο, --για να πη ο κόσμος καλό» (στο 
ίδιο: 29)· «η φιλοδοξία του ήταν να τον τι-
μούν ως ‘χρήσιμον’ άνθρωπον και να τον 
σέβωνται ως καλόν οικογενειάρχην […]. 
Ίσως –δεν σου έλεγε— υπήρχαν εις τον 
τόπον και άλλοι έμποροι, και άλλοι βιομή-
χανοι σαν κι’ αυτόν· αλλά σύζυγος, αλλά 
πατέρας, κανένας ά, αυτό εννοούσε να 
το καυχάται […]» (στο ίδιο: 29). Και αυτό 
συχνά «το εκατόρθωνε με την υπόκρισιν 
και με την βίαν. Οι δικοί του τον εφοβού-
ντο σα διάβολο· η γυναίκα του τον έτρε-
μεν, η αδελφή του η γρηά ποτέ δεν του 
έλεγεν όχι· τα παιδιά του αρνάκια. Και τον 
φόβον αυτόν ο κόσμος τον είχε για σεβα-
σμό και γι’ αγάπη. […] Όλοι είχαν συνη-
θίσει να φορούν τη μάσκα του πατέρα· 
έπειτα ήταν και ο πλούτος που τα εσκέ-
παζεν όλα με την χρυσήν του σκόνην» 
(στο ίδιο: 30). Ένα από τα χαρακτηριστικά 
στιγμιότυπα του έργου, δείγμα της βίαι-
ης συμπεριφοράς του, είναι η στιχομυθία 
του με τον νεαρό υπάλληλο του Αγγλικού 
Τηλεγραφείου, Χρήστο Ζαμάνη, τον οποίο 
κατακεραυνώνει, όταν πήγε να τον συνα-
ντήσει επειδή τόλμησε να φλερτάρει και 
να γυρέψει σε γάμο την πρωτότοκη κόρη 
του Στέλλα: 

–– Για να σου πω, παιδί μου. Ξέρεις ποιος είμαι 
εγώ; […] –– Ξέρεις πως, αν θέλω, μπορώ να σε 
βλάψω πολύ; […] –– Ξέρεις πως φθάνει να κου-
νήσω το λιανό μου δάκτυλο και να καταστρέψω, 
αν ήθελα, τον πατέρα σου; […] Ξέρεις πως μπο-
ρώ να μην αφήσω κανένα σας σε χλωρό κλαδί; 
Ξέρεις ―οι δύο μας είμαστε τόρα (sic)―, πως αν 
βάλω τς’ ανθρώπους μου να φτύσουνε μόνο, σε 
πνίγουνε; (στο ίδιο: 31, 32). 

Ο Παναγιώτης Βιολάντης, ασφαλώς πά-
ταξε «το κίνημα», όπως έλεγε, της κόρης 
του, επιφέροντας ταυτόχρονα από τον 
αμετροεπή καθωσπρεπισμό και την τρα-
χύτητά του τον βίαιο και βασανιστικό θά-
νατό της. 

Μικρομεσαίοι και 
αυτοαπασχολούμενοι από τον 
Μεσοπόλεμο μέχρι το τέλος 
του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου 
και του Εμφυλίου Πολέμου

H εικόνα της Ελλάδας κατά τον 
Μεσοπόλεμο, όπως αποτυπώνεται από 
τους νέους διανοούμενους και δημιουρ-
γούς της εποχής, είναι η εικόνα μιας χώ-
ρας σε μετάβαση: παρά τις πολιτικές ανα-
ταραχές, τον κοινωνικό αναβρασμό, την 
οικονομική κρίση και τη διάψευση του 
εθνικού μεγαλοϊδεατισμού το 1922, είναι 
μια χώρα νεωτερισμών και νέων δυνα-
τοτήτων. Ο Γιώργος Θεοτοκάς, ένας από 
αυτούς τους νέους της εποχής και εμβλη-
ματική μορφή της Γενιάς του ’30, τόσο στο 
Ελεύθερο Πνεύμα (1929), το οποίο έγραψε 
κατά την επιστροφή του από το Παρίσι 
και κατόπιν το Λονδίνο, όπου σπούδα-
σε, όσο και στο μυθιστόρημα Αργώ λίγα 
χρόνια αργότερα (α΄ τόμ. 1933, β΄ τόμ. 
1936), πίστευε ότι μετά τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, που είχε «καθαρτικό» χα-
ρακτήρα για την απαλλαγή από τις εθνι-
κές ψευδαισθήσεις, η χώρα βρισκόταν 
εμπρός σε ένα «νέο ξεκίνημα» (Θεοτοκάς, 
1929··[1933] 2016··Τζιόβας, 2006): 

Αμέσως μετά την Καταστροφή, τα αυτοκίνητα 
αρχίσανε να πληθαίνουνε με καταπληκτική 
ταχύτητα, στο σημείο που χρειάστηκε σε λίγο 
να κοπούνε μερικές δεντροστοιχίες και να φαρ-
δαίνουνε οι πιο κεντρικές λεωφόρες. Τα κέντρα 
διασκεδάσεων κ’ η τζάζ κατακτούσαν μονομιάς 
την Αθήνα και τα ήρεμα προάστιά της. Νέα προ-
άστια, λουσάτα και θορυβώδη, φυτρώνανε στις 
πιο έρημες γωνιές της Αττικής, που ελάχιστοι 
Αθηναίοι τις είχαν επισκεφθεί ίσαμε τότες κ’ οι 
περισσότεροι δεν ήξεραν ούτε τα ονόματά τους. 
Η πρωτεύουσα, που ο πληθυσμός της είχε σχε-
δόν διπλασιαστεί, άλλαζε όψη μέρα με τη μέρα. 
Παντού χτίζανε βαριά σπίτια από μπετόνι, για 
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να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες της στέ-
γασης και των εργασιών. Η ταχύτητα κ’ οι με-
ταπολεμικοί θόρυβοι επιβαλλόντανε παντού, 
εξολοθρεύανε την ειδυλλιακή αφέλεια και την 
ταπεινή ποίηση της Παλιάς – Αθήνας (Θεοτοκάς 
[1933] 2016: 182-183··βλ. επίσης, Τζιόβας, 2006: 
103). 

Η υποσχόμενη αυτή εικόνα αναπαράγε-
ται στην Αναλαμπή του Νίκου Θέμελη, 
ειδικότερα μέσα από τους επαγγελμα-
τοβιοτέχνες και τους εμπόρους –μάλλον 
αστούς παρά βιοπαλαιστές– που πρω-
ταγωνιστούν στο μυθιστόρημα. Μια από 
τις πρωταγωνιστικές μορφές του μυθι-
στορήματος είναι ο έμπορος υφασμάτων, 
Διαμαντής Λέκκας, ο οποίος διαδέχεται 
στην εμπορική επιχείρηση τον πατέρα 
του κύριο Θόδωρο. Το κατάστημά τους, 
ένα διώροφο εμπορικό στην Αιόλου, 
ήταν γνωστό για τα εγγλέζικα κασμίρια 
του (Θέμελης, 2003: 16). Ο πατέρας του, 
ο κυρ Θόδωρος, είχε καταφέρει να δια-
κριθεί στον κλάδο ως προμηθευτής της 
βασιλικής αυλής, ενώ τροφοδοτούσε με 
υφάσματα εισαγωγής την εύπορη αθη-
ναϊκή κοινωνία, χωρίς να αποκλείει από 
την πελατεία του τα μεσαία στρώματα. 
Η πολύχρονη επιχείρηση, το όνομα γιου 
και πατέρα αποτελούσαν εγγύηση για την 
ποιότητά τους και, όπως παρατίθεται, «η 
εύπορη πελατεία, αυτοί που οι ντόπιοι με 
φθόνο ή ειρωνεία αποκαλούσαν χαβια-
ρόχανους, χρυσοκάνθαρους ή απαξιωτι-
κά επήλυδες, όταν δεν ήτανε σε θέση να 
την κρίνουνε και να την εκτιμήσουν, πεί-
θονταν τελικά από τις τσουχτερές τιμές 
τους» (στο ίδιο: 17). Ο Διαμαντής Λέκκας 
και η γυναίκα του Αριστέα ζουν σε ένα 
επιβλητικό νεοκλασικό στη Νεάπολη 
Εξαρχείων, απολαμβάνοντας όλες τις 
ανέσεις της εποχής, ανάμεσα στις οποίες 
συγκαταλέγονται οικιακή βοηθός και κα-
ροτσέρης (αυτοκινητιστής)· ο τελευταίος, 
απασχολούμενος σε ένα από τα πλέον 

μοντέρνα και αναπτυσσόμενα επαγγέλ-
ματα της εποχής, αργότερα, το 1925, όταν 
η οικογένεια αγοράζει ένα Όπελ επιβατι-
κό από τη Γερμανία (στο ίδιο: 527), θα γί-
νει σοφέρ της οικογένειας. 

Ο νεωτερισμός και η επιχειρηματι-
κότητα του Διαμαντή εκδηλώνεται στην 
επιθυμία του να γίνει βιομήχανος και να 
φτιάξει ένα υφαντουργείο «με πενήντα εγ-
γλέζικους αργαλειούς». Η απάντηση του 
κυρ Θόδωρου φανερώνει την καχυπο-
ψία του επιτυχημένου εμπόρου, που έχει 
μάθει στο γρήγορο κέρδος, απέναντι στη 
βιομηχανία για την αμφίβολη κερδοφορία 
της: «Βάλε μυαλό. Στο νου σου να ’χεις 
πάντα το γρήγορο κέρδος. Και γρήγορο 
κέρδος φέρνει μόνο το εμπόριο. Λεφτά 
στη βιομηχανία ρίχνουνε μόνο οι βλάκες. 
Ψάξε να δεις πόσοι από τους ομογενείς 
στήνουν εδώ βιομηχανίες. Ούτε μια χού-
φτα. Αλλού τα πάνε τα λεφτά τους, στις 
τράπεζες, στο εμπόριο, στα καράβια, για 
να μπορούν όποτε θέλουν να τα βγάλουν 
έξω» (στο ίδιο: 24). 

Η Αναλαμπή, επιπλέον, προσφέρει μια 
τοπογραφία επαγγελματιών και εμπόρων 
με την ετερόκλητη ανθρωπογεωγραφία 
της Αθήνας, από το Σύνταγμα μέχρι την 
Ομόνοια, στις αρχές του 20ού αιώνα· σε 
αυτήν αρχικά παρόντα είναι όλα τα γνω-
στά καφέ-ζαχαροπλαστεία της εποχής: 
το καφέ του Ζαχαράτου στην πλατεία 
Ομονοίας (στο ίδιο: 28), το ζαχαροπλαστείο 
του Λουμπιέ στην οδό Πατησίων, απένα-
ντι από την πλατεία Αιγύπτου (στο ίδιο: 
75), το καφενείο «Νέο Κέντρο» χαμηλά στη 
Σταδίου γωνία με την οδό Προαστίου (ενν. 
η σημερινή οδός Εμμανουήλ Μπενάκη), 
κατ’ εξοχήν κέντρο συναναστροφής δια-
νοουμένων και λογοτεχνών, ο «Βύρωνας», 
η «Ευρώπη» (στη στοά Φέξη), ο «Σοφός 
Κοραής» (στο ίδιο: 96), ο «Μαύρος Γάτος» 
(στο ίδιο: 312), το καφέ-ζαχαροπλα-
στείο «Ηνωμένα Βουστάσια» (στο ίδιο: 
262) στην περιοχή των Χαυτείων, επίσης 
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δημοφιλές φιλολογικό, δημοσιογραφι-
κό και καλλιτεχνικό κέντρο, το ζαχαρο-
πλαστείο του «Γιαννάκη» (στη συμβολή 
οδών Κριεζώτου και Πανεπιστημίου) (στο 
ίδιο: 268), και τέλος το τότε γαλακτοπω-
λείο στην οδό Πινακωτών (ενν. η σημε-
ρινή οδός Χαριλάου Τρικούπη· πρόκειται 
για το σημερινό γνωστό ζαχαροπλαστείο 
της οικογένειας Ασημακόπουλου). Πολλά 
από αυτά τα καφέ επιβίωσαν κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο και την Κατοχή, όπως 
σημειώνει ο Κώστας Κατσούδας, από την 
ευκαιριακή ζαχαροπλαστική, την προ-
σφορά γλυκισμάτων, όπως σκαλτσούνια 
και παστέλια, που διεύρυναν την πελατεία 
τους, καθώς στον κατοχικό λιμό ήταν συ-
χνά η μοναδική τροφή που μπορούσαν να 
βρουν οι Αθηναίοι.3 

Άλλοι έμποροι και επαγγελματίες που 
συναντάμε στο έργο είναι το νεότευ-
κτο βιβλιοπωλείο των «Ελευθερουδάκη 
και Μπαρτ» (στο ίδιο: 34), το ξενοδοχείο 
«Πάγκειον» που μεγαλόπρεπο κοσμούσε 
την Ομόνοια (στο ίδιο: 38), το κατάστη-
μα φιλοτελισμού και γραμματοσήμων 
του Ραζή απέναντι από τη Βουλή στο 
Σύνταγμα (στο ίδιο: 71), το αδαμαντοπω-
λείο του Πομώνη στην Ερμού (στο ίδιο: 
73, 79), το κουρείο του Λεούση «με δική 
του μπριγιαντίνη άλφα άλφα» (στο ίδιο: 
76), το κατάστημα Στεργίου για πούρα 
(στο ίδιο: 76). Πέραν αυτών στη γειτονιά 
(ενν. Νεάπολη Εξαρχείων) αναφέρονται 
ως εμπορική και κοινωνική σταθερά το 
φαρμακείο, το μπακάλικο, το κουρείο, ο 

κουλουρτζής, ο γιαουρτάς με φρέσκο για-
ούρτι «από την τσανάκα» (στο ίδιο: 186), ο 
τσαγκάρης, το ζυθοπωλείο γωνία Σταδίου 
με Εδουάρδου Λω, ο φούρνος παραδίπλα 
από το γαλακτοπωλείο της Πινακωτών 
και ο Θύμιος ο καρβουνιάρης, ο οποίος 
είχε μια μάντρα με κάρβουνα και καυσό-
ξυλα και με ένα καρότσι τροφοδοτούσε 
τα σπίτια της περιοχής. Ιδιαίτερη μνεία 
πρέπει να γίνει στην κοινωνική σημασία 
που αποκτούν οι έμποροι της γειτονιάς 
για την εξασφάλιση της κοινωνικής ανα-
γνώρισης και αποδοχής: όταν ο γιος των 
Λέκκα, Στέφανος, επιστρέφει από τις νο-
μικές σπουδές του στο Βερολίνο, αποδί-
δει ιδιαίτερη σημασία στην αναθέρμανση 
της σχέσης του με τα μικρά εμπορικά της 
γειτονιάς για την κοινωνική επανένταξή 
του στη γειτονιά: 

Ο μπακάλης, ο μανάβης, ο παγοπώλης, ο χασά-
πης, ο ψιλικαντζής, αποκτούσαν ξαφνικά μια 
σημασία ιδιαίτερη, γιατί μέσα απ’ αυτούς αλλά 
και άλλους, το βλέμμα ή το μορφασμό, το σχόλιο 
ή τον χαιρετισμό τους θα ολοκληρωνόταν η επα-
νένταξή του στον μικρόκοσμο της γειτονιάς του 
(στο ίδιο: 498). 

Και πράγματι, όπως αναφέρεται στο έργο, 
«άλλος εύκολα, άλλος με δισταγμό, τον 
θυμήθηκαν όλοι, του έσφιξαν με ζέση το 
χέρι, οι πιο αυθόρμητοι τον χτύπησαν 
εγκάρδια στην πλάτη. [...] Ως πλέον εκδη-
λωτικός, ο χασάπης του τύλιξε στο χαρ-
τί ένα αρνίσιο κεφαλάκι και επιμένοντας 
του το έβαλε υπό μάλης» (στο ίδιο: 499). 

3.  «Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Νοεμβρίου 1941 η απρόοπτη κοσμοσυρροή στο κα-

φενείο του «Ζαχαράτου» στην Ομόνοια οφειλόταν ακριβώς στην πώληση σκαλ-

τσουνιών και παστελιών. Οι ουρές, πρωτοφανές φαινόμενο για καφενεία, 

έφταναν μέχρι το πεζοδρόμιο της οδού Σταδίου». Βλ. Κ. Κατσούδας, «Χωρίς 

καφέ, χωρίς ζάχαρη: οι καφεπώλες της Αθήνας, 1941-1944» στο Μαρία Χριστίνα 

Χατζηιωάννου, (επιμ.), Ιστορίες Λιανικού Εμπορίου 19ος-21ος αιώνας, Αθήνα: 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, 2018, σ. 194.
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Αν θέλαμε να δούμε την εικόνα που 
παρουσιάζουν τα καφενεία της περιοχής 
μερικές δεκαετίες αργότερα, το διήγημα 
του Δημήτρη Πετσετίδη, «Το Καφενείο» 
προσφέρεται ως το πλέον κατάλληλο 
για τη δεκαετία του 1960. Σύμφωνα με 
αυτό, τα Εξάρχεια τη δεκαετία του 1960 
παραμένουν μια «ήσυχη γειτονιά», ενώ 
ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο καφενείο του 
Παπαζώτου, μια μικρή οικογενειακή επι-
χείρηση, στην οδό Ζωοδόχου Πηγής στο 
ισόγειο ενός παλιού σπιτιού με κεραμίδια: 

Είχε δύο συνεχόμενες αίθουσες, στενόμακρες κι 
αυτές, στη μία παίζανε τάβλι και χαρτιά, πρέφα 
και μπιζίκι, στην άλλη ήταν το μπιλιάρδο, δύο 
και φλιπεράκια. Εκεί μέσα, επαρχιώτες φοιτη-
τές και αυτόχθονες της γειτονιάς ξεδίναμε παί-
ζοντας και λύνοντας τις ποδοσφαιρικές διαφορές 
μας (Πετσετίδη,ς 1990: 35-37).  

Το καφενείο ήταν παράλληλα και ψιλικα-
τζίδικο, αφού, όπως περιγράφεται στο δι-
ήγημα, υπήρχε ένα χώρισμα στο καφενείο 
και από ένα παραθυράκι που έβλεπε στον 
δρόμο η κόρη του Παπαζώτου, το Καιτάκι, 
πουλούσε τσιγάρα και άλλα είδη περιπτέ-
ρου. Όταν πέθανε ο ιδιοκτήτης της επι-
χείρησης, ο Παπαζώτος, η γυναίκα του 
διατήρησε για μερικά χρόνια την επιχεί-
ρηση, μέχρι που το σπίτι που στεγαζόταν 
γκρεμίστηκε και στη θέση του χτίστηκε 
μια τεράστια πολυκατοικία (στο ίδιο: 37). 

Επιστρέφοντας στο τοπίο των επαγ-
γελματιών του Μεσοπολέμου, σε αντί-
στιξη με την Αθήνα, ο Πειραιάς, και ιδι-
αιτέρως το λιμάνι και η περιοχή γύρω 
από τον ηλεκτρικό σταθμό, περιγράφεται 
ως μια απέραντη αγορά, μια υπαίθρια 
«αποθήκη» γεμάτη μεροκαματιάρηδες, 
χαμάληδες, αχθοφόρους και καροτσέρη-
δες που μεταφέρουν τις αποσκευές των 
ταξιδιωτών, μικροπωλητές και πραμα-
τευτάδες με κάθε λογής εμπόρευμα από 
τις βιοτεχνίες του Πειραιά ή από τους 
ναυτικούς (Θέμελης, 2003: 55, 148-149). 

Σε απόσταση μικρότερη των δέκα χιλιο-
μέτρων, στο Φάληρο, που προσφερόταν 
ως τόπος παραθερισμού για τους μεσοα-
στούς και αστούς Αθηναίους της εποχής, 
είναι διαφορετική η ανθρωπογεωγραφία 
των πραματευτάδων: σε κάθε γωνιά εμ-
φανίζονται είτε μικροπωλητές με γλυκούς 
«πειρασμούς» για τα παιδιά –μαλλί της 
γριάς, φιστίκια, χαλβά πολίτικο ή μαντο-
λάτο–, είτε πλανόδιοι οργανοπαίχτες (στο 
ίδιο: 111).  

Μολονότι η δεκαετία του 1930 ήταν 
δύσκολη για τις λαϊκές τάξεις, η επο-
χή που τη διαδέχτηκε μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν, αναμφισβήτητα, 
απείρως χειρότερη. Η Κατοχή είχε οδη-
γήσει σε μαζική αποπτώχυνση, το επί-
σημο δίκτυο διανομής είχε εξαρθρωθεί 
και αντικατασταθεί, όπως σημειώνει ο 
Ποταμιάνος, από ένα πλήθος «υπαίθρι-
ων μικροπαντοπωλών» στους δρόμους 
της Αθήνας (2018: 144-145), η εσωτερική 
μετανάστευση στη διάρκεια και το τέλος 
του Εμφυλίου Πολέμου προς τις μεγάλες 
πόλεις είχε ενταθεί, ενώ η πορεία της οι-
κονομίας έβαινε υφεσιακή μέχρι τα τέλη 
της δεκαετίας του 1940 με κύρια κοινω-
νικά χαρακτηριστικά την ανεργία και την 
ακραία φτώχεια. 

Η Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου 
στο διήγημά της με τίτλο «Ο αθάνατος 
τσαγκάρης» περιγράφει μέσα από τα παι-
δικά μάτια, ανάμεσα σε άλλα επαγγέλ-
ματα στην περιοχή των Εξαρχείων, όπου 
μεγάλωνε, τη δουλειά του κυρ Κώστα 
του τσαγκάρη την περίοδο της Κατοχής. 
Το μικρό του τσαγκάρικο στεγαζόταν σε 
ένα μονώροφο κτίσμα γωνία Εμμανουήλ 
Μπενάκη και Ανδρέα Μεταξά, απέναντι 
από το πατρικό της σπίτι. Τον Ιανουάριο 
του 1943, το μικρό κορίτσι τον επισκέφτη-
κε για να της κόψει τη μύτη του παπου-
τσιού, γιατί είχανε μεγαλώσει τα πόδια 
της και δεν μπορούσε να αγοράσει άλλα 
(Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2015: 
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38-47). Το παπούτσι και τότε και πριν ήταν 
ένα σχετικά ακριβό αγαθό· φτηνά παπού-
τσια κατασκευάζονταν όχι από δέρμα, 
αλλά από ξύλο (τσαρούχια)· και αργότερα 
από λάστιχο, ενώ στην Κατοχή συνηθι-
σμένα ήταν τα παπούτσια που φτιάχνο-
νταν από (κλεμμένα) ελαστικά αυτοκι-
νήτων (Ποταμιάνος, 2019: 41). Πράγματι, 
συχνά από μη λογοτεχνικές πηγές, όπως 
προφορικές μαρτυρίες και βιογραφικές 
ή αυτοβιογραφικές πηγές, έχουμε την 
τύχη, κάποιες φορές, να αντλήσουμε πε-
ρισσότερα στοιχεία για κάποιο από αυτά 
τα επαγγέλματα. Ένα τέτοιο παράδειγμα 
αποτελεί η πολιτισμική βιογραφία του πα-
τέρα του Κωνσταντίνου Πουλή, η οποία 
μεταφέρει την εμπειρία ενός ανθρώπου 
που μεγαλώνει μεταπολεμικά κοντά στην 
Τρίπολη, προσφέροντας πληροφορίες για 
διάφορες πτυχές της ζωής ή επαγγελμά-
των, όπως το επάγγελμα του παπουτσή: 

Θυμάμαι μια φορά που ήμουν σε ηλικία 14-15 
χρονών όταν ήρθε ο παπουτσής, ο τσαγκάρης 
που έφτιαχνε τα παπούτσια, να με βρει εκεί 
που φύλαγα τα γαλιά. Έβαλε μια εφημερίδα 
κάτω, έφτιαξε ένα ίσιο χώμα και μου έβαλε το 
πόδι επάνω, μου πήρε το αποτύπωμα. Ήμουν 
σε αυτή την ηλικία, όταν πήρα το πρώτο παπού-
τσι, βακέτα.4  Η βακέτα ήταν άγριο δέρμα ζώου 
από πάνω, που ήταν πάρα πολύ σκληρό, και από 
κάτω λάστιχο αυτοκινήτου, σε γενικές γραμμές 
(Πουλής, 2019: 59-60). 

Όσον αφορά τους πλανόδιους μικρο-
πωλητές, θα ήταν παρόντες μέχρι και τη 
δεκαετία του 1960, ενώ την ίδια περίο-
δο εμφανίζεται το επάγγελμα του δοσα-
τζή, ο οποίος γυρνούσε ιδίως στα χωριά 
και στις πόλεις και πουλούσε αγαθά με 

δόσεις (Ποταμιάνος, 2018: 145), αλλά και 
του πλασιέ εγκυκλοπαιδειών ή άλλων εκ-
δόσεων. Στο Κατεδαφιζόμεθα της Διδούς 
Σωτηρίου, το οποίο εκτυλίσσεται κατά τις 
μετεμφυλιακές δεκαετίες του 1950 και 
του 1960 (Σωτηρίου, 1997 [1982]), ο Άρης, 
ένας νέος απόφοιτος νυχτερινού γυμνα-
σίου, ορφανός από γονείς και μεγαλω-
μένος από εθνικόφρονες θείους, αρνεί-
ται να εργαστεί στο βουλκανιζατέρ τους, 
εκφράζοντας την επιθυμία να σπουδάσει 
στο Πολυτεχνείο. Είναι χαρακτηριστική 
για την εποχή η αντίδραση των θείων του: 

Τι γίνεται με τον Άρη; Έτσι θα κοπροσκυλά; 
Του κάναμε το χατίρι να τον αφήσουμε να βγά-
λει το νυχτερινό γυμνάσιο. Τελεία στα γράμμα-
τα. Ποιος του ξεσήκωσε τα μυαλά για σπουδές 
και κουραφέξαλα; Αυτές τις μεγαλομανίες να τις 
παρατήσει. Τον βοηθήσαμε να ξοφλήσει με το 
στρατιωτικό. Κοτζάμου γάιδαρος έγινε. Ώρα να 
μπει στη δουλειά μας, να πιάσει βουλκανιζατέρ, 
να βγάλουν κάλους τ’ αριστοκρατικά χεράκια 
του, όπως τα δικά μας. Τι δηλαδή; Κορόιδα ήμα-
σταν εμείς που ζήσαμε βουτηγμένοι στο γράσο 
και στην μπενζίνα;(στο ίδιο: 10) 

Παρά τις αντιρρήσεις τους, κι όταν πλέον 
«του κόβουν το μηνιάτικο», ο Άρης κα-
ταφέρνει να βιοποριστεί ως «πλασιεδάκι 
στου Δελφινόπουλου». 

Όμως, το χαρακτηριστικότερο ίσως 
δείγμα μεταπολεμικού και μετεμφυλια-
κού λογοτεχνικού έργου προσφέρει το 
Άνθρωποι και Σπίτια του Ανδρέα Φραγκιά, 
το οποίο γράφτηκε το 1947, στη διάρ-
κεια του Εμφυλίου Πολέμου, και δημοσι-
εύτηκε το 1955. Πρωταγωνιστές είναι ο 
Αργύρης, άνεργος τεχνίτης και η γυναί-
κα του Γεωργία, που αυτοαπασχολείται 

4.    Βακέτα: χοντρό κατεργασμένο δέρμα, κυρίως μικρού μοσχαριού. 
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Αντρέας Φραγκιάς, Άνθρωποι και σπίτια.



106

Α
Ν

Α
Π

Α
ΡΑ

Σ
ΤΑ

Σ
Ε

ΙΣ
 ΤΩ

Ν
 Ε

Π
Α

Γ
Γ

Ε
Λ

Μ
Α

ΤΟ
Β

ΙΟ
Τ

Ε
Χ

Ν
Ω

Ν
 

ως μοδίστρα. Στο έργο αποτυπώνεται όχι 
μόνο ο μόχθος των φτωχών λαϊκών στρω-
μάτων να επιβιώσουν στα κατεστραμμένα 
αστικά κέντρα της μεταπολεμικής επο-
χής, αλλά και ο αγώνας για επιβίωση των 
πολιτικά αντιφρονούντων. Από τους ερ-
γαζόμενους, σε καλύτερη μοίρα φαίνεται 
να είναι ο εμποράκος Αποστόλης, επειδή 
δίνει με πίστωση στους παλιούς του πε-
λάτες, συχνά όμως άχρηστα ή ελαττωμα-
τικά προϊόντα λόγω της σπάνης και της 
φτώχειας. Από αυτόν ψωνίζει η Γεωργία 
κλωστές και βελόνες, τις περισσότερες 
φορές σκουριασμένες, ενώ το μαγαζί δι-
αθέτει και «λουμίνια, βρακοζώνες, μα-
τζούνια, τσακμακόπετρες [..], ξυραφάκια, 
τσιμπιδάκια των μαλλιών, αρώματα (που 
έχουν ξεθυμάνει) […] και ζαχαρωτά που 
έχουν πλέον πετρώσει» (Φραγκιάς, 1977: 
34-36). 

Το μαγαζί του Αποστόλη είναι το γνω-
στό σε κάθε περιοχή παντοπωλείο, το 
οποίο πουλούσε τα πάντα, από τρόφιμα 
μέχρι κεριά, καρφιά ή γυαλικά, αρώμα-
τα και ξυραφάκια, και δίνει την αφορμή 
να τεθεί εδώ η συνήθης και διαδεδομέ-
νη πρακτική της πίστωσης των πελατών, 
ή αλλιώς του βερεσέ. Η πρακτική αυτή 
αφορούσε την ικανοποίηση των στοιχειω-
δών αναγκών του περισσότερου κόσμου, 
που είτε δεν είχε σταθερό εισόδημα είτε 
ήταν άνεργος και με πίστωση κατάφερνε 
να προμηθευτεί τα απολύτως απαραίτη-
τα. Όπως διαπιστώνουμε από τη μεταπο-
λεμική πραγματικότητα, και επιβεβαιώ-
νεται από τη μεταπολεμική λογοτεχνία, ο 
βερεσές και το τεφτέρι εξασφάλιζαν όχι 
μόνο τη βιωσιμότητα των νοικοκυριών και 
του μαγαζάτορα, αλλά και την κοινωνική 
συνοχή, χτίζοντας σχέσεις αλληλεγγύης 
μεταξύ των μελών της κοινότητας.

Η εποχή της οικονομικής 
ανασυγκρότησης: οι 
μεταπολεμικές δεκαετίες του 
1950 και του 1960 για τους 
επαγγελματοβιοτέχνες και 
εμπόρους 

Οι καταστροφές της εμπόλεμης δεκαετί-
ας του 1940 ήταν ανυπολόγιστες για την 
ελληνική οικονομία και κοινωνία, καθώς η 
Ελλάδα ανήκε στις χώρες που υπέστησαν 
τα βαρύτερα πλήγματα στον πόλεμο: κα-
τεστραμμένα χωριά, χιλιάδες ανάπηροι, 
ορφανά παιδιά, εκτοπισμένοι, ξεσπιτω-
μένοι, άστεγοι· κατεστραμμένες οι υπο-
δομές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων 
του επικοινωνιακού και συγκοινωνιακού 
δικτύου· η οικονομία της χώρας σε τρα-
γική κατάσταση, ο πληθωρισμός ανε-
ξέλεγκτος και πολύ περιορισμένη η κυ-
κλοφορία προϊόντων και εμπορευμάτων 
(Λιάκος, 2019· Μazower, 2004· Σταθάκης, 
2004· Χαραλαμπίδης, 2012). 

Τη δεκαετία του 1950, η προσπάθεια 
ανασυγκρότησης επικεντρώθηκε στην 
ανάκτηση των προπολεμικών επιπέδων 
της οικονομίας. Μολονότι η εγχώρια πα-
ραγωγή ανέκαμψε στα προπολεμικά επί-
πεδα, η Ελλάδα εξακολουθούσε να είναι 
μια εξαιρετικά φτωχή χώρα· ειδικότερα, 
η υποαπασχόληση, οι χαμηλοί μισθοί και 
οι περιορισμοί στις νέες θέσεις εργασί-
ας, οδήγησαν μεγάλα κύματα των νέων 
ηλικιών σε μετανάστευση (Λιάκος, 2019: 
339). Τη μεγάλη αντίθεση που βιώνουν 
οι μικροαστοί μεταξύ προπολεμικής και 
μεταπολεμικής εποχής αποδίδουν με 
εξαιρετικά γλαφυρό τρόπο η Νίνα και 
η Εκάβη στο Τρίτο Στεφάνι του Κώστα 
Ταχτσή, που γράφτηκε στα τέλη της δε-
καετίας του 1950 και αρχές της δεκαετίας 
του 1960. Στο έργο αναβιώνει η εποχή του 
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Κώστας Ταχτής, Το τρίτο στεφάνι
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Μεσοπολέμου και η επώδυνη μετάβα-
ση στη μεταπολεμική εποχή. Μέσα από 
τη ζωηρή αφήγηση και την εξομολόγηση 
των προσωπικών τους ιστοριών κομίζου-
με στοιχεία για κερδοφόρα και ανερχό-
μενα επαγγέλματα αυτοαπασχολούμενων 
και εμπόρων προπολεμικά. Για τη Νίνα, το 
γεγονός ότι ο Αντώνης, ο δεύτερος σύζυ-
γός της, όχι μόνο «ήταν ένας από τους κα-
λύτερους και γνωστότερους εργολάβους 
οικοδομών στην Αθήνα», αλλά επιπλέον 
έβγαζε «παρά με ουρά» ήταν καθορι-
στικός παράγοντας για να τον επιλέξει, 
καθώς προσφερόταν ως λύση για τα οι-
κονομικά της αδιέξοδα. Μετά τον γάμο 
της, κατάφερε όχι μόνο να ξεχρεώσει το 
υποθηκευμένο δις σπίτι της, αλλά να προ-
χωρήσουν σε ουσιαστικές επισκευές και 
προσθήκες· βάλανε ηλεκτρική κουζίνα 
–«απ’ τις πρώτες-πρώτες που είχαν έρθει 
τότε στην Ελλάδα»– και φτιάξανε μπάνιο 
«με πορσελάνες και καθρέφτες, ακόμα 
και μπιντέ!» (Ταχτσής, 2009: 38). Την οι-
κονομική επιφάνεια της Νίνας μαρτυρού-
σαν, επιπλέον, τα ρούχα της, που έραβε 
πλέον μια «πρώτης τάξεως» μοδίστρα σε 
ένα από τα καλύτερα ατελιέ της Ερμού, 
τα δώρα του Αντώνη «δύο αλεπούδες», 
«ένα παλτό από αληθινό αστρακάν» και 
«τρία περσικά χαλιά», τα οποία πούλησε 
στην Κατοχή για μερικούς τενεκέδες λάδι, 
και οι οικιακές βοηθοί της, «ξέχωρα η 
κομμώτρια που ερχόταν απαραιτήτως μια 
φορά την εβδομάδα κι όλες τις μεγάλες 
γιορτές» και της έφτιαχνε τα μαλλιά και 
τα νύχια […] (στο ίδιο: 58). 

Η Εκάβη, επιπλέον, περιγράφεται ως 
μια εξαιρετικά επιδέξια και ταλαντούχα 
μοδίστρα: 

Η κυρά-Εκάβη […] [σ]ου ’ριχνε μια ματιά από 
πάνω ίσαμε κάτω, σε μετρούσε με το μάτι, χω-
ρίς μεζούρες, έπαιρνε το ψαλίδι, κι έκοβε. Δεν 
χρησιμοποιούσε σχεδόν ποτέ φιγουρίνι, κι όταν 
το χρησιμοποιούσε δεν αντέγραφε ποτέ πιστά 

τα διάφορα μοντέλα. Έπαιρνε ιδέες, από ’να 
μοντέλο το μανίκι, απ’ άλλο το γιακά και ούτω 
καθεξής, κι έκανε δικούς της συνδυασμούς. 
Έβγαζα λοιπόν απ’ τη ντουλάπα παλιά φουστά-
νια που προόριζα για δόσιμο νομίζοντας πως δε 
σήκωναν διόρθωμα, τα ’παιρνε και κόψε από 
δω, ράψε από κει, τα ’κανε καλύτερ’ από και-
νούργια (στο ίδιο: 61).

Το επάγγελμα της μοδίστρας, όπως πα-
ρατηρούμε στον Ταχτσή και παρακάτω 
στον Καραγάτση αλλά και σε όλη τη λο-
γοτεχνία της περιόδου, είναι αρκετά δια-
δεδομένο στις νέες της εποχής, και κατε-
ξοχήν πεδίο απασχόλησης των γυναικών 
στην αυτοαπασχόληση. Η μεταπολεμική 
περίοδος θεωρείται η εποχή ακμής των 
μοδιστρών αλλά και των μαθητευόμενων 
μοδιστρών, καθώς το επάγγελμα εξελί-
χθηκε τεχνικά, αυξήθηκε η ζήτηση και οι 
ανάγκες, καθώς αυξήθηκαν τα εμπορικά 
καταστήματα, ενώ και η αμοιβή των μοδι-
στρών άρχισε να αυξάνεται (Ποταμιάνος, 
2019: 36)· σε αυτό το πλαίσιο ο Mazower 
χαρακτηρίζει τη μοδίστρα ως τον «ιδεό-
τυπο της νέας θηλυκότητας» (2006: 460). 
Η κυρά Εκάβη, εν προκειμένω, ήταν πα-
ντρεμένη με έναν γνωστό έμπορο της 
Θεσσαλονίκης. Προπολεμικά είχε ένα 
σπίτι με τρία πατώματα, δύο υπηρέτες και 
δικό της αμάξι, και «όπου ακούγανε πως 
είσαι κυρία Λόγγου, σου ’καναν δέκα τε-
μενάδες» (Ταχτσής, 2009: 79). 

Τη βιοπάλη και τη μεταπολεμική ελλη-
νική κοινωνία ανατέμνει επίσης με μεγάλη 
γλαφυρότητα ο Μ. Καραγάτσης, στο μυθι-
στόρημα Δέκα, το οποίο γράφτηκε την πε-
ρίοδο από το 1959 μέχρι το 1960. Η δράση 
του έργου ξετυλίγεται στην ακτή Ξαβερίου 
του Πειραιά (σημ. επέκταση της παραλι-
ακής ακτής Μιαούλη προς τη συνοικία 
του Χατζηκυριάκειου), με κύρια εστία 
την πολυκατοικία της οδού Παρασάγγη, 
στον αριθμό 10 – και συγκεκριμένα στη 
συμβολή των οδών Παρασάγγη, Βεύης, 
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Πρεσπών και Βιτωλίων. Επρόκειτο για 
το πρώην εργοστάσιο οινοποιίας του 
Αναστάση Καλογερά, ο οποίος το μετέ-
τρεψε σε συγκρότημα λαϊκών κατοικιών 
μετά τη χρεοκοπία του. Ο μικρομαγαζά-
τορας, ο τεχνίτης, η μοδίστρα αλλά και 
ένας βιοτέχνης-έμπορος καλλυντικών 
που θα εξελιχθεί σε βιομήχανο, είναι ορι-
σμένα μόνο από τα επαγγέλματα που ζω-
ντανεύουν μέσα από την αφήγηση. 

Σε έναν ανάπηρο πολέμου, τον Γιάννη 
τον «κουλό», αφού έχει χάσει το δεξί του 
χέρι, ανήκε το επικερδές περίπτερο που 
του είχε παραχωρήσει το κράτος ως απο-
ζημίωση (περίπου τη δεκαετία του 1930), 
όταν «οι ανάπηροι πολέμου ήσαν ακόμα 
λιγοστοί» και «μπορούσες να διαλέξεις 
το μέρος που σε βόλευε» (Καραγάτσης, 
2018 [1964]: 71). Ο Γιάννης ο κουλός, ένας 
«σαρανταπεντάρης περίπου, κοντός, 
αδύνατος, αλλά γεροδεμένος» άνοιγε το 
περίπτερό του στις έξι το πρωί και δού-
λευε μέχρι τις 10 το βράδυ. Η πραμάτεια 
του εκτός από εφημερίδες περιελάμβανε 
«αναπτήρες, σουγιαδάκια, μολύβια, γομο-
λάστιχες, λαστιχάκια για πουκάμισα, με-
λάνη, ζάρια, καρφίτσες, παραμάνες, κου-
μπιά, φαναράκια της τσέπης, μπαταρίες, 
στυλογράφους, τραπουλόχαρτα, ξύστρες, 
γυαλιά του ήλιου, βαζελίνη, ασπιρίνη, κο-
λόνιες, κρέμα νιβέα, κι άλλα διάφορα μυ-
στήρια μικροαντικείμενα, τσιγάρα» «είχε 
και μια παγωνιερίτσα με λεμονάδες» και 
«σκεφτόταν κάπου να βολέψει κι ένα δεύ-
τερο ψυγείο με παγωτά ΕΒΓΑ» (στο ίδιο: 
70).

Οι δουλειές του περιπτερά έβαιναν 
ολοένα προς το καλύτερο, διότι «η θέση 
του περιπτέρου ήταν πρώτης τάξεως» 
και χάρη στην καλή οικονομική του κατά-
σταση «ημέρα καθημερινή η φαμίλια του 
Γιάννη του κουλού θα έτρωγε ατζέμ πιλάφι 
με δύο οκάδες κρέας», όπως η σύντροφός 
του, Κατίνα ή «η Αριστεράς Χειρός», φρό-
ντιζε να διαρρέει στη γειτονιά (στο ίδιο: 

103). Στο ισόγειο της οδού Παρασάγγη 10 
λειτουργούσαν τέσσερα μαγαζιά: ένα μα-
νάβικο, ένα μπακάλικο, μια ταβέρνα και 
ένα καφενείο, επίκεντρο των καθημερινών 
δραστηριοτήτων της γειτονιάς. «Στερνή 
εστία κουτσομπολιού» ήταν το μπακάλικο 
του Νίκου Βάλβη, το οποίο επισκέπτονταν 
κάθε πρωί οι νοικοκυρές της γειτονιάς για 
τα καθημερινά τους ψώνια: 

Ο Νίκος Βάλβης (ο επιλεγόμενος Μπακαλάκης, 
ένεκα που το μαγαζί του ήταν μικροσκοπικό) 
περιποιόταν την πάσα μια με πρόθυμη σβελτά-
δα, πάντοτε κεφάτος και χαμογελαστός, πάντο-
τε μ’ ένα έξυπνο λόγο στην άκρη της γλώσσας· 
μόνο που γνώριζε να κρατάει τη γλώσσα του, 
μην αναμειγνυόμενος ποτέ στα κουσέλια. (Όλος 
ο κόσμος πελάτες του ήταν· προς τι να τους κα-
κοκαρδίσει; Ο συναγωνισμός καραδοκούσε να 
του τους πάρει). Ζύγιζε στα πεταχτά το τυρί, τα 
φασόλια, το ρύζι, τα μακαρόνια, το σαπούνι· κα-
τέβαζε απ’ το ράφι ολοταχώς το συμπυκνωμένο, 
το εβαπορέ, τις σαρδέλες Πορτογαλίας, το κορ-
νεμπήφ· με αξιοπαρατήρητη δεξιοτεχνία έπαιρ-
νε το απόβαρο της μπουκάλας, και τη μεταγύ-
ριζε γεμάτη λάδι ή πετρέλαιο· με χειρονομίες 
ταχυδακτυλουργού μετρούσε τα χρήματα, έδινε 
ρέστα, ή και σημείωνε το βερεσέδι στο τεφτέρι. 
Είχε καλό εμπόρευμα, φτηνές τιμές, ζύγιζε τίμια 
κι έκανε πίστωση. Όλοι τον αγαπούσαν, τον 
προτιμούσαν· κι εκείνος προόδευε, κέρδιζε, είχε 
κατάθεση στην Τράπεζα και λίρες κάπου καλά 
κρυμμένες (στο ίδιο: 80-81). 

Ο Μιχάλης Βάλβης είχε το καφενείο στο 
ισόγειο της Παρασάγγη, ενώ συνεταιρικά 
τα δύο αδέρφια λειτουργούσαν το τα-
βερνείο, το οποίο «κουμαντάριζε ο Νίκος, 
με βοηθούς ένα μάγειρα και ένα γκαρ-
σόνι» (στο ίδιο: 85). Ο Αντρέας Φούφας, 
που είχε το μανάβικο, και ο Πολύκαρπος 
Κουρμπάνης, που είχε το κρεοπωλείο, δεν 
έχαιραν της ίδιας εκτίμησης. Ο Αντρέας 
Φούφας θεωρούνταν: 

Σοδομιστής, μανιακός, περιφρονούσε τις γυ-
ναίκες· φερνόταν άσκημα, απότομα στις 
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πελάτισσές του, τους κακομιλούσε. Και κλέφτης 
ασύδοτος. Έφερνε ζαρζαβατικά και φρούτα της 
κακής ώρας, τα πουλούσε πάνω απ’ τη διατίμη-
ση, έκλεβε στο ζύγι· κι αν καμιά παραπονιόταν, 
την έστελνε στο διάολο. Πολλές γυναίκες της 
γειτονιάς δεν τον ανέχονταν και ψώνιζαν από 
τους πλανόδιους, πράμα που πολύ εξόργιζε τον 
Αντρέα. Μόλις έβλεπε πλανόδιο να ξεπερνάει, 
έβγαινε απ’ το μαγαζί –κι ας περίμεναν πελά-
τες— κι άρχισε καβγά (στο ίδιο: 93)  

Όμοια το κρεοπωλείο του Πολύκαρπου 
Κουρμπάνη πρόσφερε κρέατα «χαμηλής 
ποιότητας» –«κυρίως πούλαγε αρνιά με-
γάλα, ζυγούρια και μιλιόρια, καθώς και 
παρακατιανά κομμάτια από βόδια»– ενώ 
υπήρχε μεγάλη κατανάλωση στο κατε-
ψυγμένο κρέας. «Αρνάκι, μοσχαράκι, 
μπιφτέκια και φιλέτα δεν πουλιόνταν σε 
τούτη τη γειτονιά», ενώ «παράπονα επί-
σης προκαλούσε το ζήτημα του κατιμά», 
καθώς οι πελάτισσες θεωρούσαν πως ο 
κρεοπώλης τις εκμεταλλευόταν. Ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία για 
την τεχνολογία ψύξης της εποχής που 
συνδέεται με την όντως περιορισμένη δυ-
νατότητα του μαγαζάτορα να προσφέρει 
καλοσυντηρημένο κρέας· «τα κρέατα δεν 
ήσαν πάντοτε πολύ φρέσκα, επειδή φυλά-
γονταν σε ψυγείο του πάγου, που σπάνια 
είχε πάγο αρκετό για ικανοποιητική δια-
τήρηση» (στο ίδιο: 96). 

Από το μυθιστόρημα παρελαύνουν, 
ανάμεσα σε άλλα, το επάγγελμα του 
υδραυλικού, του ράφτη, του πλανόδιου 
στραγαλατζή, του τσαγκάρη, του μαρ-
μαρογλύπτη και του τεχνίτη οικοδομών. 
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, έχουν 
στο Δέκα τα γυναικεία επαγγέλματα, 
που η τυπολογία τους επιβεβαιώνει τα 
στερεότυπα της εποχής. Τα περισσότε-
ρα νεαρά κορίτσια του μυθιστορήματος 
απασχολούνται ως μοδίστρες σε ραφτά-
δικο, όπως η Μαρία και η Σία Μώρου 
(μαθητευόμενη), και η νεαρή Ντίνα που 

ο πατριός της Παρασκευόπουλος από 
τα δέκα της χρόνια την έβαλε σε δου-
λειά σε μοδιστράδικο. Ο μισθός της 
ήταν ανάξιος λόγου, «τρεις κι εξήντα», 
ωστόσο σημαντικός για τα οικονομικά 
του Παρασκευόπουλου (στο ίδιο: 129). 
Αντιθέτως, η Μαρία Μώρου, είκοσι πέντε 
με τριάντα ετών, κοπέλα γεροδεμένη και 
δουλευταρού «με το καλό μεροκάματο 
που κέρδιζε εργαζόμενη σε μοδιστράδικο, 
έτρεφε τη φαμίλια της» (στο ίδιο: 77-78). Η 
Γιαννούλα Γιανναρά εργαζόταν ως μαθη-
τευόμενη σε κομμωτήριο και μέχρι να μά-
θει την τέχνη «δεν κέρδιζε τίποτα – εξόν 
κάτι μικροφιλοδωρήματα» (στο ίδιο: 106). 
Άλλα γυναικεία επαγγέλματα που θίγει το 
έργο είναι της νοσοκόμας (Ευσταθία), της 
καθαρίστριας (Ελενάρα), της δακτυλο-
γράφου (Στάσα Θέμελη), της γραμματέως 
(Μάρθα Μετζελή) και της μανικιουρίστας 
(Σοφία Ατζαγιόλη).

Όμως, η πλέον ενδιαφέρουσα είναι η 
μορφή αλλά και η ανέλιξη του Μιχάλη 
Φουντούκου, ο οποίος από «πειναλέος, 
πλασιέ πρόστυχων καλλυντικών για λαϊ-
κές φτιασιδούδες» (στο ίδιο: 174) έφτασε 
να πλουτίσει και να επιτύχει ως βιομή-
χανος καλλυντικών και να «καταστρώνει 
σχέδια πώς θα κυβερνήσει τον πλανήτη 
μας, όταν γίνει Άρχων του Κόσμου» (στο 
ίδιο: 172-173). Χάρη στη μητέρα του, την 
κυρία Ευγενία, η οποία διατεινόταν ότι 
είχε εργαστεί είκοσι χρόνια ως καμαριέρα 
στο παλάτι, ο Μιχάλης άρχισε να παρα-
σκευάζει κρέμες, ανακατεύοντας «διάφο-
ρα λίπη, λάδια, σκόνες κι αρώματα, ώσπου 
να σμίξουν σε παχύρευστο κιτρινωπό 
πολτό», με τον οποίον γέμιζε παλιά μπου-
καλάκια βαζελίνης, και τοποθετώντας τα 
σε μια βαλιτσούλα «έπαιρνε σβάρνα πο-
δαρόδρομο όλες τις λαϊκές γειτονιές του 
Πειραιά» (στο ίδιο: 174) εγκωμιάζοντας 
το εμπόρευμά του «με φωνή ιεροψάλ-
τη»: «Η κρέμα καλλονής της βασίλισσας 
Όλγας! Χάρη σ’ αυτή η Μεγαλειότης της 
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διατήρησε ως τα ογδόντα της την απαρά-
μιλλη φρεσκάδα του προσώπου της, […]. 
Πέντε δραχμές το μπουκαλάκι. Τζάμπα! 
Δωρεάν! Με ζημία πουλάω» (στο ίδιο: 175). 

Συν τω χρόνω, ο Μιχάλης Φουντούκος 
κατάφερε να γίνει βιομήχανος καλλυντι-
κών και μέλος του Εμποροβιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς. Χαρακτηριστικό 
της γρήγορης ανέλιξής του είναι το παρα-
κάτω απόσπασμα: 

Ένα ξαδερφάκι του Μιχάλη –ο Λευτέρης 
Κεκές— προσελήφθη για να βοηθήσει την κυρία 
Ευγενία στη μαγική πια κατασκευή της κρέμας. 
Ένας πλασιέ, με ποσοστά 10% ξεκινούσε κάθε 
πρωί, να πουλήσει άλλα εκατό μπουκαλάκια σ’ 
άλλες γειτονιές του Πειραιά. Σύντομα χρειά-
στηκε δεύτερος πλασιέ, τρίτος, τέταρτος. Όταν 
προσελήφθη ο πέμπτος, ο Μιχάλης Φουντούκος 
έβαλε σε κίνηση το επιχειρηματικό μυαλό του 
κι άρχισε να διοργανώνει τη δουλειά του πάνω 
σε νέες βάσεις. […] Σήμερα η φίρμα «Μιχαήλ 
Φουντούκος – Καλλυντικά και Φαρμακευτικά 
είδη» διαθέτει γραφεία τέσσερα δωμάτια στο 
μέγαρο Πιπιλή, με εφτά υπαλλήλους· εργα-
στήριο παρασκευής καλλυντικών κοντά στο 
Τελωνείο, με είκοσι νομάτους προσωπικό· 
και πλήρες δίχτυο αντιπροσώπων σ’ όλη την 
Ελλάδα, που πουλάν χονδρικώς την ξακου-
στή «Queen’s Silver Cream», την «Old Palace 
Lotion», την «Eau de Cologne Royale», το «Her 
Majesty’s Lipstick» καθώς και τ’ άλλα καλλυντι-
κά της φίρμας (στο ίδιο: 176-177).  

Μολονότι η πλειονότητα των προσώπων 
του έργου, των εργαζόμενων και των 
επαγγελματιών ανήκουν στα μεσαία με 
κατώτερα κοινωνικά στρώματα της νεο-
ελληνικής κοινωνίας της δεκαετίας του 
1950, είναι αυξημένη, και πιθανώς απροσ-
δόκητη, η παρουσία τόσων μικρομάγα-
ζων, μικρών ατομικών επιχειρήσεων και 

αυτοαπασχολούμενων. Αυτό πιθανότατα 
οφείλεται είτε στο πολύ χαμηλό επίπε-
δο των μισθών και στη δυσκολία εξεύ-
ρεσης μισθωτής, εξαρτημένης εργασίας 
είτε ακόμη και στον κοινωνικό αποκλει-
σμό τους λόγω πολιτικών φρονημάτων. 
Πράγματι, σύμφωνα με τον Παλούκη, μια 
από τις αιτίες κυριάρχησης των αυτο-
απασχολούμενων και μικροαστών στην 
ελληνική οικονομία μετεμφυλιακά ήταν η 
σφοδρότητα της κοινωνικής και πολιτικής 
σύγκρουσης στην Ελλάδα, που είχε οδη-
γήσει σε διωγμό μεγάλο μέρος της τάξης 
των μισθωτών ως επικίνδυνων, ενώ ένα 
σημαντικό μέρος των διωκόμενων, όταν 
δεν επέλεγε τη μετανάστευση, κατέφευγε 
στην αυτοαπασχόληση (Παλούκης, 2020: 
28). Κάποιοι άνεργοι του εν λόγω μυθιστο-
ρήματος, λόγου χάρη, όταν αποφασίζουν 
να εργαστούν, δεν αναζητούν μισθωτή 
εργασία· ο Κώνστας Νταηγιώργης ήθελε 
να ιδρύσει μια ατομική επιχείρηση, καθώς 
δεν καταδεχόταν να ξεκινήσει με τον χα-
μηλό μισθό του υπαλλήλου, ενώ ο Λουκάς 
Νταηγιώργης επέλεξε να γίνει οδηγός 
ταξί (Σπανάκου, 2007). 

Κατά την περίοδο 1961-1973 το βιοτικό 
επίπεδο βελτιώνεται, ενώ οι σημαντικές 
αλλαγές που σημειώνονται στον τρόπο 
ζωής, στην οικονομία, και την κοινωνία, 
είχαν άμεσα αποτελέσματα στον κατα-
σκευαστικό κλάδο και την οικοδομική 
δραστηριότητα,5 τη μεταποιητική βιομη-
χανία, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες 
και τον τουρισμό. Είναι η περίοδος κατά 
την οποία η παραγωγική δομή της χώρας 
προσέγγισε σημαντικά τις αναπτυγμένες 
ευρωπαϊκές οικονομίες, με κύρια χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα της περιόδου την 
αύξηση της βιομηχανικής απασχόλησης 

5.   Ανάμεσα στους παράγοντες που την ευνόησαν ήταν η εσωτερική μετανάστευση 

και η ανάγκη για κατοικίες και έργα υποδομής, όπως σχολεία, δημόσια κτί-

ρια, κ.ά. 
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και παραγωγής, τη συρρίκνωση του 
αγροτικού τομέα, την ευρεία συμμετοχή 
των γυναικών στην απασχόληση και την 
αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης (προ-
σέγγιζε το 7,8% ετησίως) (Κωστής, 2019: 
395). Οι εξελίξεις αυτές εξηγούνται ως 
έναν βαθμό και από τα υψηλά ποσοστά 
αυτοαπασχολούμενων που ήταν σε θέση 
να συντηρήσει η ελληνική οικονομία: το 
1971 οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι για 
δικό τους λογαριασμό αντιπροσώπευαν 
το 35,7% του οικονομικά ενεργού πληθυ-
σμού, ενώ οι μισθωτοί με μηνιαία ή ημε-
ρήσια αμοιβή το 39,2%. Τα αντίστοιχα πο-
σοστά για μεν την Ισπανία ήταν 18,9% και 
73,5% και για την Πορτογαλία 19,6% και 
69,9% (στο ίδιο: 363-364). Ωστόσο, παρά 
τη μεταβολή των οικονομικών και κοινω-
νικών μεγεθών, η χώρα εξακολουθούσε 
να υστερεί σε σχέση με τις αναπτυγμέ-
νες χώρες της Δύσης σε παραγωγικότη-
τα, υποδομές, μέγεθος επιχειρήσεων, και 
άνοιγμα στη διεθνή αγορά. Στην επταετία 
της Χούντας, τα οικονομικά προβλήματα 
επιδεινώθηκαν και επλήγη το εύθραυστο 
μεταπολεμικό μοντέλο συσσώρευσης της 
ελληνικής οικονομίας (Στασινόπουλος, 
2010· Σταθάκης, 2004· Βούλγαρης, 2019· 
Close, 2006: 101· Καζάκος, 2001).  

Ο Δημήτρης Χατζής στο Τέλος της μι-
κρής μας πόλης, παρακολουθεί και απο-
τυπώνει τις οικονομικές και κοινωνικές 
εξελίξεις τη δεκαετία του 1960 μέσα από 
διαφορετικές περιπτώσεις επαγγελμα-
τιών στα Γιάννενα. Επικεντρώνεται σε 
παλιές και επικερδείς συντεχνίες επαγ-
γελματιών που παρακμάζουν λόγω της 
εκβιομηχάνισης, στην αναζήτηση ευκαι-
ριών πολύ μικρών επιχειρήσεων λόγω της 
ανάπτυξης, και στην εμπορική δραστη-
ριότητα άλλων εθνοτικών ομάδων (όπως 
της εβραϊκής κοινότητας), μεταφέροντας 
και τα στερεότυπα που τις συνοδεύουν. 

Στο διήγημα «Ο Σιούλας ο ταμπάκος» 
παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά 

της επαγγελματικής παράδοσης των τα-
μπάκων, μιας κλειστής συντεχνίας τεχνι-
τών και μαστόρων, ανένδοτης σε οποιο-
δήποτε νεωτερισμό, πολύ περήφανης για 
να μαρτυρήσει την ακραία φτώχεια που 
βασάνιζε τις οικογένειες των μελών της: 
«Αυτοί κανένας δεν κλαιγότανε, δεν μαρ-
τύραγε τίποτα για τη φτώχεια του, ντρε-
πόταν ο ένας τον άλλονε να μιλήσουν. Και 
κανένας δεν ξέκοβε, δεν έφευγε να πιάσει 
άλλη δουλειά» (Χατζής, 1999: 12). Ωστόσο, 
η δουλειά χειροτέρευε, καθώς ήταν προ-
σφορότερο είτε να αγοράζουν εισαγό-
μενα επεξεργασμένα δέρματα («σεβρά, 
λουστρίνια, αδιάβροχα τα φέρναν απ’ 
όξω, φτηνότερα και καλύτερα δουλεμέ-
να») είτε να τα πουλούν ακατέργαστα σε 
βιομηχανίες του εσωτερικού ή του εξωτε-
ρικού: «Δύο-τρεις παλιοί δερματέμποροι 
στο παζάρι της πόλης το βρήκανε συμ-
φερότερο, αντίς να παιδεύονται με τους 
ταμπάκους, να μαζώνουν τα τομάρια και 
να τα στέλνουν ακατέργαστα στην Ιταλία, 
στη Μασσαλία, ακόμα και στη Σύρα, για 
να τ’ αργαστούν εκεί» (στο ίδιο: 12).

Στο διήγημα «Ο Τάφος», ο κυρ 
Αντώνης ο Τσιάγαλος νοίκιαζε μια από 
τις δύο δημοτικές παράγκες στην άκρη 
της επαρχιακής πόλης, όταν η είδηση της 
διεύρυνσης του δημόσιου δρόμου, ένα 
έργο υποδομής που ανέμενε είκοσι δύο 
χρόνια, γέννησε προσδοκίες για την ατο-
μική του επιχείρηση και την εξέλιξή της 
από «παράγκα» σε «μαγαζί πραγματικό», 
το οποίο θα κέρδιζε από τους Αθηναίους 
εκδρομείς. Η προσδοκία ισοδυναμούσε 
με υπόσχεση για μια καλύτερη ζωή· «εί-
τανε τ’ όνειρο της στερημένης ζωής του 
[…]. Εκεί ’ταν κ’ η προίκα των κοριτσιών 
του και το ξεκούρασμα της γυναίκας του 
και τ’ αποκούμπι των γηρατειών του» (στο 
ίδιο: 22).

Στο διήγημα «Σαμπεθάι Καμπιλής» 
γίνεται αναφορά στους Εβραίους εμπό-
ρους στην πόλη των Ιωαννίνων από την 
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Δημήτρης Χατζής, Το τέλος της μικρής μας πόλης
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περίοδο του Μεσοπολέμου. Εκτός από 
τους παραδοσιακούς γυρολόγους, πρα-
ματευτάδες και παλιατζήδες, υπήρχαν κά-
ποια εβραϊκά μικρομάγαζα τσαγκάρηδων 
(τενεκετζήδων) και κρεοπωλών (χασάπη-
δων) (στο ίδιο: 41). Από τις 4.000 πληθυ-
σμό της εβραϊκής κοινότητας, περίπου οι 
150-200 είχαν μαγαζιά, όχι μόνο μικρομά-
γαζα με εδώδιμα και εγχώρια είδη, αλλά 
με εισαγόμενα υφάσματα, γυαλικά και σι-
δερικά (στο ίδιο: 43). Όμως, το καλύτερο 
κατάστημα στην πόλη ήταν το κατάστημα 
υφασμάτων του Σαμπεθάι Καμπιλή: 

[…] άνοιγε μια πορτούλα κ’ έμπαινες από κει σ’ 
ένα πράμα σκοτεινό και μακρύ, που δεν είταν 
μήτε μαγαζί μήτε κι αποθήκη – είταν και τα 
δυό. Πάνω σε μπάγκους και σε κάσες μεγάλες, 
πνιγμένο στη ναφθαλίνη, στοιβαζόταν εκεί τ’ 
άνθος της πραμάτειας, από τσόχα, καμπαρντίνα 
και φανέλα εγγλέζικη ως τους χασέδες και τα 
λινά και τα κάμποτα κι ούτε πρόφταινε να στα-
θεί (στο ίδιο: 53). 

Ο Καμπιλής ως επιτυχημένος έμπο-
ρος έχαιρε ευρύτερης κοινωνικής ανα-
γνώρισης, καθώς ήταν πρόεδρος της 
εβραϊκής κοινότητας, μέλος του συμβου-
λίου του Εμπορικού Συλλόγου και του 
Επιμελητηρίου και ενίοτε αρθρογράφος 
στην τοπική εφημερίδα για ζητήματα της 
κοινότητας (στο ίδιο: 69).

Τέλος, στο διήγημα του Χατζή «Ο 
Ντετεκτίβ» θίγεται και το ζήτημα της 
διαδοχής και συνέχισης μιας μικρής ατο-
μικής επιχείρησης. Το τυπογραφείο του 
Πραξιτέλη Ζιάμπα, λόγου χάρη, ένα μικρό 
τυπογραφείο για τα αγγελτήρια θανάτων 
και τα αγγελτήρια των γάμων, ανέλαβε ο 
Θοδωράκης, γιος ενός γνωστού του τυ-
πογράφου στην πόλη, ο οποίος ως από-
φοιτος γυμνασίου, παρά τις προσδοκίες 
και τα προσόντα του για τα δεδομένα της 
εποχής, δεν κατάφερε ποτέ να διοριστεί 
ως «γραφέας» στην Επαρχία (στο ίδιο: 99, 
101).  

Από τη δεκαετία του 1970 μέ-
χρι σήμερα: από τη χρυσή 
εποχή της εγχώριας μικρο-
μεσαίας επιχειρηματικότητας 
στη δεκαετία της οικονομικής 
κρίσης

Την ελληνική κοινωνία της δεκαετίας του 
1970 περιγράφει πολύ εύστοχα ο Νίκος 
Τσιφόρος στα Χρονογραφήματά του (1977). 
Στο διήγημα «Νοκτούρνο», ο Διαμαντής 
Μαυροκατσούλης από τα Καρβασαρά 
της Καρδίτσας, είχε έρθει στην Αθήνα «με 
σκοπό να [την] κατακτήση» και απ’ ό,τι 
φαίνεται τα κατάφερε· από μπακάλης, 
«σήμερα ο κύριος Διαμαντής είναι μέγας 
εισαγωγεύς ‘αποικιακών’, γραμμένος στο 
Επιμελητήριο, [και] επίτροπος στην ενο-
ρία του», «[έχει] υπόληψι, πίστωσι στους 
προμηθευτές της συνοικίας, δικηγόρο 
για τις δουλειές του» (Τσιφόρος, 1977: 
284-285). Στην ίδια συλλογή, στο διήγη-
μα «Τσιτσερόνε» (cicerone) περιγράφεται 
το επάγγελμα του αυτοαπασχολούμενου 
ξεναγού, που αρχίζει να ανθεί εκείνη την 
περίοδο με την άνοδο του τουρισμού. Ο 
πρωταγωνιστής στράφηκε στο επάγγελ-
μα του ξεναγού, όταν απολύθηκε από την 
εταιρεία καπνών στην οποία εργαζόταν 
ως υπάλληλος. Χωρίς ιδιαίτερη εκπαί-
δευση, θεωρούσε ότι το επάγγελμα του 
οδηγού περιηγητών «ήτανε μια δουλειά 
έντιμη, σιωπηλή και επικερδής»: 

Έλεγε και ξανάλεγε ακριβώς τα ίδια, ήταν κομ-
ψός, το χαμόγελό του πλυμένο με αρωματική 
οδοντόπαστα. Κάθε πρωί στηνόταν έξω από 
τα μεγάλα ξενοδοχεία και παρελάμβανε καρα-
βάνια στεγνών ανθρώπων που βιαζόντουσαν 
να γνωρίσουν την Αθήνα μέσα σε σαρανταο-
χτώ ώρες. Τους κουβαλούσε σε αρχαιολογικούς 
χώρους, εξηγούσε τη σημασία των μαρμάρων 
που ο χρόνος τα χρωμάτισε με το ντούκο του 
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φιλντισιού. Τα εγγλέζικά του, δευτέρας ποιό-
τητος, τα πρόφερε όσο μπορούσε χειρότερα και 
παρ’ όλα αυτά οι βόρειοι άνθρωποι καταλάβαι-
ναν απόλυτα τις εξηγήσεις του και ζητούσαν συ-
μπληρωματικές μερίδες σοφίας με μασημένες 
ερωτήσεις (στο ίδιο: 326-327).

Ο φωτογράφος στο ομώνυμο διήγημα 
του Μάριου Χάκκα από το έργο Ο Μπιντές 
και άλλες ιστορίες μας συστήνεται σε πρώ-
το πρόσωπο, περιγράφοντας τα κύρια χα-
ρακτηριστικά του επαγγέλματός του τη 
δεκαετία του 1970: 

Είμαι ο φωτογράφος. Για την ακρίβεια μεγε-
θύνω φωτογραφίες νεκρών. Από μια εφθαρμέ-
νη φωτογραφία, ποντικοφαγωμένη ακόμα και 
πάνω στο πρόσωπο, πολλές φορές η μισή, μπο-
ρώ, ανακαλύπτοντας τα στοιχεία που λείπουν, 
να συνταιριάσω το σύνολο, παρουσιάζοντας κάτι 
το ωραίο. Φυσικά ανδρών, γι’ αυτό και μόνο πε-
λάτισσες, χήρες αποκλειστικά, κι έχω διακο-
σμήσει ανάλογα το μαγαζί […] (Χάκκας, 1987: 
99). 

Ένα πολύ ενδιαφέρον δείγμα μικρής οικο-
γενειακής βιοτεχνίας στις αρχές της δε-
καετίας του 1970 συναντάμε στη Βιοτεχνία 
Υαλικών της Μπέμπας Ταντή, όπως αναπα-
ρίσταται από τον Μένη Κουμανταρέα στο 
ομώνυμο μυθιστόρημα (Κουμανταρέας, 
1991). Η Μπέμπα Ταντή είχε κληρονομή-
σει από τον πατέρα της την επιχείρηση, 
που βρισκόταν στη συμβολή Ιεράς Οδού 
και Πειραιώς, και την είχε αναλάβει με 
τον άντρα της Βλάση. Λόγω της πολιτι-
κής ανωμαλίας και των αριστερών φρο-
νημάτων στα νιάτα της, δυσκολεύτηκε να 
ανανεώσει την άδεια του μαγαζιού και να 
μπει στο ταμείο βιοτεχνών (στο ίδιο: 25). 
Η οικονομική επιβίωση της εταιρείας είχε 
αποβεί ένας διαρκής αγώνας· «από τότε 
που κληρονόμησε το μαγαζί του πατέρα 
της κι αποφάσισε να πάρει σύζυγο και 
συνέταιρο, έχασε το βάδισμα του νέου 
κοριτσιού». Μεσόκοπη, πλέον, η ίδια και 

ο Βλάσης με τους δύο υπαλλήλους-συ-
νεταίρους, τον Βάσο και τον Σπύρο, που 
εντέλει αποδεικνύονται μάλλον αφελείς 
και ευκολόπιστοι, αγωνίζονται να κρα-
τήσουν την επιχείρηση ανοιχτή και να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, 
ασθμαίνοντας πίσω από το ρεύμα νεωτε-
ρισμού που δείχνει τελικά να περνά ορμη-
τικά από πάνω τους. 

 Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτη-
μα που θίγεται με αφορμή τη Βιοτεχνία 
Υαλικών της Μπέμπας Ταντή είναι η γυ-
ναικεία επιχειρηματικότητα. Το ποσο-
στό των γυναικών καταστηματαρχών και 
ακόμα περισσότερο επιχειρηματιών σε 
όλο τον 20ό αιώνα, εν προκειμένω στις 
αρχές της δεκαετίας του 1970, παραμέ-
νει αρκετά χαμηλό, επιβεβαιώνοντας τη 
μονοπώληση του χώρου από τον ανδρι-
κό πληθυσμό. Όπως μας πληροφορεί ο 
Ποταμιάνος, στην απογραφή του 1969 του 
Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων τα ποσο-
στά των γυναικών επιχειρηματιών έφτα-
ναν μόλις στο 13,5%, ένα ποσοστό αρκετά 
χαμηλό παρά την αύξησή του σε σχέση 
με τις προηγούμενες δεκαετίες, ενώ δέκα 
χρόνια αργότερα, στην απογραφή του 
1988 το ποσοστό των γυναικών επιχειρη-
ματιών ανέβηκε στο 23%. Στην πρόσφατη 
απογραφή του 2016 οι γυναίκες καταλαμ-
βάνουν το 1/3 του συνόλου των αυτοα-
πασχολούμενων στον οικονομικά ενεργό 
πληθυσμό (2019: 77). 

Στην κοπέλα από τη βιοτεχνία υαλικών 
«κλείνει το μάτι» ο Κώστας Περούλης στα 
Αυτόματα, μια συλλογή διηγημάτων που 
αποτυπώνει την οικονομική κρίση της τε-
λευταίας δεκαετίας μέσα από τον χώρο 
της εργασίας· στα διηγήματα αυτονομεί-
ται η εργασία όχι μόνο ως σημαντικό πεδίο 
της ανθρώπινης δραστηριότητας, ένεκα 
του βιοπορισμού, αλλά και ως στίγμα του 
κοινωνικού και ταξικού προσδιορισμού 
του υποκειμένου (Περούλης, 2015β). «Στο 
Μουσείο», ένας τεχνίτης συγκολλητής 
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Μένης Κουμανταρέας. Βιοτεχνία υαλικών



117
Ο

Ι Ε
Π

Α
Γ

Γ
Ε

Λ
Μ

Α
ΤΟ

Β
ΙΟ

Τ
Ε

Χ
Ν

Ε
Σ

 Σ
Τ

Η
 Λ

Ο
ΓΟ

Τ
Ε

Χ
Ν

ΙΑ

(ο «πέτσινος», όπως τον αποκαλούσαν) 
(Περούλης, 2015α: 14), εγκαταλείπει ορι-
στικά το εργοστάσιο, διαρρηγνύοντας την 
παράδοση που είχαν κληροδοτήσει ο πα-
τέρας και ο παππούς του, και ως ελεύθε-
ρος επαγγελματίας συνεργάζεται με ερ-
γολάβους πλοίων σε φορτηγά, γκαζάδικα, 
τάνκερ και λαδάδικα. Χάρη όχι μόνο στην 
ικανότητά του ως τεχνίτη αλλά και στο ρί-
σκο που αναλάμβανε με πολύ δύσκολες 
επιδιορθώσεις, η δουλειά του απέβη εξαι-
ρετικά κερδοφόρα: 

Σ’ ένα λαδάδικο μια φορά είχε κατέβει και είχε 
συρθεί είκοσι μέτρα στη θυρίδα ανάμεσα στους 
πυθμένες για να βρει με το φακό μια σωλήνα. 
Δεν έφτανε ούτε φως ούτε αέρας. Δεν είχε ξα-
ναμπεί άνθρωπος από το ναυπηγείο, κόλλαγε 
στο σκοτάδι ανάσκελα κι ενώ ήτανε εν πλω 
στο Αιγαίο μήνα Αύγουστο. Όλο το πλοίο ήτανε 
φτιαγμένο από λιωμένο σκραπ και ξαναχυμένο 
μαζί με τη σκουριά του και οι λαμαρίνες ήτανε 
τσιγαρόχαρτα και σκίζανε εδώ κι εκεί. Ήτανε 
μια θεόκοντη θυρίδα, δεν χώραγε ούτε να βά-
λει τη μάσκα, λύγισε την τσιμπίδα για να μη 
βρίσκει στην οροφή και κράτησε το ηλεκτρό-
διο δέκα εκατοστά απ’ το μάτι του να στάζει η 
φλόγα στο τρύπιο φύλλο. Κόλλησε όλο το πλοίο 
έτσι μέσα σε τρία μερόνυχτα με πέντε μέτρα κύ-
ματα, έμπαινε και κόλλαγε μέσα στην τρικυμία 
άυπνος να προλάβει πριν πιάσουνε λιμάνι στην 
Τουρκία που ’χανε συμβόλαιο να το δώσουνε 
στον ναυλωτή. Είχε πάρει πενήντα χιλιάδες 
δραχμές σε τρεις μέρες. Τώρα δεν έπεφτε κάτω 
από τριάντα ευρώ την ώρα, τριακόσια ευρώ τη 
μέρα (στο ίδιο: 13-14). 

Με την κρίση, τα ναυπηγεία του 
Σκαραμαγκά επλήγησαν οικονομικά, με 
αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να μεί-
νουν άνεργοι. Μολονότι «η Ζώνη πέθανε», 
ο ίδιος είχε αμείωτη δουλειά: «τρελαίνεται 
το κινητό του, οι εργολάβοι τον αφήνου-
νε αυτόν να διαλέγει», «τον ζητάγανε στα 
ναυπηγούμενα με κλειστό συμβόλαιο» 
(στο ίδιο: 13-14). 

 Ο Μπαλτάς και άλλες ιστορίες του 
Θανάση Σκρουμπέλου (2009) έχει ενδια-
φέρον όχι μόνο ως μια συλλογή διηγημά-
των προάγγελος της κρίσης, αλλά και ως 
μαρτυρία για την ασφάλεια που παρέχει η 
οικογενειακή επιχείρηση στα άνεργα μέλη 
της. Στο ομώνυμο διήγημα, το παράδειγ-
μα του συνοικιακού χασάπικου αποτελεί 
μια οικεία για τα ελληνικά δεδομένα ει-
κόνα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. 
Ο κύριος Ντρε, τρίτη γενιά χασάπης, είχε 
τρία παιδιά, τα οποία επίσης εργάζονταν 
στο κρεοπωλείο. Ο γιος του Κορναράκης 
εργαζόταν σε αυτό προσωρινά μέχρι να 
καθιερωθεί ως θεατρικός συγγραφέ-
ας (Σκρουμπέλος, 2009: 31), η κόρη του 
Αλθαία είχε σπουδάσει βιβλιοθηκάριος 
και δούλευε προσωρινά στο χασάπικο, 
μέχρι να διοριστεί σε κάποια από τις βι-
βλιοθήκες που θα ίδρυε ο δήμος (στο 
ίδιο: 30), ενώ ο Σταμάτης, ο μικρότερος 
αδελφός, ήταν ο μόνος που αγαπούσε το 
χασάπικο και δεν ήθελε να ξεφύγει (στο 
ίδιο: 32). Ο κύριος Ντρε αντιμετώπιζε με 
στωικότητα τα «καμώματα» του μεγάλου 
του γιου, θεωρώντας τα «μάταιες πτήσεις 
διαφυγής από την οικογενειακή παράδο-
ση». Οι προσπάθειες και οι προσδοκίες 
του γιου του τού θύμιζαν τις δικές του 
απόπειρες στα νιάτα του να ξεφύγει ως 
«ναυτικός, δάσκαλος του σκι, ηθοποιός, 
χορευτής του ταγκό»· αποτέλεσμα όλων 
όμως ήταν να «προσγειωθεί στον σίγουρο 
χώρο του οικογενειακού κρεοπωλείου», 
και να εδραιωθεί έκτοτε μέσα του η πε-
ποίθηση ότι «ο πάγκος του σφαγείου ήταν 
η μοίρα τους» (στο ίδιο: 30). 

Ένα τελευταίο σύγχρονο έργο που σκι-
αγραφεί το αποτύπωμα της κρίσης στον 
χώρο των επαγγελματοβιοτεχνών είναι 
Η πόλη και η σιωπή του Κώστα Τζαμιώτη 
(2013). Το έργο φανερώνει τις προσπάθει-
ες του Αργύρη Τρίκορφου, που διατηρεί 
βιοτεχνία κουμπιών, να επιβιώσει μέσα 
στην κρίση. Ο ήρωας, ένας άντρας κοντά 
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στα πενήντα με οικογένεια και τρία παι-
διά, παρά τις προσπάθειές του, υπερχρε-
ώνεται και εντέλει αναγκάζεται να κλείσει 
τη βιοτεχνία και να βιοποριστεί ως οδη-
γός ταξί. Ασφαλώς, η οικονομική υποβάθ-
μιση της οικογένειας ανατρέπει και όλο το 
μέχρι τότε επίπεδο ζωής, δοκιμάζοντας 
σοβαρά τις μεταξύ τους σχέσεις.  

Επίλογος 

Στη σύντομη αυτή επισκόπηση του επαγ-
γελματικού κόσμου μέσα από τη λογο-
τεχνία, παρατηρούμε ενδιαφέρουσες 
μεταβολές στην ταυτότητα αλλά και την 
τυπολογία των ειδικοτήτων των επαγ-
γελματοβιοτεχνών και εμπόρων, μετά 
από σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτικές εξελίξεις της νεοελληνικής 
κοινωνίας και της σύγχρονης ελληνικής 
ιστορίας, όπως παρουσιάζονται είτε μέσα 
από το βίωμα των πρωταγωνιστών και 
των οικείων τους είτε μέσα από τη ματιά 
του σύγχρονου με την εποχή του ή μετα-
γενέστερου συγγραφέα, που με μεγάλη 
διακριτικότητα και μέριμνα σκύβει πάνω 
από τον ώμο αυτού του κόσμου παρακο-
λουθώντας και καταγράφοντάς τον. 

Μέσα από το λογοτεχνικό υλικό που 
ερευνήθηκε για τη χρονική περίοδο από 
τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, επιχειρήθη-
καν να αναδειχθούν ζητήματα που πλαισι-
ώνουν την ταυτότητα των μικρομεσαίων 

επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, 
όπως και επιμέρους ζητήματα χαρακτη-
ριστικά κάθε εποχής, ομολογώντας την 
απουσία ή/και την ελλιπή ανάδειξη ζη-
τημάτων μέσα στα ίδια τα λογοτεχνικά 
έργα, τα οποία θα αναδείκνυε πληρέστε-
ρα πιθανώς μια αμιγώς ιστορική έρευνα. 
Εντούτοις, η πρόσληψή τους δεν υστερεί 
στη λογοτεχνική δημιουργία, καθώς η τε-
λευταία αφουγκράζεται και αποτυπώνει 
σε βάθος χαρακτηριστικά και προβλημα-
τισμούς κάθε εποχής. 

Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η 
«ραγισμένη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας» 
(Παλούκης, 2020) στη μετά την οικονο-
μική κρίση δεκαετία, χειμάζεται σοβαρά 
από τις συνέπειες της πανδημίας, ανα-
μένοντας να αφήσει το αποτύπωμα του 
τοπίου της μετά-covid εποχής και στη 
λογοτεχνία. Αναμφίλεκτα, λοιπόν, η ανα-
παράσταση αυτού του κόσμου, όπως 
αποτυπώνεται μέσα στο λογοτεχνικό πε-
ριβάλλον, μας φέρνει κοντά στην έννοια 
του «χρονότοπου» του Bakhtin· σύμφω-
να με αυτόν, το λογοτεχνικό έργο για να 
«μιλήσει» για την πραγματικότητα πρέπει 
να ερμηνευτεί με βάση τον χρονότοπο 
της συγγραφής του, που καθορίζει τις 
πολιτισμικές συνθήκες που το γέννησαν, 
τον χρονότοπο της ιστορίας αλλά και τον 
χρονότοπο της ανάγνωσης που επανα-
καθορίζει τα δύο πρώτα (Holquist, 2002: 
142-147).
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