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Εισαγωγή 
«Τυπογράφος» και «Εργάτης Τύπου»: Έννοιες και ορισµοί 
 
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανίχνευση της διαδικασίας συγκρότησης και 
εξέλιξης του τυπογραφικού επαγγέλµατος στην πόλη της Αθήνας κατά τον 20ό αιώνα, 
µε έµφαση την περίοδο 1950 – 1967. Η Αθήνα, ως πρωτεύουσα του ελληνικού 
κράτους, εξελίχθηκε σε οικονοµικό, διοικητικό και πολιτικό κέντρο δηµιουργώντας 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της τυπογραφίας. Η αύξηση του 
πληθυσµού, η σταδιακή µείωση του αναλφαβητισµού, η βελτίωση των µέσων 
µεταφοράς ευνόησαν την ανάπτυξη του τυπογραφικού τοµέα, καθιστώντας την 
Αθήνα το µεγαλύτερο εκδοτικό κέντρο στον ελληνικό χώρο.  

Η µελέτη του τυπογραφικού επαγγέλµατος συναντά δυσκολίες, τόσο λόγω 
σχετικής έλλειψης βιβλιογραφικού υλικού, όσο και αρχειακού. Στην πρώτη 
περίπτωση, το µεγαλύτερο µέρος των ερευνητών έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
τεχνολογική εξέλιξη της «τέχνης» της τυπογραφίας, παραγκωνίζοντας το ρόλο που 
έπαιξαν οι εργοδότες (άνδρες και γυναίκες) και οι εργαζόµενοι στην παραγωγή του 
εντύπου. Στη δεύτερη περίπτωση ένα µεγάλο µέρος του αρχειακού υλικού του 
«Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών» φαίνεται ότι καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της 
δικτατορίας. 

Στη συγκεκριµένη εργασία η έµφαση δίδεται στις κοινωνικές σχέσεις που 
αναπτύσσονται στα τυπογραφεία της Αθήνας, αναδεικνύοντας τις αντιθέσεις και 
συγκρούσεις µεταξύ εργοδοτών και εργατών τυπογράφων. Ποιος όµως θεωρείται 
«τυπογράφος»; Συνήθως ο όρος  «τυπογράφος» χρησιµοποιείται µε µια ευρεία έννοια 
για να περιγράψει όλους όσοι εργάζονται σε ένα τυπογραφείο. Η συγκεκριµένη όµως 
θέση οδηγεί σε αδυναµία κατανόησης της πολυπλοκότητας και της ιεράρχησης που 
παρατηρείται στα τυπογραφικά καταστήµατα. Το 1935, το Επίτοµον Εγκυκλοπαιδικόν 
Λεξικόν του Ελευθερουδάκη αποφεύγει να προσδιορίσει τον όρο, αλλά σύµφωνα µε 
τον ορισµό της «τυπογραφίας», που είναι «η τέχνη του εκτυπώνειν βιβλία, 
εφηµερίδας κλπ.»,1µπορούµε να συνάγουµε το συµπέρασµα ότι ο όρος «τυπογράφος» 
αναφέρεται αποκλειστικά στον πιεστή. Το 1950 το Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής 
Γλώσσης του ∆ηµητράκου, αν και δίνει παρόµοιο ορισµό στον όρο της 
«τυπογραφίας», στην περίπτωση του όρου «τυπογράφος» αναγνωρίζει µόνο τον 
άνδρα εργάτη στοιχειοθέτη και τον ιδιοκτήτη ή διευθυντή του τυπογραφείου. 2  
Παρεµφερή ορισµό για τους όρους  «τυπογράφος» και «τυπογραφία» δίνει το 1964 
και η Γενική Παγκόσµιος Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος Λαρούς.3  Εποµένως βλέπουµε 
ότι η έννοια «τυπογράφος» µεταβάλλεται ιστορικά και τείνει να προσδιορίσει µόνο 
τον στοιχειοθέτη, παρ’ όλο που ο όρος «τυπογραφία» δηλώνει την εκτύπωση των 
εντύπων και όχι τη στοιχειοθέτησή τους.   

Το 1964 η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια «αποκαθιστά» την έννοια του 
«τυπογράφου» ως «ο επαγγελλόµενος την τέχνην της εκτυπώσεως βιβλίων, 
εφηµερίδων κλπ.».4 Ωστόσο, στο ιδεολογικό επίπεδο «τυπογράφος» αναγνωρίζεται 
µόνο ο άνδρας στοιχειοθέτης και όχι ο πιεστής. Σε αυτή τη διάκριση ίσως συνέβαλε 
και ο σταδιακός διαχωρισµός των δύο ειδικοτήτων σε διαφορετικό χώρο της 

                                                 
1 Επίτοµον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, Ελευθερουδάκη, Αθήνα 1935, λήµµα: «Τυπογραφία».  
2 Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, εκδόσεις ∆ηµητράκου, Αθήνα 1950,  λήµµατα: «Τυπογραφία», 
«Τυπογράφος».  
3  Γενική Παγκόσµιος Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος Λαρούς, Αθήνα 1964, λήµµατα: «Τυπογραφία», 
«Τυπογράφος». 
4  Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδοτικός Οργανισµός «Ο Φοίνιξ», Αθήνα 1964, λήµµα: 
«Τυπογράφος».  
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εργασιακής διαδικασίας, γεγονός που ενέτεινε τις διαφορές µεταξύ τους. Η εργασία 
του στοιχειοθέτη απολαµβάνει υψηλό κύρος τόσο µέσα στην ίδια την επιχείρηση όσο 
και έξω από αυτήν. Η άµεση επαφή µε το έντυπο και τους ανθρώπους του 
«πνεύµατος», η απαραίτητη γνώση γραφής και ανάγνωσης και η αίσθηση της 
συµµετοχής στη διαµόρφωση της κοινής γνώµης, κατέτασσαν τον στοιχειοθέτη στην 
υψηλότερη ιεραρχική βαθµίδα του τυπογραφείου, γεγονός που επέτρεπε την ταύτιση 
του όρου «τυπογράφος» µε τη συγκεκριµένη ειδικότητα. Το 1958, µε απόφαση του 
Αρείου Πάγου, αναγνωρίστηκε ο υπαλληλικός χαρακτήρας της εργασίας του 
στοιχειοθέτη, γεγονός που επισφράγισε το «διανοητικό» χαρακτήρα της ειδίκευσής 
του. Αντιθέτως, ο χειρωνακτικός χαρακτήρας της εργασίας του πιεστή τον κατέτασσε 
στην κατηγορία του «εργάτη» που υλικά και αξιακά θεωρείται «κατώτερη» από την 
αντίστοιχη του υπαλλήλου.  

Εκτός από τον στοιχειοθέτη και τον πιεστή, σε ένα τυπογραφείο είναι δυνατό 
να συνυπάρχουν ποικίλες ειδικότητες, όπως του διαλυτή, του διορθωτή, του 
σελιδοποιού ή ακόµη και του βιβλιοδέτη, οι οποίες αµείβονται µε διαφορετικό ύψος 
ηµεροµισθίου και απολαµβάνουν διαφορετικό κοινωνικό κύρος. Ακόµη και µέσα 
στην ίδια ειδικότητα υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Για παράδειγµα ο όρος 
«στοιχειοθέτης» µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε µια πιο ευρεία έννοια όπου 
εντάσσονται όλοι οι εργαζόµενοι που απασχολούνται στη στοιχειοθέτηση του 
εντύπου (στοιχειοθέτες µε το χέρι, λινοτύπες, µονοτύπες) και µε µια πιο στενή που 
αφορά αποκλειστικά αυτούς που αναπαράγουν το χειρόγραφο κείµενο µέσω της 
χρήσης τυπογραφικών στοιχείων. Παράλληλα δεν είχαν όλοι οι στοιχειοθέτες τις ίδιες 
ικανότητες ή τυπογραφικές γνώσεις. Στην περίπτωση του τύπου, ο τίτλος 
«στοιχειοθέτης» ταυτίζεται µε την ειδικότητα του «σελιδοποιού», ενώ αποκαλείται 
παράλληλα και «µαρµαράς» επειδή σελιδοποιεί την εφηµερίδα στο µάρµαρο. Με το 
περιεχόµενο του όρου «στοιχειοθέτης», έτσι όπως αυτός προσδιορίζεται στα 
τυπογραφεία, ταυτίζεται στις εφηµερίδες η ειδικότητα του λινοτύπη. Εποµένως η 
εµπειρία των εργαζοµένων ποικίλλει και εξαρτάται από την ειδικότητα, το είδος και 
το µέγεθος της επιχείρησης, την τεχνολογική καινοτοµία που εφαρµόζει κάθε 
επιχείρηση, αλλά και τον τόπο εγκατάστασης.  

Οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των ειδικοτήτων εντάθηκαν µε την υιοθέτηση της 
µηχανικής στοιχειοθεσίας, η οποία µετέβαλε τον έµφυλο και τεχνικό καταµερισµό 
της εργασίας. Η εισαγωγή της λινοτυπίας στις αρχές του 20ού αιώνα οδήγησε σε 
σαφή διαχωρισµό των τυπογραφείων από τις επιχειρήσεις του τύπου. Η λινοτυπία 
υιοθετήθηκε κυρίως από τις εφηµερίδες και δηµιούργησε την ειδικότητα του 
λινοτύπη, ο οποίος θεωρήθηκε περισσότερο ειδικευµένος από τον στοιχειοθέτη µε το 
χέρι. Στη νέα ειδικότητα απασχολήθηκαν κυρίως άνδρες εργάτες, ενώ στην 
περίπτωση της µονοτυπίας ο χειρισµός του πληκτρολογίου (κλαβιέ) ανατέθηκε 
κυρίως σε γυναίκες εργάτριες, καθώς θεωρήθηκε ότι συνάδει περισσότερο µε τη 
«γυναικεία φύση».   

Η ανάδειξη του τύπου σε διακριτό τοµέα της τυπογραφίας προκάλεσε 
διασπάσεις και διαφοροποιήσεις τόσο στη σωµατειακή οργάνωση των εργαζοµένων 
όσο και των εργοδοτών. Στο επίπεδο των τυπογραφείων κυριαρχεί το «Σωµατείο 
Τυπογράφων Αθηνών» που συσπειρώνει στους κόλπους του εργάτες και  εργάτριες 
σχεδόν όλων των ειδικοτήτων, εκτός των λιθογράφων και βιβλιοδετών, ενώ στο 
επίπεδο των εργοδοτών κυριαρχεί η «Ένωση Βιοτεχνών Τυπογράφων Αθηνών». Στην 
περίπτωση του τύπου εµφανίζεται ένας νέος όρος για να περιγράψει τους 
εργαζοµένους στις εφηµερίδες και τα περιοδικά, εκείνος του «Εργάτη Τύπου». Ο 
όρος περιλαµβάνει τους στοιχειοθέτες (µαρµαράδες), λινοτύπες, πιεστές κυλινδρικών 
πιεστηρίων και τους µηχανικούς λινοτυπικών µηχανών. Στη συγκεκριµένη εργασία 
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θα µας απασχολήσει αφενός η «Ένωση Εργατών Τύπου Αθηνών» (ΕΕΤΑ), τα µέλη 
της οποίας είναι αποκλειστικά άνδρες εργάτες και στελεχώνουν το εργατικό δυναµικό 
του ηµερήσιου τύπου της Αθήνας, και αφετέρου, η «Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων 
Εφηµερίδων Αθηνών» (ΕΙΗΕΑ).  

Σε αντίθεση µε το Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών, η ΕΕΤΑ διαθέτει  υψηλή 
διαπραγµατευτική δύναµη διατηρώντας το επάγγελµα «κλειστό» µέχρι τουλάχιστον 
τα µέσα του 1981. Η καθιέρωση της πενταώρου εργασίας, η φοροαπαλλαγή κατά 
35% επί των αποδοχών, τα ιδιαίτερα υψηλά ηµεροµίσθια, η υψηλή σύνταξη και η 
ενσωµάτωση της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής στο ηµεροµίσθιο κατέστησαν 
προνοµιακή τη θέση των εργατών τύπου έναντι των λοιπών επαγγελµάτων. Από αυτή 
τη θέση η περίπτωση της ΕΕΤΑ παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό και κοινωνικό 
ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί µια από τις λίγες επαγγελµατικές κατηγορίες που 
µπόρεσε να διατηρήσει υπό τον έλεγχό της το µηχανισµό εισόδου στο επάγγελµα και 
της παραγωγικής διαδικασίας τουλάχιστον για πενήντα συνεχή χρόνια. 

 
Για τη διεκπεραίωση του θέµατος βασίστηκα τόσο σε γραπτές πηγές όσο και σε 
προφορικές «µαρτυρίες» τυπογράφων, εργατών τύπου ή ασχολούµενων µε συναφείς 
εργασίες. Οι γραπτές πηγές περιλαµβάνουν αρχειακό υλικό από το «Ταµείο 
Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών» (ΤΑΤ και ΜΓΤ) που 
βρίσκεται από τον Αύγουστο του 1992 στο Τµήµα Συγχωνευθέντων Αρχείων του 
Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων,5 από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης 
της Ελλάδος, από τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), από το Αρχείο 
Ιστορίας Συνδικάτων (ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ) της Γ.Σ.Ε.Ε., από το Αρχείο Πρωτοδικείου 
Αθηνών, του Αρείου Πάγου και τέλος, από το αρχείο της «Ένωσης Τεχνικών 
Ηµερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών» (ΕΤΗΠΤΑ). Στο τελευταίο αρχείο 
περιλαµβάνονται, ανάµεσα σε άλλα έγγραφα, οι εργατικές εφηµερίδες: Ο Εργάτης 
Τύπου. Επίσηµον Όργανον της Οµοσπονδίας Εργατών Τύπου Ελλάδος (ΟΕΤΕ), που 
εκδίδεται από την 1η Ιανουαρίου του 1959, το ∆ελτίον Πληροφοριών της Ενώσεως 
Εργατών Τύπου Αθηνών, που εκδίδεται από τον Απρίλιο του 1956, καθώς και η 
εφηµερίδα Τυπογράφος. Μηνιαίο Όργανο του Σωµατείου Τυπογράφων της Αθήνας, η 
οποία ενδεχοµένως εκδίδεται από το 1955. Από τις τρεις παραπάνω εργατικές 
εφηµερίδες µόνο η σειρά των φύλλων του ∆ελτίου Πληροφοριών είναι πλήρης. Για 
την ανάλυση του λόγου των εργοδοτών τυπογράφων στηρίχτηκα κυρίως στην 
εφηµερίδα Η Τυπογραφία. ∆εκαπενθήµερος Εφηµερίς των Εργοδοτών Τυπογράφων 
της Ελλάδος, η οποία εκδίδεται από τις 15 Ιουνίου του 1958.   

Οι συνεντεύξεις χρησιµοποιούνται εδώ συνδυαστικά µε τις γραπτές πηγές, 
αποκαλύπτοντάς µας οπτικές που θα ήταν αδύνατο να αναδειχτούν µέσα από το 
αρχειακό υλικό. Συνολικά το δείγµα αφορά µόνο άνδρες εργάτες και εργοδότες, 
γεγονός περισσότερο συγκυριακό παρά εσκεµµένο, που αναδεικνύει ωστόσο 
ελλείψεις όσον αφορά τις εµπειρίες ή τα βιώµατα των γυναικών εργατριών στο 
επάγγελµα του τυπογράφου.6  

                                                 
5  Μαριέττα Σέρβου, «Ανιχνεύοντας τα αρχεία του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)», 
Μνήµων 16 (1994), σ. 163 – 166. Για το νόµο 2079/1992 «Κατάργηση του Ταµείου Ασφαλίσεως 
Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, υπαγωγή των ασφαλισµένων του στην ασφάλιση του 
Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», βλ. ΦΕΚ Α΄ 142/27.8.1992.  
6 Για την προσφορά των προφορικών µαρτυριών στην κατανόηση της κοινωνικής πραγµατικότητας βλ. 
ενδεικτικά Paul Thompson, Φωνές από το παρελθόν – Προφορική ιστορία, Ρ. Β. Μπούσχοτεν – Ν. 
Ποταµιάνος (µτφρ.), Κ. Μπάδα – Ρ. Β. Μπούσχοτεν (επιµ.), Πλέθρον, Αθήνα 2002. Λουίζα Πασσερίνι, 
Σπαράγµατα του 20ού αιώνα. Η ιστορία ως βιωµένη εµπειρία,  Οντέτ Βαρών – Βασάρ, Ιωάννα 
Λαλιώτου, Ιουλία Πεντάζου (µτφρ.), Νεφέλη, Αθήνα 1998.  
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Η συγκεκριµένη εργασία δεν επιδιώκει βεβαίως την εξάντληση των θεµάτων 
που αναδύονται, αλλά το «φωτισµό» κάποιων πλευρών του τυπογραφικού 
επαγγέλµατος και κατά συνέπεια της αθηναϊκής κοινωνίας του 20ού αιώνα.   
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Κεφάλαιο 1ο 

Τυπογραφεία και τυπογράφοι  
1.1) Αθήνα: Κέντρο παραγωγής του εντύπου (1922 – 1950)       
                              
Η αύξηση του πληθυσµού, η παρουσία προσφύγων µε τυπογραφικές γνώσεις, η 
σταδιακή µείωση του αναλφαβητισµού,7 ως αποτέλεσµα γενίκευσης της εκπαίδευσης 
κυρίως στις µεγάλες πόλεις, η βελτίωση των µέσων µεταφοράς, καθώς και η 
διεύρυνση του δικτύου διανοµής και κυκλοφορίας του εντύπου, και κυρίως του τύπου, 
αποτέλεσαν ευνοϊκές προϋποθέσεις ανάπτυξης της τυπογραφίας στην περίοδο του 
Μεσοπολέµου.  

Η έλευση περίπου 1.200.000 προσφύγων από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, το 
1922, µετέβαλε ριζικά την εικόνα των πόλεων. Η µεγαλύτερη συγκέντρωση 
παρατηρείται στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη που δέχτηκαν το 60% 
των ατόµων που κατευθύνθηκαν στις πόλεις. Το 1928 η Αθήνα και ο Πειραιάς έχουν 
πλέον ενοποιηθεί, τουλάχιστον όσον αφορά το πολεοδοµικό επίπεδο, διπλασιάζοντας 
σχεδόν τον πληθυσµό τους (802.000 κατοίκους). 8 Ενδεικτικό της µέγιστης αύξησης 
του πληθυσµού της πρωτεύουσας είναι το γεγονός ότι παρουσιάζει 268% αύξηση σε 
σύγκριση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την περίοδο 1900–1928.9  
Το 1940 ο πληθυσµός του συγκροτήµατος Αθήνας – Πειραιά έφτασε τους 1.124.109 
κατοίκους αντιπροσωπεύοντας το 15,3% του συνολικού πληθυσµού της χώρας 
(7.344.000) ή αλλιώς, γνωρίζοντας µια  αύξηση της τάξεως του 40%.10 

Οι πόλεις αποτελούν τους βασικούς τόπους ίδρυσης των τυπογραφικών 
καταστηµάτων, καθώς εκεί συγκροτείται η αναγκαία αγορά για έντυπο υλικό. Η 
Αθήνα, ως οικονοµικό, διοικητικό, πολιτικό και πολιτισµικό κέντρο θα συγκεντρώσει 
στους κόλπους της το µεγαλύτερο µέρος των καταστηµάτων και εργαζοµένων στις 
                                                 
7 Ο αναλφαβητισµός παρουσιάζει πτωτική πορεία από το 1907 έως και το 1961. Την περίοδο 1907 – 
1920 το ποσοστό των αναλφάβητων υπερτερεί έναντι των εγγράµµατων µε σαφή υπεροχή των 
αναλφάβητων γυναικών. Το 1928 σηµειώνεται µεταβολή στην αναλογία «εγγράµµατων – 
αγράµµατων» µε 58% του συνόλου να κατέχουν οι πρώτοι έναντι του 42% που κατέχουν οι δεύτεροι. 
Για πρώτη φορά οι εγγράµµατοι θα υπερτερήσουν, για να φτάσουν το 1951 στο 76%. Για την 
κατανοµή του πληθυσµού ηλικίας άνω των 10 ετών σε εγγράµµατους και αγράµµατους την περίοδο 
1907 – 1951 βλ. Πίνακα 1 στο Παράρτηµα. Για το µορφωτικό επίπεδο των δηµοσίων υπαλλήλων κατά 
το πρώτο µισό του 20ού αιώνα βλ. Έφη Αβδελά, ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. Καταµερισµός 
της εργασίας κατά φύλα στον δηµόσιο τοµέα, 1908 – 1955,Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής 
Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1990, σ. 22, 79 – 80. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κεντρικής Επιτροπής 
Καταπολεµήσεως Αναλφαβητισµού (Κ.Ε.Κ.Α.), η οποία ιδρύθηκε το 1954, τα ποσοστά του 
αναλφαβητισµού για την ίδια περίοδο εµφανίζονται αυξηµένα: Το 1907 το ποσοστό του 
αναλφαβητισµού φτάνει το 66% του συνόλου του πληθυσµού άνω των 10 ετών, το 1920 το 52,5%, το 
1928 το 50%, το 1951 το 32%, το 1957 το 24% και το 1961 το 17,73%. Βλ. Το Βήµα, 7/2/1965. Βλ. 
επίσης Χρ. Γεωργίου, «Πάνω από δύο εκατοµµύρια Έλληνες δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωσιν», Η 
Αυγή, 10/12/1957. Κατά τον Bernard Kayser το 1961 ο αναλφαβητισµός αφορά το 20% του συνολικού 
πληθυσµού άνω των 10 ετών, µε την πρωτεύουσα να έχει το χαµηλότερο ποσοστό αναλφαβητισµού 
(9,81%) σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες περιοχές στην Ελλάδα, παρ’ όλο που συγκεντρώνει το 
µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. Βλ. Bernard Kayser, Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος. Στοιχεία διά 
την µελέτην της αστυφιλίας, Τ. Τσαβέα – Μ. Μερακλή (µτφρ.), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 
Αθήνα 1968, σ. 65. Τα αριθµητικά στοιχεία δεν αντανακλούν την κοινωνική πραγµατικότητα της 
περιόδου εφόσον ενέχουν τους περιορισµούς και τις αµφισηµίες που παρουσιάζουν και οι απογραφές, 
αλλά ωστόσο φανερώνουν την τάση του αναλφαβητισµού στην Ελλάδα. 
8 Αλέκα Καραδήµου – Γερόλυµπου, «Πόλεις και ύπαιθρος. Μετασχηµατισµοί και αναδιαρθρώσεις στο 
πλαίσιο του εθνικού χώρου», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 
τ. Β1: Ο Μεσοπόλεµος 1922-1940, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2002, σ. 63-66.   
9  Χρήστος Λούκος, «Μικρές και µεγάλες πόλεις», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Β1: Ο Μεσοπόλεµος 1922-1940, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2002, σ. 135.  
10 Αλέκα Καραδήµου – Γερόλυµπου, «Πόλεις και ύπαιθρος», ό.π., σ. 67.    
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«Βιοµηχανίες Χάρτου» και θα αναδειχθεί σε κυρίαρχο τόπο παραγωγής και 
κυκλοφορίας έντυπου υλικού. Σύµφωνα µε την απογραφή του 1928, στο δήµο της 
Αθήνας, µε 387.528 κατοίκους άνω των δέκα ετών, απογράφονται συνολικά 3.278 
άτοµα του κλάδου εκ των οποίων οι 1.791 δηλώνουν τυπογράφοι (1.716 άνδρες και 
75 γυναίκες), 613 βιβλιοδέτες (509 άνδρες και 104 γυναίκες), 249 «λιθογράφοι – 
τσιγκογράφοι – χαράκτες»  (239 άνδρες και 10 γυναίκες) και 625 χαρτοποιοί (277 
άνδρες και 398 γυναίκες). Με βάση τα στοιχεία της απογραφής, οι γυναίκες εργάτριες 
κυριαρχούν στον τοµέα της χαρτοποιίας µε ποσοστό που φτάνει περίπου το 64% του 
συνόλου των εργαζοµένων, ενώ στην περίπτωση της τυπογραφίας οι γυναίκες 
καταλαµβάνουν ένα πολύ µικρό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναµικού που 
φτάνει περίπου το 4,2%. Στη Θεσσαλονίκη απασχολούνται συνολικά 841 άτοµα, από 
τους οποίους οι 500 δηλώνουν ότι ασκούν το επάγγελµα του τυπογράφου, ενώ στον 
Πειραιά από τα 672 άτοµα του κλάδου οι 291 αναφέρονται ως τυπογράφοι. 11 
Ενδεικτικό της κυριαρχίας της πρωτεύουσας σε αυτόν τον κλάδο παραγωγής είναι ότι 
ενώ το 1930 λειτουργούν στην Αθήνα 128 τυπογραφεία, στη Θεσσαλονίκη, ως 
δεύτερη µεγάλη πόλη της Ελλάδας, λειτουργούν 46 τυπογραφεία ή σχεδόν το 36% 
των αντίστοιχων τυπογραφείων της Αθήνας.12  

Από τα τέλη του 19ου αιώνα ιδρύονται εκδοτικοί οίκοι που θα κυριαρχήσουν 
στην ελληνική εκδοτική παραγωγή την περίοδο του Μεσοπολέµου. Στη δεύτερη 
δεκαετία του 20ού αιώνα οι πιο ισχυροί οικονοµικά εκδοτικοί οίκοι, όπως του Γ. 
Φέξη, της Εστίας, του ∆. ∆ηµητράκου, του Ελευθερουδάκη και του Πυρσού 
«µετατρέπονται σε καθαρόαιµες εκδοτικές επιχειρήσεις». 13 Η πρακτική της 
συνύπαρξης τυπογραφείου, βιβλιοδετείου και βιβλιοπωλείου σε µια εκδοτική 
επιχείρηση, µε στόχο τη µείωση του κόστους παραγωγής, θα διαδοθεί στον ελληνικό 
εκδοτικό χώρο από τον Γεώργιο Φέξη, ο οποίος κατά τη δεκαετία του 1910 θα 
διαµορφώσει την εκδοτική πολιτική στην Ελλάδα, «µε τη δηµιουργία σειρών 
[«βιβλιοθηκών»], τον καταµερισµό της εργασίας και την εµπορική πολιτική 
προώθησης του βιβλίου».14 Η τελευταία εκφράστηκε κυρίως µε την εισαγωγή του 
συστήµατος των «δόσεων» και µε τη συστηµατική διαφήµιση του εκδοτικού οίκου 
µέσω έκδοσης τιµοκαταλόγων.15  Παράλληλα λειτουργούν στην Αθήνα, από τα τέλη 
του 19ου αιώνα, οργανωµένα βιβλιοδετεία που αναλαµβάνουν τη µαζική 
βιβλιοδέτηση βιβλίων, 16  ενώ απευθύνονται σε αυτά το µεγαλύτερο µέρος των 
τυπογραφικών καταστηµάτων που αδυνατούν να αποκτήσουν ιδιόκτητο βιβλιοδετείο.  

                                                 
11 Χρήστος Λούκος, «Μικρές και µεγάλες πόλεις», ό.π., Πίνακας 7, σ. 153. Βλ. επίσης Χρήστος 
Λούκος, «Τυπογραφία και τυπογράφοι στο ελληνικό κράτος. Πρώτη προσέγγιση: Αθήνα 1930 – 1990»,  
Μνήµων 24 (2002),  σ. 308 – 309.  
12 Στον  Πειραιά λειτουργούν 25 τυπογραφεία, δηλαδή σχεδόν το 1/5 από τον αντίστοιχο αριθµό της 
πρωτεύουσας. Ν. Γ.  Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδας τους έτους 1930, Πυρσός, Αθήνα, [χ.χ.], σ. 306 – 
307, 534 – 535, 678 – 679. Για την κυριαρχία της πρωτεύουσας σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής, 
πολιτικής, κοινωνικής και πολιτισµικής ζωής βλ. Guy Burgel, Αθήνα: Η ανάπτυξη µιας µεσογειακής 
πρωτεύουσας, Πέτρος Ρυλµόν (µτφρ.), Εξάντας, Αθήνα 1976.  
13 Βάσιας Τσοκόπουλος, Αγγελική Πασσιά, Γιάννης Χρυσοβέργης (επιµ.), Περιπέτειες του βιβλίου 
στην Ελλάδα, 1880 – 1940. Ένα ανθολόγιο, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Αθήνα 1998, σ. 14. Για έναν 
ενδεικτικό πίνακα των εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων που ιδρύονται την περίοδο 1885 – 1939, 
βλ. Πίνακα 2 στο Παράρτηµα.   
14  Βάσιας Τσοκόπουλος, «Η πρώτη ανθοφορία του βιβλίου. Οδοιπορικό στα ελληνικά εκδοτικά 
πράγµατα από τις αρχές του αιώνα», στο «Η περιπέτεια του βιβλίου στην Ελλάδα», ‘Επτά Ηµέρες’ 
ένθετο της εφ. Η Καθηµερινή, 9/5/1999, σ. 3.   
15 Νίκος Σκιαδάς, Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας: Μαχόµενη τυπογραφία Σύµµικτα, τ. Γ΄: 1863 – 
1909, Gutenberg, Αθήνα 1982 (1η έκδοση: 1976), σ. 54 – 57.  
16  Το 1894 λειτουργούσαν στην Αθήνα οργανωµένα βιβλιοδετεία – γραµµογραφεία των Π. ∆. 
Πετεφρή, Ι. Ορεσίτροφου, Ν. Σ. Λάρδη, Μ. Αρνιώτη κ.ά. Σε κάθε αθηναϊκό βιβλιοδετείο δένονταν 
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Την ίδια περίοδο, «αρχίζουν να σχεδιάζονται και να παράγονται τα µεγάλα 
εκδοτικά έργα υποδοµής (το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Ελευθερουδάκη [1927], η 
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού [1926])».17 Οι δύο αυτές εκδοτικές 
προσπάθειες συνοδεύτηκαν από µια τρίτη, µε εκδότη τον ∆ηµήτρη ∆ηµητράκο,  όταν 
το 1933 αποφασίζει να εκδώσει το Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης. Η 
οικονοµική κρίση της περιόδου και ο ανταγωνισµός δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση 
του έργου. Μέχρι το 1950 εκδόθηκαν µόνο πέντε τόµοι του λεξικού,  ενώ στη 
συνέχεια διακόπηκε η έκδοσή του. 18 Οι απόπειρες παραγωγής τέτοιων έργων 
αποτελούν κατά την Αγγελική Πασσιά, «εκδοτικά εγχειρήµατα βιοµηχανικής 
οργάνωσης, τόσο µε τον όγκο τους όσο και µε το µηχανισµό στον οποίο εµπλέκουν 
την εκδοτική επιχείρηση: ανωνυµοποίηση, εξειδικευµένο προσωπικό, ειδικά 
µηχανήµατα, µεγάλη ταχύτητα παραγωγής, τεχνολογική ανάπτυξη, διεύρυνση της 
επιχείρησης». 19 Έτσι αφενός έχουµε εκδοτικούς οίκους που είναι πλήρως 
βιοµηχανοποιηµένοι και καθετοποιηµένοι και, αφετέρου, υπάρχει πληθώρα 
τυπογραφείων που διαθέτουν συνήθως µόνο το πρώτο στάδιο παραγωγής, δηλαδή της 
αναπαραγωγής, µέσω στοιχείων, του χειρογράφου. Σε αρκετά τυπογραφεία, τόσο του 
Βιβλίου όσο και του Τύπου, απουσιάζουν τα στάδια της εκτύπωσης και 
βιβλιοδέτησης, γι’ αυτό και αναγκάζονται να απευθυνθούν σε άλλα τυπογραφεία που 
έχουν στην κατοχή τους πιεστήρια ή βιβλιοδετείο, και τα οποία διαθέτουν στην αγορά 
γι’ αυτόν το σκοπό.20  

Η συγκυρία της περιόδου του Μεσοπολέµου ευνοεί την ανάπτυξη και επέκταση 
της τυπογραφίας. Τα µέλη του εργατικού, φεµινιστικού και υπαλληλικού κινήµατος, 
που δραστηριοποιούνται δυναµικά αυτήν την περίοδο,21 διευρύνουν τη βάση αφενός 
του αναγνωστικού κοινού και αφετέρου, της παραγωγής βιβλίων, περιοδικών και 
εφηµερίδων στην προσπάθειά τους να αρθρώσουν λόγο για την προάσπιση των 
συµφερόντων τους. Είναι η περίοδος που η «εργατική τάξη» κάνει δυναµική την 
παρουσία της και η µισθωτή εργασία καθιερώνεται ως ένας «απ’ τους δύο 

                                                                                                                                            
περίπου ετησίως 2.000 µε 3.000 µεµονωµένα βιβλία. Ο βιβλιοδετικός οίκος Μπλαζουδάκη, το 1934, 
βιβλιοδέτησε «τα συγγράµµατα του Βασιλέως Κωνσταντίνου», Νίκος Σκιαδάς, Χρονικό της ελληνικής 
τυπογραφίας, ό.π., σ. 285 – 286. Βλ. επίσης ∆ηµήτρης Παυλόπουλος, «Βιβλιοδετεία της Αθήνας. 
Οργανωµένες βιβλιοδετικές µονάδες και βιβλιοδέτες από το 1880 έως τα πρώτα µεταπολεµικά 
χρόνια», στο «Η τέχνη της βιβλιοδεσίας», ‘Επτά Ηµέρες’ ένθετο της εφ. Η Καθηµερινή, 8/2/1998, τ. 
ΛΗ΄, σ. 103 – 109.    
17 Η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια ιδρύθηκε από τον δηµοσιογράφο και εκδότη Παύλο ∆ανδράκη 
το 1926. Το 1928 η διεκπεραίωση της εργασίας ανατέθηκε στην «Ανώνυµο Εταιρεία Εκδόσεων και 
Γραφικών Τεχνών ‘Πυρσός’» (θυγατρική της Εταιρείας Π. Μακρής και Σία – «Προµηθεύς»), η οποία 
ιδρύθηκε γι’ αυτόν το σκοπό στις 29/2/1928. Βλ. Αγγελική Πασσιά, Βάσιας Τσοκόπουλος, Γιάννης 
Χρυσοβέργης (επιµ.), Εκδοτικές δραστηριότητες, 1900 – 1940, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Αθήνα 1998, σ. 
29. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού, «Σκοπός της εταιρείας είναι η έκδοσις της Μεγάλης 
Ελληνικής Εγκυκλοπαιδείας και πάσης εν γένει πνευµατικής εργασίας, η τυπογραφία, η κατεργασία 
χάρτου, η διαφήµισις και εν γένει πάσα συναφής ή σχετική προς τους κλάδους τούτους εργασία». Για 
το Καταστατικό της εταιρείας Βλ. ΙΑ/ΕΤΕ, Σειρά 34: Βιοµηχανική Πίστη, Υποσειρά 13: Βιοµηχανίαι 
χάρτου, εκτυπώσεως και συναφών [στο εξής: ΙΑ/ΕΤΕ], φ. 27, ΦΕΚ ∆ΑΕ 41/29.2.1928. Το 
«Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν του Ελευθερουδάκη» κυκλοφορεί σε τόµους από το 1927. Το 1931 
κυκλοφόρησε ο δωδέκατος και τελευταίος τόµος του λεξικού. Βλ. «Αγγελική Πασσιά, «Τρία µεγάλα 
εκδοτικά τολµήµατα», στο «Η περιπέτεια του βιβλίου στην Ελλάδα», ό.π.,  σ. 12 – 13.     
18 ∆ηµήτρης Π. ∆ηµητράκος, «Το ‘Μέγα Λεξικόν’ του ∆ηµητράκου», στο «Η περιπέτεια του βιβλίου 
στην Ελλάδα», ό.π., σ. 14 – 16.   
19 Αγγελική Πασσιά, «Τρία µεγάλα εκδοτικά τολµήµατα», ό.π., σ. 13.  
20 Χρήστος Λούκος, «Τυπογραφία και τυπογράφοι», ό.π., σ. 321.  
21 Έφη Αβδελά, «Η µισθωτή εργασία ως προνοµιακό πεδίο για τη συγκρότηση κοινωνικών κινηµάτων 
στο Μεσοπόλεµο», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης 8 (Νοέµβριος 1996), σ. 83 – 99.  
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αντιθετικούς πόλους της κοινωνικής σχέσης που χαρακτηρίζει τον τρόπο παραγωγής 
στους κόλπους του οποίου εµφανίζεται η σύγχρονη βιοµηχανία».22  

Η προσπάθεια προσέλκυσης «µαζικού» κοινού πραγµατώνεται µε την έκδοση 
βιβλίων και περιοδικών που απευθύνονται στο µικροαστικό κοινό των πόλεων. Αυτήν 
την περίοδο εκδίδονται µυθιστορήµατα, µεταφράζονται λογοτεχνικά βιβλία και 
κάνουν την εµφάνισή τους τα πρώτα λογοτεχνικά βιβλία τσέπης,23 που λόγω του 
χαµηλότερου κόστους παραγωγής και κατά συνέπεια και της τιµής πώλησής τους, 
προσελκύουν µεγάλο µέρος των αναγνωστών. Παράλληλα µε τα «λαϊκά» 
αναγνώσµατα συστηµατοποιείται η έκδοση περιοδικών «ποικίλης ύλης» µε στόχο την 
κάλυψη των αναγκών ψυχαγωγίας των νέων στρωµάτων.24 Ο χώρος του αθλητισµού 
και των σπορ θα προσφέρει νέο πεδίο εµπορικής εκµετάλλευσης από την πλευρά των 
περιοδικών και εφηµερίδων, που εκδίδονται αποκλειστικά για την ενηµέρωση του 
κοινού στα αθλητικά δρώµενα της χώρας.25 Η εκδοτική αυτή άνθηση θα προκαλέσει 
µεταβολές και στη δοµή και οργάνωση των περιοδικών οίκων. Η πρακτική της 
αυτοχρηµατοδότησης του περιοδικού παύει πλέον να αποτελεί επωφελή επένδυση για 
τον εκδότη και ο νέος συσχετισµός δύναµης που διαµορφώνεται δηµιουργεί δύο 
αλληλένδετες πορείες στην οικονοµική, κοινωνική και οργανωτική διάσταση της 
σχέσης περιοδικού και εκδοτικού οίκου. Από τη µια ο εκδοτικός οίκος εκδίδει και 
περιοδικό, ενώ από την άλλη, «ο εκδότης περιοδικού προστρέχει στη στέγη του 
εκδοτικού οίκου».26  

Μέχρι το 1937, οπότε και ιδρύεται ο Οργανισµός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, 
ο τοµέας της παιδείας, µε την ίδρυση σχολείων και δεύτερου πανεπιστηµίου, καθώς 
και βιβλιοθηκών, είναι αυτός που θα στηρίξει οικονοµικά τα περισσότερα 
τυπογραφεία της Αθήνας και θα δηµιουργήσει το µεγαλύτερο αναγνωστικό κοινό. 
«Το κέρδος, η κίνηση η µεγάλη γινόταν από τα σχολικά», 27  όπως δηλώνει ο 
βιβλιοπώλης της «Εστίας» Νίκος Παντελάκης. Ενδεικτικό της προσοδοφόρας 
ενασχόλησης µε το σχολικό και παιδικό βιβλίο, αποτελεί το γεγονός ότι οι τέσσερις 

                                                 
22 Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη. Η βιοµηχανία στην ελληνική οικονοµία, 1830 – 1940, 
Θεµέλιο, Αθήνα 1993, σ. 20. Για µια βιβλιογραφία της συζήτησης στην ελληνική ιστοριογραφία 
σχετικά µε τη συγκρότηση  ή όχι  «εργατικής τάξης» στην Ελλάδα, βλ. Έφη Αβδελά, «Η µισθωτή 
εργασία», ό.π., σ. 85 – 86, υποσηµ. 3. Βλ. επίσης Έφη Αβδελά, «Η κοινωνική τάξη στη σύγχρονη 
ιστοριογραφία: από το οικονοµικό δεδοµένο στην πολιτισµική κατασκευή», Τα Ιστορικά 22 (Ιούνιος 
1995), σ. 173 – 204.  
23 Ευαγγελία Αντζάκα – Βέη, ∆ηµήτρης Παυλόπουλος, «Οι νέοι µεγάλοι εκδοτικοί φορείς της Αθήνας. 
Τυπογραφεία και εκδοτικοί οίκοι (19ος – 20ός αι.)», στο Κ. Π. Στάικος, Τ.Ε. Σκλαβενίτης (επιµ.), 
Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισµού (1499 – 1999), Βουλή των Ελλήνων, 
Αθήνα 2000, σ. 100.  
24 Οικογενειακά φιλολογικά περιοδικά εκδίδονται ήδη από τα µέσα του 19ου αιώνα, αλλά προφανώς 
τώρα διακρίνονται µε µεγαλύτερη σαφήνεια ως ειδική κατηγορία. Βλ. Μάρθα Καρπόζηλου, Τα 
ελληνικά οικογενειακά φιλολογικά περιοδικά (1847 – 1900), Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Επιστηµονική 
Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Παράρτηµα αρ. 1, Ιωάννινα 1991. 
Την ίδια περίοδο εκδίδονται τα περιοδικά Πάνθεον, Μπουκέτο, η Εβδοµάδα, η Οικογένεια κλπ. που 
πωλούσαν συνολικά πάνω από 8.000 φύλλα ηµερησίως. ∆ιαµαντής Μπασαντής, Ο ηµερήσιος τύπος. 
Από τον 18ο στον 21ο αιώνα, Οδυσσέας, Αθήνα 2002, σ. 76.  
25  Ενδεικτικά, µερικές από τις αθλητικές εφηµερίδες που εκδίδονται αυτήν την περίοδο είναι: ο 
Αθλητισµός (1927), η Αθλητική (1928), ο Αθλητικός Κόσµος (1930), ο Τύπος Αθλητικός (1930), η 
Αθλητική Φωνή (1932) κλπ. Βλ. Κώστας Μάγερ, Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, τ. Β΄: Αθηναϊκαί 
εφηµερίδες 1901 – 1959, Αθήνα 1959, στο Παράρτηµα.  
26 Βάσιας Τσοκόπουλος, «Περιοδικά και εκδοτικοί οίκοι στο Μεσοπόλεµο», στο Επιστηµονικό 
Συµπόσιο, Ο περιοδικός τύπος στον Μεσοπόλεµο (26 και 27 Μαρτίου 1999), Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα 2001, σ. 17.    
27 Νίκος Παντελάκης, «Σαν να διάβασα ένα βιβλίο». Ο βιβλιοπώλης της Εστίας αφηγείται, Παναγιώτης 
Σουλτάνης (επιµ.), Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 2003, σ. 38.  
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ανθηρότεροι οικονοµικά εκδοτικοί οίκοι, ο ∆ηµητράκος, ο Σαλίβερος, ο Σιδέρης και 
η Εστία είχαν το µεγαλύτερο µερίδιο στην παραγωγή και εµπορία του σχολικού 
βιβλίου. Η ενασχόληση µε τη συγκεκριµένη θεµατική θα επιτρέψει τα τυπογραφεία 
και τους εκδοτικούς οίκους να ξεπεράσουν σχετικά ανώδυνα τις συνέπειες της 
διεθνούς οικονοµικής κρίσης του 1929.28 Η Αθήνα είναι το κέντρο της εκδοτικής 
δραστηριότητας, ενώ τα τυπογραφεία της επαρχίας δεν µπορούν να ανταποκριθούν 
στον ανταγωνισµό της πρωτεύουσας και κλείνουν. «Όσα επιβιώνουν, περιορίζονται 
σε λίγες εκδόσεις κυρίως τοπικής εµβέλειας, τυπώνουν επαρχιακές εφηµερίδες και 
κυρίως καλύπτουν τις ανάγκες σε έντυπα […] των ντόπιων επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων».29  

Παράλληλη µε την ακµή που σηµειώνεται στο χώρο του βιβλίου και περιοδικού, 
στην περιοχή της πρωτεύουσας παρατηρείται στη δεκαετία του ’20 και εξίσου 
σηµαντική παραγωγή εφηµερίδων. Την περίοδο του Μεσοπολέµου ιδρύονται οι 
γνωστές µέχρι τις ηµέρες µας εφηµερίδες που θα κυριαρχήσουν µεταπολεµικά στο 
χώρο του τύπου.30  Συνολικά το 1927 εκδίδονται στην Αθήνα 84  εφηµερίδες, από τις 
οποίες οι 18 είναι ηµερήσιες, ενώ στην «επαρχία» εκδίδονται 243 εφηµερίδες από τις 
οποίες οι 58 είναι ηµερήσιες. Στο επίπεδο των περιοδικών, η Αθήνα έχει το 
προβάδισµα εκδίδοντας 139 περιοδικά έναντι 59 που εκδίδονται στην υπόλοιπη 
Ελλάδα.31 Κατά τους δηµοσιογράφους Ι. Μύταλη και Κ. Μάγερ, οι εφηµερίδες στην 
περίοδο του Μεσοπολέµου, «ευρίσκονται εις την ακµήν των από πάσης απόψεως. […] 
Συναγωνίζονται εις όλα τα επίπεδα. Εις τας ειδήσεις του εσωτερικού, εις τας 
ανταποκρίσεις του εξωτερικού, εις το χρονογράφηµα, εις τας ερεύνας των µεγάλων 
ζωτικών ζητηµάτων του τόπου και κυρίως εις την βελτίωσιν της εµφανίσεως διά της 
προµηθείας νέων πιεστηρίων και τυπογραφείων».32  

Από τα τέλη του 19ου αιώνα ένας µικρός σχετικά αριθµός εφηµερίδων έχει 
αποκτήσει ιδιόκτητα καταστήµατα, ενώ το µεγαλύτερο µέρος τους καταφεύγει στα 
υπάρχοντα τυπογραφεία καταβάλλοντας το ανάλογο ενοίκιο. Σταδιακά, µε την 
υιοθέτηση νέων µεθόδων στοιχειοθέτησης και εκτύπωσης, οι εφηµερίδες 
διαχωρίζονται από την οργανωτική τους σύνδεση µε τα τυπογραφικά καταστήµατα 
και συστήνουν διακριτό τοµέα παραγωγής εντύπου.«Βέβαια η µικτή κατάσταση  
εξακολουθούσε να συνυπάρχει πολύν καιρό ακόµη».33  

Την οικονοµική «ευκαιρία» ανάπτυξης του τύπου επιδιώκουν να 
εκµεταλλευτούν «µεσάζοντες». Η ατέλεια του δηµοσιογραφικού χαρτιού, που έχει 
καθιερωθεί στον ελληνικό τύπο από τον 19ο αιώνα και η δραµατική αύξηση της 

                                                 
28 Για το σχολικό βιβλίο βλ. ∆ηµήτρης Φ. Χαραλάµπους, «Το σχολικό βιβλίο στην Ελλάδα. Από τον 
19ο αιώνα έως το 1940», στο «Η περιπέτεια του βιβλίου στην Ελλάδα», ό.π., σ. 9 – 11. Βλ. επίσης 
Γιάννη Χρυσοβέργης, «Η κρίση του βιβλίου στα 1930», στο «Η περιπέτεια του βιβλίου στην Ελλάδα», 
ό.π., σ. 20. Αγγελική Πασσιά, Βάσιας Τσοκόπουλος, Γιάννης Χρυσοβέργης (επιµ.), Εκδοτικές 
δραστηριότητες, ό.π., σ.  45.  
29 Χρήστος Λούκος, «Μικρές και µεγάλες πόλεις», ό.π., σ. 151.  
30  Οι γνωστές µέχρι σήµερα επιχειρήσεις του τύπου που ιδρύονται αυτήν την περίοδο είναι: Η 
Καθηµερινή, 15/9/1919, του Γεώργιου Βλάχου, το Ελεύθερον Βήµα, 6/2/1922, του ∆ηµήτρη 
Λαµπράκη, Η Βραδυνή, 18/11/1923, ως εφηµερίδα των συντακτών της, Η Πρωία, 1/11/1925, των 
αδελφών Γεωργίου και Στέφανου Πεσµαζόγλου, Αθηναϊκά Νέα, 28/5/1931, του ∆ηµήτρη Λαµπράκη. 
Βλ. Κώστας Μάγερ, Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, τ. Β΄, ό.π., σ. 166, 196, 211, 257.  
31  Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Ελλάς, «Ο Φοίνιξ», Αθήνα 1964, λήµµα: «Τύπος και 
Τυπογραφία», σ. 570. Στους συγκεκριµένους αριθµούς τίτλων δεν περιλαµβάνονται τα βραχύβια 
έντυπα που εκδόθηκαν αυτήν την περίοδο.  
32 Ι. Μύταλης – Κ. Μάγερ, Ελληνική δηµοσιογραφία, Τύποις ∆ιον. Πετσάλη, Αθήνα 1939, σ. 62.  
33 Νίκος Σκιαδάς, Χρονικό της ελληνική τυπογραφίας, ό.π., σ. 32. Το 1894 ιδιόκτητα τυπογραφεία 
διαθέτουν οι εφηµερίδες Παλιγγενεσία, Άστυ, Ακρόπολις, Εφηµερίς. Στο ίδιο, σ. 207.  
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κυκλοφορίας του,34 οδήγησαν, το 1921, τον Γιάννη Πετσόπουλο στην ίδρυση της 
οµόρρυθµης εταιρείας «Γ. Πετσόπουλος και Σία» µε στόχο τη διάθεση 
δηµοσιογραφικού χαρτιού στην αγορά. Οι αδελφοί Πετσόπουλοι ήταν οι πρώτοι που 
ασχολήθηκαν µε το κερδοφόρο εµπόριο του χαρτιού, µε αποτέλεσµα να καθιερωθούν 
στην ελληνική αγορά των εφηµερίδων, διακινώντας, το 1936, το 43% του συνόλου 
της εισαγωγής του. Το πρώτο δηµοσιογραφικό συγκρότηµα της χώρας, ο Οργανισµός 
Λαµπράκη,35 «προµηθεύεται παρ’ αυτού το σύνολον του χάρτου, όστις του είναι 
αναγκαίος». Η συµφωνία συνδυάστηκε µε ελβετικό δάνειο ύψους 192.000 φράγκων, 
που παρασχέθηκε από την εταιρεία στον ∆ηµήτρη Λαµπράκη προκειµένου να 
εξοπλίσει την επιχείρησή του µε ταχύτερο πιεστήριο. Παρόµοιες ενέργειες επεδίωκε 
να πραγµατοποιήσει η εταιρεία και σε άλλες εφηµερίδες ώστε να εξασφαλίσει 
πελατεία  για το δηµοσιογραφικό χαρτί. Το 1934 επέκτεινε τις επιχειρηµατικές της 
δραστηριότητες µέσω της ίδρυσης της Ανωνύµου Εµπορικής και Βιοµηχανικής 
Εταιρείας «Ο Τύπος», για την εκµετάλλευση τυπογραφικών εγκαταστάσεων, 
πιεστηρίων και τυπογραφείων, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στις εφηµερίδες που 
δεν έχουν αποκτήσει ακόµη ιδιόκτητα καταστήµατα, να εκτυπώνονται ή ακόµη και 
να στοιχειοθετούνται στις εγκαταστάσεις της νέας εταιρείας. Οι αδελφοί 
Πετσόπουλοι «εφρόντισαν να παράσχουν εις τους οργανισµούς τούτους τα µηχανικά 
µέσα της εκτυπώσεως των φύλλων των. Άλλωστε αυτή καθ’ εαυτήν η επιχείρησις 
των πιεστηρίων και άλλων τυπογραφικών εγκαταστάσεων ήτο επικερδής, καθότι τα 
υπάρχοντα πιεστήρια ήσαν τότε ανεπαρκή διά τας ανάγκας του Αθηναϊκού Τύπου».36 
Έτσι προκειµένου η εταιρεία να διαµεσολαβεί για την παροχή δανείων σε εκδότες 
εφηµερίδων, που επιθυµούσαν να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρησή τους, 
προµηθεύτηκε η ίδια πιεστήρια και τυπογραφικές εγκαταστάσεις. «∆ι’ αυτών 
επεδίωκε να δεσµεύση τους πελάτας του και να ελέγχη και από της πλευράς της 
τυπογραφικής και από της πλευράς του χάρτου τας επιχειρήσεις των».37  

Η διατήρηση της δασµολογικής ατέλειας στο δηµοσιογραφικό χαρτί, σχεδόν σε 
όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, αποτέλεσε απαγορευτικό παράγοντα για την 
κατασκευή του.38 Οι δύο νέες χαρτοποιίες που ιδρύονται στη δεκαετία του 1920 – η 
«Ανώνυµος  Ελληνική Εταιρεία Χαρτοποιίας» ιδρύεται στο Αίγιο το 1924 και  η  

                                                 
34 Το 1915 η κυκλοφορία του αθηναϊκού Τύπου υπολογίζεται στα 150.000 φύλλα, ενώ την περίοδο 
1930 – 1936 η κυκλοφορία αυξήθηκε πάνω από 230% φθάνοντας τα 350.000 µε 360.000 φύλλα 
ηµερησίως. Βλ. John Dimakis, “The Greek Press”, στο John T. A. Koumoulides (επιµ.), Greece in 
Transition. Essays in the History of Modern Greece 1821 – 1974, Zeno, Λονδίνο 1977, σ. 227.     
35 Το 1931 µε την έκδοση της απογευµατινής εφηµερίδας Αθηναϊκά Νέα, ο ∆ηµήτρης Λαµπράκης 
δηµιουργεί το πρώτο δηµοσιογραφικό συγκρότηµα της χώρας. Στην ιδιοκτησία του ανήκουν επιπλέον 
τα έντυπα: Ελεύθερον Βήµα (1922), Οικονοµικός Ταχυδρόµος (1928) και η Οµάδα (1930). Βασίλειος 
Αιδαλής, Αι παρεκτροπαί του Τύπου, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 23 – 24.  
36  Η εταιρεία συνολικά αγόρασε τρία πιεστήρια, δεκαπέντε λινοτυπικές µηχανές και τρία πλήρη 
τυπογραφεία. Η δυναµικότητα των πιεστηρίων φτάνει συνολικά την εκτύπωση εφτά εφηµερίδων 
ηµερησίως και ο µέσος όρος του µισθώµατος που καταβάλλει ο ιδιοκτήτης εφηµερίδας, µε σύνολο 
τραβηγµάτων 35.000 φύλλα, είναι 4.000 δραχµές. Στα πιεστήρια εκτυπώνονται ταυτοχρόνως τέσσερις 
πρωινές εφηµερίδες: Η Εφηµερίς των  Ελλήνων, ο Ριζοσπάστης, η Ακρόπολις και ο Ελεύθερος 
Άνθρωπος και τρεις απογευµατινές: Ο Τύπος, η Αθηναϊκή και η Εσπερινή µε τιράζ 50.000 φύλλα η 
καθεµία. Εκτός από τις εφηµερίδες τυπώνονται και στοιχειοθετούνται και περιοδικά. ΙΑ/ΕΤΕ, φ. 35, 
Υπηρεσία Μελέτης και Χρηµατοδοσιών της Εθνικής Τραπέζης, «1) Γ. Πετσόπουλος και Σία, 2) Α. 
Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία «Ο Τύπος» (Αίτησις ∆ανείου)», Ιανουάριος 1936.        
37 Στο ίδιο. 
38  Χριστίνα Αγριαντώνη, «Η βιοµηχανία του χαρτιού», στο Χριστίνα Αγριαντώνη – Νίκος  
Μπελαβίλας (επιµ.), Ιστορικός βιοµηχανικός εξοπλισµός στην Ελλάδα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών / 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών,  Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Οδυσσέας, Αθήνα 1998, σ. 315.  
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«ΕΓΛ», Χαρτοποιία  Λαδόπουλου στην Πάτρα το 192839 – δε θα µπορέσουν να 
επηρεάσουν άµεσα την παραγωγή και εµπορία του δηµοσιογραφικού χάρτου. Από 
την πλευρά ωστόσο των εκδοτών τύπου, η ατέλεια υπήρξε µια από τις ευνοϊκότερες 
προϋποθέσεις ανάπτυξης και εξάπλωσης του τύπου στον 20ό αιώνα.  

Σε σύγκριση µε το βιβλίο, ο τύπος εµφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Εκτός 
από την ατέλεια χάρτου, που απουσιάζει στην περίπτωση των τυπογραφείων, το 
δίκτυο  διανοµής και κυκλοφορίας του τύπου είχε ολοκληρωθεί στις αρχές του 20ού 
αιώνα. Ο εφηµεριδοπώλης Σπύρος Τσαγγάρης (1852 – 1931), το 1875, οργανώνει για 
πρώτη φορά τους συναδέλφους του και ιδρύει το «Κεντρικόν Πρακτορείον 
Εφηµερίδων, Σπύρος Τσαγγάρης». 40 Η ίδρυση του Πρακτορείου συνέβαλε 
αποφασιστικά στην αύξηση της κυκλοφορίας των εντύπων και τη σταδιακή επέκτασή 
τους και στην αγορά της επαρχίας. Μέχρι τότε οι εφηµερίδες πωλούνταν στην Αθήνα 
και τον Πειραιά µέσω εφηµεριδοπωλών.  «Εις τας Επαρχίας  εστέλλοντο µόνον εάν 
υπήρχον συνδροµηταί. Αλλά και εις τας δύο πόλεις [Αθήνα – Πειραιάς] η πώλησις 
εγίνετο κατά τρόπον άθλιον».41 Από τις αρχές του 20ού αιώνα ο Τσαγγάρης ίδρυσε 
υποπρακτορεία στην επαρχία για τη γρήγορη και άµεση διακίνηση των αθηναϊκών 
εφηµερίδων στο επαρχιακό κοινό. Το 1912 ιδρύεται και δεύτερο πρακτορείο 
εφηµερίδων µε την επωνυµία «Εταιρεία Ελληνικού Τύπου» µε πρώτο διευθυντή τον 
Γεώργιο Κοτζιά και δεύτερο τον Τάκη Πικραµµένου.42 Παρά τον ανταγωνισµό που 
δηµιουργήθηκε ανάµεσα στα δύο πρακτορεία διακίνησης του ελληνικού τύπου, το 
Πρακτορείο του Τσαγγάρη φαίνεται ότι κυριάρχησε. «Τα υποκαταστήµατά [του] δεν 
είνε λίγα και µετρηµένα όπως των άλλων […] Ευρίσκονται παντού και εις τας πλέον 
αποκέντρους κωµοπόλεις και προσφέρουν πάντοτε, τακτικά, χωρίς ηµέρας αργίας 
ποτέ, χωρίς περιορισµούς ωρών εργασίας, χωρίς δυστροπίας υπαλληλικού 
προσωπικού, τας υπηρεσίας των εις το κοινόν».43 

Τα πρακτορεία εφηµερίδων δεν αποτέλεσαν µόνο ιδιωτικές επιχειρήσεις  
διανοµής του τύπου, αλλά συµµετείχαν και στο µετοχικό κεφάλαιο εφηµερίδων και 

                                                 
39 Για την χαρτοποιία του Ευάγγελου Λαδόπουλου στην Πάτρα βλ. Χριστίνα Αγριαντώνη – Βαρβάρα 
∆εσποινιάδου, «‘ΕΓΛ’ – Χαρτοποιία Ε. Γ. Λαδόπουλου στην Πάτρα», στο Χριστίνα Αγριαντώνη – 
Νίκος Μπελαβίλας (επιµ.), Ιστορικός βιοµηχανικός εξοπλισµός στην Ελλάδα, ό.π., σ. 316 – 322. Για τη 
χαρτοποιία Αιγίου βλ. Μαργαρίτα Αλεξίου – Ελένη Εµµανουλοπούλου, Το βιοµηχανικό συγκρότηµα 
της χαρτοποιίας Αιγίου, Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, Αθήνα 2004. Οι δύο πιο πάνω 
επιχειρήσεις, µαζί µε την «Αθηναϊκή Χαρτοποιία» που θα ιδρυθεί το 1937, θα κυριαρχήσουν στην 
ελληνική αγορά κατά τη µεταπολεµική περίοδο. 
40 «Ο Τσαγγάρης από παλιός πωλητής έγινε µία µέρα… εργολάβος. Ανέλαβε δηλαδή υπό την ιδίαν του 
ευθύνη την πώλησιν των εφηµερίδων και τις εµοίραζε εις τους άλλους πωλητάς, που τους κατέστησε 
µισθωτούς του», βλ. ∆ηµήτρης Μοσχονάς, Σαράντα χρόνια στις εφηµερίδες, Γκοβόστη, Αθήνα 1940, σ. 
142.  
41 Ι. Μύταλης – Κ. Μάγερ, Ελληνική δηµοσιογραφία, ό.π., σ. 66.    
42 Παράλληλα µε τα δύο αυτά πρακτορεία, ήδη από τα τέλη του προηγούµενου αιώνα, συγκροτούνται 
πρακτορεία για την εξωτερική ειδησεογραφία. Το 1875 ιδρύεται το «Τηλεγραφικό Πρακτορείο 
Στεφανόπολι» και το 1895 το «Αθηναϊκό Πρακτορείο» που είχε την αποκλειστικότητα των 
εξωτερικών ειδήσεων. Υποθέτω ότι µε τη συγκυρία της οργάνωσης των πρώτων σύγχρονων 
Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896, η ίδρυση πρακτορείου εξωτερικών ειδήσεων θεωρήθηκε 
επιβεβληµένη για την άµεση και έγκαιρη ενηµέρωση των ευρωπαϊκών  µέσων ενηµέρωσης. Ο  «Άργος 
του Τύπου» ιδρύθηκε το 1911 από τον δηµοσιογράφο Θεόδωρο Καλογερόπουλο και προµήθευε τις 
αθηναϊκές εφηµερίδες µε αποκόµµατα εφηµερίδων και ανταποκρίσεων του εξωτερικού. Νάση Μπάλτα, 
∆έσποινα Παπαδηµητρίου, Σηµειώσεις για την ιστορία του Τύπου. Η ελληνική και η ευρωπαϊκή 
διάσταση, Οδυσσέας, Αθήνα 1993, σ. 67. Βλ. επίσης Ι. Μύταλης – Κ. Μάγερ, Ελληνική δηµοσιογραφία, 
ό.π., σ. 65 – 72. Κώστας Μάγερ, Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, τ. Β΄, ό.π., σ. 14. ∆ιαµαντής 
Μπασαντής, Ο ηµερήσιος τύπος, ό.π.,  σ. 55 – 56, 60 – 63.  
43 ∆ηµήτριος Λαµπίκης, «Πνευµατική Τράπεζα», Πατρίς, 19/7/1936. Αναδηµοσιεύεται στο Ι. Μύταλης 
– Κ. Μάγερ, Ελληνική δηµοσιογραφία, ό.π., σ. 67 – 68.   
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εκδοτικών οίκων. Η οικονοµική επένδυση σε εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών και 
εφηµερίδων υπήρξε ιδιαίτερα προσοδοφόρα. Σύµφωνα µε τη µελέτη της Εθνικής 
Τραπέζης, το 1936, «ο αριθµός των εκδιδοµένων εφηµερίδων και περιοδικών εις τας 
Αθήνας αυξάνει συνεχώς. Ιδιαιτέρως δε κατά την τελευταίαν περίοδον ευρισκόµεθα 
προ ασυνήθους εκδοτικού οργασµού (ιδίως περιοδικών και λαϊκών βιβλίων)».44 Το 
1928 µε την ίδρυση του «Πυρσού», τα Πρακτορεία του Τσαγγάρη και του 
Πικραµµένου θα συµµετάσχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε 7.500 
µετοχές ο πρώτος (ή 18,75% του συνολικού κεφαλαίου) και 2.500 µετοχές ο δεύτερος 
(ή 6,25%).45 Τα οικονοµικά οφέλη της συγκεκριµένης επιχειρηµατικής πρακτικής 
φαίνεται να µην ήταν ασήµαντα, γι’ αυτό αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε και κατά τη 
διάρκεια του Μεσοπολέµου.  

Τα πρακτορεία λειτουργούσαν επίσης και ως εγγυητές  για τη σύναψη δανείων 
των επιχειρήσεων του τύπου από τον τραπεζικό τοµέα. Το 1938, όταν η «Ανώνυµος 
Ελληνική Εταιρεία ∆ηµοσιογραφικών Επιχειρήσεων ‘Η Πανεκδοτική’» ζητεί δάνειο 
από την Εθνική Τράπεζα για την εξυγίανση της µητρικής της εταιρείας «Ο Τύπος», 
το δάνειο τελεί υπό την εγγύηση του Πρακτορείου Πικραµµένου. Το δάνειο 
εξοφλήθηκε «δι’ ηµερησίων καταβολών γενοµένων υπό της εταιρείας Τ. 
Πικραµµένος διά κρατήσεων επί των εισπράξεων εκ πωλήσεως φύλλων της 
εφηµερίδος «Ο Τύπος» ην πρακτορεύει η εταιρεία αύτη». 46  Εκτιµώ ότι ο 
ανταγωνισµός ανάµεσα στα δύο πρακτορεία και η ανάγκη επικράτησης και 
επέκτασης της δράσης τους στην αγορά, υποχρέωνε στην πραγµατικότητα τους δύο 
ανταγωνιστές να διεκπεραιώνουν τέτοιου είδους συµφωνίες, ώστε να διατηρούν 
«µόνιµους» πελάτες ή τουλάχιστον να εξασφαλίζουν τη συνεργασία µαζί τους για ένα 
ορισµένο χρονικό διάστηµα. Εποµένως, η άρνηση εµπλοκής σε µια τέτοια επένδυση 
θα σήµαινε ταυτόχρονα συγκριτικό πλεονέκτηµα για το αντίπαλο πρακτορείο και 
κατά συνέπεια, συρρίκνωση του µεριδίου συµµετοχής στην ελληνική αγορά για τον 
πράκτορα που αρνήθηκε την πρόταση.  

Σε αντίθεση µε τις εφηµερίδες, στα βιβλία δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη ένα 
αποδοτικό σύστηµα διανοµής τους στην επαρχία. Οι εκδοτικοί οίκοι φαίνεται να 
λύνουν τα προβλήµατα διανοµής µέσω της συστηµατικής προβολής τους από τα 
περιοδικά που εκδίδουν όσο και από τους βιβλιογραφικούς καταλόγους, που 
πυκνώνουν σε αριθµό στα µέσα της δεκαετίας του 1930. 47  Η οικονοµική κρίση  
πλήττει ιδιαίτερα το βιβλίο, καθώς ανταγωνίζεται µε την εφηµερίδα για την 
προσέλκυση µεγαλύτερης µερίδας κοινού. Οι εφηµερίδες, προκειµένου να 
ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, καθιερώνουν µόνιµη στήλη 
µυθιστορήµατος σε συνέχειες, µια πρακτική που αναπτύχθηκε από τον 19ο αιώνα. Ο 
δηµοσιογράφος Αθανασιάδης – Νόβας υποστηρίζει στα 1925, «δεν αγοράζουν βέβαια 
την εφηµερίδα µόνο οι πολιτικοµανείς των καφενέδων· ένα µεγάλο ποσοστό είναι και 

                                                 
44 ΙΑ/ΕΤΕ, φ. 35, ό.π. Η έµφαση δική µου.  
45 ΙΑ/ΕΤΕ, φ. 27, ό.π. Η πρακτική αυτή είχε αναπτυχθεί ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα όταν ο 
Τσαγγάρης ενίσχυσε οικονοµικά τον Βλάση Γαβριηλίδη για να εκδώσει την εφηµερίδα Μη Χάνεσαι το 
1880. Κ. Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού Τύπου, τ. Α΄: 1790 – 1900, εκδόσεις Α. ∆ηµόπουλος, Αθήνα 
1957, σ. 178.  
46 ΙΑ/ΕΤΕ, φ. 54, «Υπηρεσία Μελέτης και Χρηµατοδοσιών της Εθνικής Τραπέζης», Αύγουστος 1938.  
47 Μιχάλης Μπακογιάννης, «Βιβλιογραφικά περιοδικά του Μεσοπολέµου», στο Επιστηµονικό 
Συµπόσιο, Ο περιοδικός τύπος στον Μεσοπόλεµο (26 και 27 Μαρτίου 1999), Εταιρεία Σπουδών 
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα 2001, σ. 26. Για 
τους καταλόγους που εκδίδανε τα τυπογραφεία κατά τον 19ο αιώνα βλ. Νίκος Σκιαδάς, Χρονικό της 
ελληνικής τυπογραφίας, ό.π., σ. 292 – 300.  
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οι πιστοί του µυθιστορήµατος». 48  Οι ιδιοκτήτες εφηµερίδων ήταν πρόθυµοι να 
καταβάλλουν σηµαντικά χρηµατικά ποσά προκειµένου να εξασφαλίσουν 
αποκλειστικά δικαιώµατα έκδοσης «αξιόλογων» ξενόγλωσσων βιβλίων, ώστε να 
διατηρήσουν την «αγωνία» των αναγνωστών αµείωτη.49  

Ο προνοµιακός χώρος της διαφήµισης µέσω αγγελιών, προσέφερε µια ακόµη 
προσοδοφόρα οικονοµική πηγή για τις εφηµερίδες που θα κλονισθεί µε την εµφάνιση 
του ραδιοφώνου, του κινηµατογράφου, αλλά και των διαφηµιστικών εταιρειών. Κατά 
τον Σταύρο Σταυρίδη, «δεν αρκούσε πια ο χώρος των διαφηµιστικών καταχωρήσεων 
στις εφηµερίδες, ούτε η σχεδόν ερασιτεχνική ενασχόληση µε το σχεδιασµό της 
διαφήµισης που επικρατούσε ως τότε».50 Το 1927 ιδρύεται το πρώτο διαφηµιστικό 
γραφείο και το 1940 λειτουργούν συνολικά  δεκαεννιά. Οι εταιρείες αυτές έπαιξαν το 
ρόλο του «διαµεσολαβητή» ανάµεσα στους εκδότες εφηµερίδων και στους 
βιοµηχάνους, βιοτέχνες και εµπόρους που επιθυµούσαν να διαφηµίσουν τα προϊόντα 
τους, δηµιουργώντας δεσµούς εξάρτησης των εφηµερίδων από τους 
διαφηµιστές. 51 Μολονότι δηµιουργείται ανταγωνιστικό πεδίο στο χώρο της 
διαφήµισης, τα κέρδη από τις αγγελίες και τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις στον 
ελληνικό τύπο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξηµένα. Αποκαλυπτικό για την 
κερδοφόρα νέα πηγή αποτελεί το γεγονός ότι το 1960 το αγγελιόσηµο θα γίνει 
διακύβευµα τόσο από την πλευρά των εργατών όσο και των εργοδοτών, όπως θα 
δούµε στο τελευταίο κεφάλαιο.     

Προκειµένου να αυξηθεί ακόµη περισσότερο η κυκλοφορία του τύπου, οι 
εκδότες επιδίδονται στην πρακτική καταβολής «δώρων» (στυλό, ρολόγια, λαχεία, 
σπίτια κλπ.) στους αναγνώστες, ενώ παράλληλα εισβάλλουν δυναµικά στο χώρο του 
βιβλίου προσφέροντάς το µε τη µορφή κουπονιών. 52 Λόγω της ατέλειας του 
δηµοσιογραφικού χάρτου, οι επιχειρήσεις του τύπου είχαν τη δυνατότητα να εκδίδουν 
βιβλία µε χαµηλό παραγωγικό κόστος, υποχρεώνοντας τις εκδοτικές επιχειρήσεις ή 
να διακόψουν την έκδοση αρκετών βιβλίων ή να µειώσουν σηµαντικά την τιµή 
πώλησής τους συµπιέζοντας το κέρδος.53  

Η οικονοµική κρίση της δεκαετίας του 1930 θα προκαλέσει την επέµβαση του 
κράτους για την απαγόρευση αυτής της µορφής ανταγωνισµού µε στόχο την 
προστασία του βιβλίου. Το άρθρο 35 του νόµου 5060/1931 «Περί τύπου, προσβολών 
της τιµής εν γένει και άλλων σχετικών αδικηµάτων» όριζε: «πάσα υπό εφηµερίδος ή 
περιοδικού δηµοσίευσις περί ενεργείας υπ’ αυτής οιουδήποτε λαχείου ή παροχής 
δώρων δια κληρώσεως τιµωρείται µε φυλάκισιν µέχρι δύο µηνών και µε χρηµατικήν 
ποινήν 10.000 µέχρις 100.000 δραχµών».54 Ο νόµος φαίνεται ότι δε λειτούργησε στην 
πράξη, καθώς οι εκδότες εφηµερίδων εισήγαγαν την πρακτική της ευτελούς 
καταβολής αντιτίµου, για την παροχή στους αναγνώστες διαφόρων «δώρων», 

                                                 
48 Θ. Αθανασιάδης – Νόβας, «Η µόδα της επιφυλλίδας», Ελεύθερον Βήµα, 4/4/1925. Αναδηµοσιεύεται 
στο Θ. Αθανασιάδης – Νόβας, Η Τέταρτη Εξουσία, Αθήνα 1966, σ. 129 – 136. Το παράθεµα στη σ. 
129.   
49 Στο ίδιο, σ. 130 και 135.  
50 Σταύρος Σταυρίδης, «∆ιαφήµιση και δηµόσιος χώρος στην πόλη. Η προϊστορία της σχέσης τους στο 
καθεστώς της Μεταξικής ∆ικτατορίας», στο Πρακτικά του Β΄ ∆ιεθνούς Συνεδρίου, Η πόλη στους 
νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος – 20ός αι.) (27 – 30 Νοεµβρίου 1997), 
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, Αθήνα 2000, σ. 223. Για τα διαφηµιστικά γραφεία που ιδρύονται 
κατά τη µεταπολεµική περίοδο βλ. ∆ιαµαντής Μπασαντής, Ο ηµερήσιος τύπος, ό.π.,  σ. 92, 100.  
51 Γ. ∆. Ζιούτος, Ο Τύπος στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία, «Τα Νέα Βιβλία», Αθήνα 1945, σ. 25.  
52 John Dimakis, “The Greek Press”, ό.π., σ. 229.  
53 Αγγελική Πασσιά, Βάσιας Τσοκόπουλος, Γιάννης Χρυσοβέργης (επιµ.), Εκδοτικές δραστηριότητες, 
ό.π., σ. 39.  
54 ΦΕΚ Α΄ 172/30.6.1931.  
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οξύνοντας τον ανταγωνισµό µεταξύ των εφηµερίδων. Εκτός από τα «δώρα», 
αυξήθηκε παράλληλα και ο αριθµός των εκδιδόµενων σελίδων προκαλώντας, 
«θανάσιµον µεταξύ των εφηµερίδων συναγωνισµόν διά των πολυσελίδων». Το 1932 
το κράτος παρεµβαίνει προκειµένου να σταµατήσει αυτού του είδους «αθέµιτο» 
ανταγωνισµό, µέσω προσδιορισµού του «νόµιµου» αριθµού εκδιδόµενων σελίδων, 
«καθιερωθέντος του τετρασελίδου µεγάλου σχήµατος µε δύο καθ’ εβδοµάδα 
εξασέλιδα».55  

Με την επιβολή της µεταξικής δικτατορίας τόσο το Βιβλίο όσο και ο Τύπος θα 
υποστούν διώξεις. Με νόµο, το 1936, ο Ι. Μεταξάς ανακήρυξε σε «εγκληµατική 
πράξη» την κατοχή, από τους εκδότες, βιβλιοπώλες αλλά και από το αναγνωστικό 
κοινό, βιβλίων µε «ανατρεπτικό» περιεχόµενο. Οι δηµόσιες καύσεις των 
«παράνοµων» βιβλίων και η «λογοκρισία» που επιβλήθηκε, είχε ως στόχο τη 
«φίµωση και χειραγώγηση» του τύπου και του βιβλίου ώστε να εξασφαλιστεί η 
σταθεροποίηση και η αναπαραγωγή του νέου καθεστώτος. 56  Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο εισήχθηκε ο αναγκαστικός νόµος 1092 του 1938 «Περί Τύπου», ο οποίος 
επέκτεινε τις περιπτώσεις εκείνες που οδηγούσαν στην κατάσχεση των εφηµερίδων 
και απαγόρευσε κάθε είδους ανταγωνισµό τόσο ανάµεσα στον Τύπο και το Βιβλίο, 
όσο και ανάµεσα στους εκδότες εφηµερίδων. Αν και ο νέος νόµος απαγόρευσε  την 
περίπτωση καταβολής «δώρων» στους αναγνώστες «άνευ ισαξίου ανταλλάγµατος 
παροχής», 57  η συγκεκριµένη πρακτική αναπαράχθηκε και κατά τη µεταπολεµική 
περίοδο, καθώς φαίνεται ότι αποτέλεσε θετικό παράγοντα για την αύξηση της 
κυκλοφορίας των εφηµερίδων. 58 Τα άρθρα 26 και 27 του νόµου συµπίεσαν προς τα 
κάτω όχι µόνο τον αριθµό των «νόµιµων» εκδιδόµενων σελίδων κάθε εφηµερίδας 
αλλά και του τιράζ. Οι ιδιοκτήτες εφηµερίδων µε τη µεγαλύτερη κυκλοφορία στην 
ελληνική αγορά, δηλαδή άνω των 30.000 φύλλων ηµερησίως, ήταν υποχρεωµένοι να 
εκτυπώνουν µόνο το 50% επί των πωλούµενων φύλλων. Αντιθέτως, οι εφηµερίδες 
µικρής κυκλοφορίας είχαν το δικαίωµα τριπλασιασµού της παραγωγής τους. 
Βλέπουµε δηλαδή ότι ο Μεταξάς προσπάθησε να ελέγξει την αγορά ευνοώντας τις 
«µικρές» επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που πρόσκεινταν στο 
καθεστώς. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η καθιέρωση της Κυριακής αργίας στον τύπο, 
ο διπλασιασµός της τιµής πώλησης των φύλλων από µία σε δύο δραχµές και η 
επιβολή αυστηρότερων όρων για τη διανοµή στις επιχειρήσεις αδασµολόγητου 
δηµοσιογραφικού χαρτιού. Στόχος του αναγκαστικού νόµου ήταν ο πλήρης έλεγχος 
των εφηµερίδων και των περιοδικών από το κράτος και εν προκειµένω από το 
υφυπουργείο Τύπου και Τουρισµού, που ιδρύθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό. 
Συγκεκριµένα, το άρθρο 9 καθόριζε: «Ουδεµία εφηµερίς δύναται να εκδίδηται ή 
                                                 
55 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π., σ. 567.  
56 Νίκος Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσµοί σε κρίση (1922 – 1974). Όψεις της ελληνικής εµπειρίας, 
Βενετία Σταυροπούλου (µτφρ. από τα γαλλικά), Θεµέλιο, Αθήνα 1986 (1η έκδοση: 1983), σ. 419, 422 
– 426. Για το ρόλο των δηµοσίων τελετών στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου βλ. Σταύρος Σταυρίδης, 
«∆ιαφήµιση και δηµόσιος χώρος στην πόλη», ό.π., σ. 230.  
57 Σύµφωνα µε το άρθρο 17 του νόµου 1092/1938 «Απαγορεύεται η υπό των ηµερησίων, των κατά 
περιόδους εκδιδοµένων εφηµερίδων, ως και των περιοδικών πάσα χαριστική επίδοσις, ήτοι η 
χορήγησις δώρων µετά ή άνευ λαχνού, χρηµατικών βραβείων, βιβλίων και πάσης άνευ ισαξίου 
ανταλλάγµατος παροχής».  ΦΕΚ Α΄ 68 / 22.2.1938. Η έµφαση δική µου. Για περαιτέρω ανάλυση των 
νόµων 5060/1931 και 1092/1938 βλ. Άγγελος Μπουρόπουλος, Ερµηνεία των περί τύπου νόµων 5060 
και 1092 ως ισχύουσι σήµερον κατ’ άρθρον, Σάκκουλα, Αθήνα 1958. Βλ. επίσης Βασίλειος Αιδαλής, Αι 
παρεκτροπαί του Τύπου, ό.π., σ. 58 – 60, 149 – 188. 
58 Κατά τον Β. Αιδαλή, ιδιοκτήτες αθηναϊκών εφηµερίδων εξέδιδαν και πωλούσαν, στη δεκαετία του 
1960, το βιβλίο Αγορεύσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ το περιοδικό Εκλογή εξέδιδε το 1958 το 
βιογραφικό λεξικό Ποιος είναι ποιος, καθώς και ανθολογίες διηγηµάτων και τη Μικράν 
Εγκυκλοπαιδείαν. Β. Αιδαλής, Αι παρεκτροπαί του Τύπου, ό.π., σ. 167.     
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διακόψασα την έκδοσίν της δύναται να επανεκδοθή άνευ αδείας του Υφυπουργού 
Τύπου και Τουρισµού διδοµένης κατά την κρίσιν του». Ο αναγκαστικός νόµος 
οδήγησε τον τύπο σε οικονοµική κρίση. Από 350.000 φύλλα που πωλούνταν 
ηµερησίως στην Αθήνα την περίοδο 1930 – 1936, η κυκλοφορία του τύπου µειώθηκε 
περίπου στα 250.000 – 270.000 φύλλα κατά τη µεταξική περίοδο. 59  

Τις δραµατικές οικονοµικές και πολιτικές συνέπειες βιώνουν και τα 
τυπογραφεία. Ο αριθµός τους στην Αθήνα µειώθηκε από 128 τυπογραφικά 
καταστήµατα το 1930, σε 67 την περίοδο 1939 – 1940, ενώ µεγαλύτερη κρίση 
φαίνεται να υπέστησαν τα τυπογραφεία της επαρχίας.60 

 Ο βασικός παράγοντας που συνέβαλε στην κρίση του βιβλίου ήταν η ίδρυση, 
το 1937, του «Οργανισµού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων».61  Πλέον, η έκδοση των 
σχολικών βιβλίων ανατέθηκε, ως µονοπώλιο, στο «Νέον Κράτος»,  ώστε να γίνει 
ελεγχόµενη και εφικτή η επιβολή της µεταξικής ιδεολογίας. Η προσπάθεια διάχυσής 
της προϋπόθετε τον έλεγχο των εντύπων, γι’ αυτό και αυτήν την περίοδο ενισχύονται 
τα µέτρα «λογοκρισίας» και καταστολής. Η απουσία δικτύων διανοµής και διάθεσης 
των σχολικών βιβλίων από το κράτος, επέβαλε την πρακτική πώλησής τους από   
βιβλιοπώλες και πρώην εκδότες σχολικών βιβλίων, τουλάχιστον για ένα ορισµένο 
χρονικό διάστηµα. «Στην αρχή πουλιόντουσαν τα βιβλία του Οργανισµού µέσω των 
εκδοτικών οίκων, των πρώην εκδοτικών των σχολικών βιβλίων, αλλά µετά αλλάξανε 
οι νόµοι και τα κόλπα. Κάνανε δικές τους αποθήκες αυτοί και τα πουλάγανε µόνοι 
τους».62  Το 1940 σύµφωνα µε µελέτη της Εθνικής Τραπέζης, «το Ελληνικόν βιβλίον 
και η Ελληνική εκδοτική προσπάθεια εν γένει, ευρίσκεται την στιγµήν ταύτην εν 
παρακµή».63  

 Την εκδοτική παρακµή της περιόδου της µεταξικής δικτατορίας διαδέχεται η 
εκδοτική ακµή του «παράνοµου» τύπου και βιβλίου της Κατοχής. Παρ’ όλη την 
προσπάθεια ελέγχου της κυκλοφορίας των εντύπων από τις κατοχικές δυνάµεις, την 
επιβολή «λογοκρισίας», 64  την αδυναµία παραγωγής χάρτου από τις ελληνικές 
χαρτοποιίες, λόγω έλλειψης πρώτων υλών, την καταστολή και τις διώξεις που 
υπέστησαν τα έντυπα της Αριστεράς, σηµειώνεται έκρηξη του εκδοτικού φαινοµένου. 
Το 1942 εκδόθηκαν συνολικά 241 βιβλία και το 1943 τριπλασιάστηκαν σχεδόν σε 
αριθµό (729)· «και ενώ πριν από τον πόλεµο σπάνια ένα βιβλίο πουλούσε πάνω από 
1.000 αντίτυπα, σε πολλά από αυτά γίνονταν αλλεπάλληλες εκδόσεις».65 Κατά την 
                                                 
59 Νάση Μπάλτα – ∆έσποινα Παπαδηµητρίου, Σηµειώσεις για την ιστορία του τύπου, ό.π., σ. 81. Βλ. 
επίσης Ι. Μύταλης – Κ. Μάγερ, Ελληνική δηµοσιογραφία, ό.π., σ. 218. Βλ. και εδώ, υποσηµ. 34. Πρβλ. 
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄: Νεώτερος Ελληνισµός από το 1913 έως το 1941, Εκδοτική 
Αθηνών, Αθήνα 1978, σ. 385.   
60 Την περίοδο 1939 – 1940 λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη 17 τυπογραφεία και στον Πειραιά 6. 
Νικόλαος Σιδέρης, Οδηγός βιοµηχανίας της Ελλάδος 1939 – 1940, Αθήνα [χ.χ.], σ. 164 – 167.  
61 Ο εκδοτικός οίκος του Ι. ∆. Κολλάρου στη δεκαετία του 1930 πωλούσε ετησίως 250.000 σχολικά 
βιβλία. Με την ίδρυση του Οργανισµού το 1937 ο εκδοτικός οίκος παρουσιάζει ζηµίες. Βλ. Γιάννης 
Χρυσοβέργης, «Η κρίση του βιβλίου στα 1930», ό.π., σ. 20.  
62 Νίκος Παντελάκης, «Σαν να διάβασα ένα βιβλίο», ό.π., σ. 58.  
63  «Ίδρυσις Οργανισµού Ελληνικού Βιβλίου», Μελέται Επιχειρήσεων και Χρηµατοδοτήσεων της 
Εθνικής Τραπέζης, Μάιος 1940. Αναδηµοσιεύεται στο Βάσιας Τσοκόπουλος, Αγγελική Πασσιά, 
Γιάννης Χρυσοβέργης (επιµ.), Περιπέτειες του βιβλίου στην Ελλάδα,  ό.π., σ. 66 – 67.  
64 «Λογοκρισία» επιβλήθηκε κυρίως στον ηµερήσιο τύπο, ενώ στο επίπεδο των λογοτεχνικών και 
φιλολογικών εντύπων η λειτουργία της λογοκρισίας ήταν περιορισµένη και ανεπαρκής. Βλ. Αγγέλα 
Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγµένη δεκαετία 1940 – 1950, Πόλις, Αθήνα 2005, σ. 58 – 66.  
65 Τασούλα Βερβενιώτη, «Η πόλη σε καθεστώς νοµιµοποιηµένης παρανοµίας. Αθήνα 1941 – 1949», 
στο Πρακτικά του Β’ ∆ιεθνούς Συνεδρίου, Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και 
Βαλκανικές όψεις (19ος – 20ός αι.) (27 – 30 Νοεµβρίου 1997), Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, 
Αθήνα 2000, σ. 523. Όπως αναφέρει ο βιβλιοπώλης της «Εστίας» Νίκος Παντελάκης, «είχε δουλειά το 
βιβλιοπωλείο στην Κατοχή, είχε δουλειά το βιβλίο, δεν ήξερε ο κόσµος τι να κάνει». Νίκος 
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Αγγέλα Καστρινάκη, «ο υποχρεωτικός κατ’ οίκον περιορισµός το βράδυ, η µειωµένη 
επαγγελµατική δραστηριότητα και η ανάγκη εύρεσης ενός αντισταθµίσµατος στη 
ζοφερή εξωτερική πραγµατικότητα συνέτειναν στην εντυπωσιακή αύξηση της 
κυκλοφορίας των εντύπων».66  

Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και στο επίπεδο των εφηµερίδων. Ο  
«παράνοµος τύπος»67 της Κατοχής περιελάµβανε περίπου 400 τίτλους εφηµερίδων.68 
Εκτός από τις στοιχειοθετηµένες στο χέρι εφηµερίδες (λόγω του θορύβου που 
προκαλούν οι µηχανές στοιχειοθεσίας και εκτύπωσης δεν ενδείκνυται η χρήση τους 
για την παραγωγή «παράνοµων» εντύπων) κάνουν την εµφάνισή τους και οι 
πολυγραφηµένες, δακτυλογραφηµένες ακόµη και χειρόγραφες εφηµερίδες, ενώ 
παράλληλα εκδίδεται και ένας µεγάλος αριθµός προκηρύξεων και µονόφυλλων.69  «Ο 
κοµµατικός τύπος, ιδιαίτερα στην επαρχία κυκλοφορούσε παράνοµα, και εν πάση 
περιπτώσει έξω από το επίσηµο κύκλωµα του τύπου. Εν πολλοίς µοιραζόταν ‘χέρι µε 
χέρι’».70 Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι το επίσηµο δίκτυο κυκλοφορίας του τύπου 
τελούσε υπό την εποπτεία των γερµανικών κατοχικών δυνάµεων. Τα πρακτορεία 
ελληνικού και ξένου τύπου συνενώθηκαν το 1941 στην εταιρεία «Ένωσις Ελληνικού 
και Ξένου Τύπου», µε το 51% του κεφαλαίου να ανήκει στη γερµανική εταιρεία 
Mundus A. G. 71  Η έκδοση των αριστερών εντύπων γινόταν στις περισσότερες 
περιπτώσεις «κρυφά» αλλά αποτελεσµατικά, καθώς το Κ.Κ.Ε. είχε αναπτύξει αυτού 
του είδους δράση από την περίοδο του Μεσοπολέµου. «Η µόνιµη προοπτική της 
παρανοµίας οδηγούσε στη συστηµατική προσπάθεια να υπάρξουν µόνιµα στηµένοι 
παράνοµοι µηχανισµοί έκδοσης και διακίνησης έντυπου υλικού».72 Αυτή η εκδοτική 

                                                                                                                                            
Παντελάκης, «Σαν να διάβασα ένα βιβλίο», ό.π., σ. 109. Κατά την Αγγέλα Καστρινάκη, την τετραετία 
1941 – 1944, «σηµειώνεται η µεγαλύτερη άνθηση του βιβλίου που συνέβη σε όλο τον ελληνικό 20ό 
αιώνα, εκτός ίσως – και για εντελώς διαφορετικούς λόγους – από το τέλος του». Α. Καστρινάκη, Η 
λογοτεχνία στην ταραγµένη δεκαετία 1940 – 1950, ό.π., σ. 24. 
66 Αγγέλα Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγµένη δεκαετία 1940 – 1950, ό.π., σ. 24.  
67 Κατά την Μαρία – Ελένη Φατσέα, ο Αριστερός τύπος καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος του 
«παράνοµου Τύπου» και διακρίνεται µε βάση τις εξής κατηγορίες: «1) στον Τύπο του Κ.Κ.Ε., επίσηµο 
όργανο του οποίου είναι ο Ριζοσπάστης, 2) στον Τύπο του Ε.Α.Μ., µε επίσηµο όργανο την  Ελεύθερη 
Ελλάδα, 3) στον Τύπο του Ε.Λ.Α.Σ., µε επίσηµο όργανο τον Απελευθερωτή, και στον Τύπο της 
Ε.Π.Ο.Ν., της Ε.Α.  και λοιπών υποοργανώσεων». Μαρία – Ελένη Φατσέα, «Η πολιτική Τύπου και 
προπαγάνδας του Κ.Κ.Ε. κατά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο», στο Χάγκεν Φλάισερ – Νίκος Σβορώνος 
(επιµ.), Ελλάδα 1936 – 1944: ∆ικτατορία – Κατοχή – Αντίσταση, Πρακτικά Α΄ ∆ιεθνούς Συνεδρίου 
Σύγχρονης Ιστορίας, Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ, Αθήνα 1989, σ. 490. Στον παράνοµο τύπο 
υπάγονται ενδεικτικά οι εφηµερίδες: Το Κρυφό Σχολειό, Τρίαινα, Ελληνική Φωνή, Παρόν, Μαχόµενη 
Ελλάς, ∆ηµοκρατική Ελευθερία, Κοινωνική Ενότης, Ελεύθερη Ζωή κλπ. Βλ. Κ. Μάγερ, Ιστορία του 
Ελληνικού Τύπου, τ. Β΄, ό.π., σ. 322 – 339.  
68 Ο ακριβής αριθµός των τίτλων του «παράνοµου Τύπου» δεν είναι γνωστός, καθώς ένας µεγάλος 
αριθµός καταστράφηκε µεταπολεµικά. Μαρία – Ελένη Φατσέα, «Η πολιτική Τύπου», ό.π., σ. 490. 
Σύµφωνα µε «προφορική µαρτυρία» η κυκλοφορία του παράνοµου Τύπου έφτανε τα 12.000 φύλλα 
εβδοµαδιαίως. Τασούλα Βερβενιώτη, «Η πόλη», ό.π., σ. 530.  
69 Οντέτ Βαρών, Ελληνικός Νεανικός Τύπος (1941 – 1945). Καταγραφή, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής 
Νεολαίας Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, «Προλογικά». 
70 Άγγελος Ελεφάντης, Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης. ΚΚΕ και αστισµός στον Μεσοπόλεµο, 
Θεµέλιο, Αθήνα 1999 (1η έκδοση: 1976), σ. 334.  
71 ΙΑ/ΕΤΕ, φ. 64, ΦΕΚ ∆ΑΕ 106/23.5.1941. Οι εταιρείες Ελληνικού Τύπου, «Τ.Α. Πικραµµένου και 
Σία Α.Ε.» και «Κεντρικόν Πρακτορείον Εφηµερίδων Σπύρος Τσαγγάρης, Τσαγγάρη, 
Αναγνωστοπούλου και Σία Α.Ε.», µαζί µε ένα µικρό ποσοστό συµµετοχής της Ελισάβετ Τσιβόγλου, 
κατείχαν το υπόλοιπο µερίδιο του κεφαλαίου της εταιρείας.     
72 Ενδεικτικό της εκδοτικής έκρηξης αυτήν την περίοδο είναι ότι τα «νεανικά έντυπα» από 60 που 
πρωτοεκδίδονται την περίοδο 1930 – 1936, φτάνουν σε αριθµό τα 400 το διάστηµα 1941 – 1945, µε το 
66% να αντιπροσωπεύει τα έντυπα της Ε.Π.Ο.Ν. Οντέτ Βαρών, ό.π.  
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έκρηξη του αριστερού τύπου σήµαινε ταυτόχρονα και την απασχόληση µεγάλου 
αριθµού εργατών και εργατριών για τη στοιχειοθέτηση και εκτύπωση των εντύπων.  

Εκτός από τα έντυπα  της Αριστεράς, στη δεκαετία του 1940, αναπτύσσεται και 
το «αντικοµµουνιστικό έντυπο»73 που θα ακµάσει ποιοτικά και ποσοτικά την περίοδο 
του εµφυλίου, µε έµφαση στα χρόνια ανάµεσα στο 1947 και 1950, όπως και 
µεταπολεµικά την περίοδο 1958 – 1960, όταν δηλαδή το κόµµα της Αριστεράς 
Ε.∆.Α., ανακηρυχθεί σε αξιωµατική αντιπολίτευση. Έτσι κάθε φορά που φαίνεται να 
απειλείται η κυριαρχία του πολιτικού καθεστώτος, αυξάνεται, σε εκδοτικό επίπεδο, ο 
αριθµός των εντύπων που πρόσκεινται στην ιδεολογία του, ώστε να συµβάλλουν στη 
σταθεροποίηση και νοµιµοποίησή του. Φανερώνεται έτσι µια άρρηκτη σχέση 
ανάµεσα στο έντυπο και την πολιτική εξουσία, µια σχέση που φανερώνεται άµεσα 
στο επίπεδο του τύπου.74   

Συµπερασµατικά θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι κατά τη Μεσοπολεµική 
περίοδο τα τυπογραφικά καταστήµατα διαχωρίζονται µεταξύ τους µε βάση τον τόπο 
εγκατάστασής τους, το είδος της τυπογραφικής εργασίας που αναλαµβάνουν, το 
µηχανολογικό εξοπλισµό που χρησιµοποιούν, το µέγεθος του προσωπικού που 
απασχολούν, καθώς και τα στάδια παραγωγής που διαθέτουν. ∆ύο είναι οι βασικές 
κατηγορίες τυπογραφικών καταστηµάτων: α) τα τυπογραφεία του «Βιβλίου» και β) οι 
επιχειρήσεις του «Τύπου». Τα τυπογραφικά καταστήµατα διαχωρίζονται επίσης 
στους «µεγάλους» εκδοτικούς οίκους αφενός, που συνήθως περιλαµβάνουν όλα τα 
στάδια παραγωγής (στοιχειοθέτηση, εκτύπωση, βιβλιοδέτηση), διαθέτουν 
βιβλιοπωλείο, λειτουργούν κυρίως στην Αθήνα, έχουν εκσυγχρονιστεί τεχνολογικά 
και λόγω των µεγάλων εκδοτικών έργων που αναλαµβάνουν διαθέτουν πολυάριθµο 
εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό. 75  Αφετέρου, τα υπόλοιπα τυπογραφεία της 
Αθήνας, όπως και αυτά που επιβιώνουν στην επαρχία, απασχολούν ολιγάριθµο 
εργατικό δυναµικό και συνήθως δε διαθέτουν βιβλιοδετείο, βιβλιοπωλείο ή ακόµη 
και πιεστήριο για την εκτύπωση των εντύπων που παράγουν. Έτσι βλέπουµε ότι ο 
τοµέας της τυπογραφίας αντανακλά το «διττό χαρακτήρα» της ελληνικής 
βιοµηχανίας.76 Οι «µεγάλοι» εκδοτικοί οίκοι παράγουν κυρίως βιβλία και περιοδικά, 

                                                 
73 Ως «αντικοµµουνιστικό έντυπο», ο Στρατής Μπουρνάζος ορίζει το έντυπο που «έχει ως κύριο στόχο 
την καταπολέµηση του κοµµουνισµού, και το οποίο ενέχει απαραιτήτως στη σύλληψή του τη διάσταση 
της προπαγάνδας». Βλ. Στρατής Μπουρνάζος, «Το ελληνικό αντικοµµουνιστικό έντυπο 1925 – 1967: 
Μία πρώτη προσέγγιση», Αρχειοτάξιο 5 (Μάιος 2003), σ. 53.   
74  Κατά τον Στρατή Μπουρνάζο, φορείς της αντικοµµουνιστικής εκδοτικής δραστηριότητας, 
µεταπολεµικά, «καθίστανται η Εκκλησία και οι (παρα)εκκλησιαστικές οργανώσεις, ο Στρατός και τα 
Σώµατα Ασφαλείας και, τέλος, οι ποικίλοι ‘σύλλογοι’ και ‘εταιρείες’[…] άµεσα εκπορευόµενοι από 
τις κρατικές υπηρεσίες πληροφοριών». Στρατής Μπουρνάζος, «Το ελληνικό αντικοµµουνιστικό 
έντυπο», ό.π.,  σ. 63.  
75  Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του τυπογράφου Γιώργου Μπαρµπή, ο οποίος απασχολήθηκε στον 
«Πυρσό» κατά τη διάρκεια έκδοσης της Εγκυκλοπαίδειας, ο συγκεκριµένος εκδοτικός οίκος 
απασχολούσε συνολικά 280 άτοµα. Ένας µεγάλος σχετικά αριθµός εργατών και εργατριών, όταν την 
ίδια περίοδο ο ∆ηµητράκος απασχολούσε 60 άτοµα. Συνέντευξη Γιώργου Μπαρµπή, 27/1/2005. Το 
όνοµα του τυπογράφου Γιώργου Μπαρµπή εντοπίζεται και στις µισθολογικές καταστάσεις του 
«Πυρσού» µέχρι και το 1955 οπότε και κλείνει η επιχείρηση. Τον Απρίλιο του 1955 «λόγοι ανωτέρας 
βίας» οδήγησαν στην πτώχευση της εταιρείας. Οι περίπου 100 εργαζόµενοι του τυπογραφείου 
απολύθηκαν χωρίς να λάβουν αποζηµίωση. «Εκατό εργάτες της εκδοτικής εταιρείας ‘Πυρσός’ 
απολύονται σήµερα χωρίς να πάρουν αποζηµίωσιν», Η Αυγή, 1-2/4/1955.  Βλ. Αρχείο Ταµείου 
Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών [στο εξής Αρχείο ΤΑΤ και ΜΓΤ], ‘Πυρσός 
Α.Ε.’, φ. 15189, 1950, 1952 – 1955.  
76 Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του Μεσοπολέµου, Σπύρος Μαρκέτος (µτφρ.), 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2002, σ. 81. Το 1930 το 43% του συνόλου των 
εργαζοµένων απασχολούνταν σε «µικρά» εργαστήρια, ενώ το 39% στις «µεγάλες» επιχειρήσεις. 
Κώστας Φουντανόπουλος, «Εργασία και εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ 
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ενώ τα λοιπά τυπογραφεία εκδίδουν έντυπα διαφόρων δηµοσίων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών, εταιρειών και καταστηµάτων, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
έκδοσης βιβλίων ή περιοδικών τόσο κατά παραγγελία από ιδιώτες όσο και από 
εκδότες που δε διαθέτουν τυπογραφικό τµήµα.  

Σταδιακά εµφανίζεται και το είδος του «καλλιτεχνικού τυπογραφείου», που 
εκτυπώνει κυρίως κάρτες, ηµερολόγια, µπλοκ, προσκλητήρια κλπ., ενώ στη δεκαετία 
του 1950 θα λειτουργήσουν και τα αποκλειστικώς µονοτυπικά καταστήµατα που 
πωλούν «αράδες». «∆ηλαδή τα κείµενα κτυπιόντουσαν στη µονοτυπία, έρχονταν στο 
τυπογραφείο µε µορφή αράδων χωρίς διάστιχο και σελιδοποιούνταν, διορθώνονταν 
και γενικά ετοιµάζονταν για τύπωµα».77 Τα συγκεκριµένα µονοτυπικά καταστήµατα 
αναλαµβάνουν, εκ µέρους τυπογραφείων που δε διαθέτουν µονοτυπικές µηχανές, τη 
στοιχειοθέτηση κειµένων, η πληρωµή των οποίων γινόταν βάσει του αριθµού των 
τυπογραφικών τετραγώνων και του µεγέθους των στοιχείων του κειµένου.78 Επιπλέον 
κάνουν την εµφάνισή τους εκδοτικοί οίκοι ή τυπογραφεία που ειδικεύονται στην 
παραγωγή συγκεκριµένης θεµατικής, όπως οικονοµικών, νοµικών, µαθηµατικών, 
φιλολογικών εντύπων ώστε να αµβλυνθεί ο ανταγωνισµός.79  

Η πρώτη βασική διάκριση στο επίπεδο των εφηµερίδων επιτυγχάνεται µε 
κριτήριο τον τόπο έκδοσης. Έτσι διακρίνονται σε αθηναϊκές και «επαρχιακές» 
εφηµερίδες, όπου οι τελευταίες περιλαµβάνουν και τον τύπο του Πειραιά και της 
Θεσσαλονίκης. Ένα δεύτερο επίπεδο διάκρισης πραγµατοποιείται µε κριτήριο τη 
συχνότητα έκδοσης. Έτσι έχουµε τον ηµερήσιο, τον µη ηµερήσιο (εβδοµαδιαίο, 
δισεβδοµαδιαίο, µηνιαίο κλπ. τύπο) και τον περιοδικό τύπο. 80  Το τρίτο διακριτό 
επίπεδο διαµορφώνεται µε κριτήριο το χρόνο κυκλοφορίας του εντύπου, καθιστώντας 
δύο κατηγορίες: τον πρωινό (ή ηµερήσιο) και τον απογευµατινό τύπο. Τέλος, σε ένα 
τέταρτο επίπεδο η διάκριση πραγµατοποιείται µε κριτήριο τη θεµατική του 
περιεχοµένου των εφηµερίδων.81 Παρατηρείται δηλαδή µια ανοµοιογένεια του τύπου, 
η οποία έχει αντίκτυπο τόσο στο οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο όσο και στο 
κοινωνικό. Οι αθηναϊκές ηµερήσιες πρωινές και πολιτικές εφηµερίδες είχαν 
σαφέστατα µεγαλύτερη πολιτική και οικονοµική δύναµη σε σύγκριση µε τις 

                                                                                                                                            
(επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Β1: Ο Μεσοπόλεµος 1922 – 1940, Βιβλιόραµα, Αθήνα 
2002, σ. 298.  
77 Χρήστος Λούκος, «Ένας τυπογράφος στην Αθήνα του 20ού αιώνα. Προσωπικές και επαγγελµατικές 
διαδροµές»,  Μνήµων 26 (2004), σ. 255.  
78 Γνωστά µονοτυπικά καταστήµατα που αναλάµβαναν τη στοιχειοθέτηση κειµένων σε µονοτυπικές 
µηχανές ήταν των αδελφών Παληβογιάννη, ο Αθανασόπουλος, οι αφοί Τσιβεριώτη, οι αφοί Κοτσώνη 
κ.ά. Αρχείο Χρήστου Λούκου, συνέντευξη Γιάννη Παληβογιάννη, 6/3/2003.  
79 Για παράδειγµα το «Εκδοτικόν Βιβλιοπωλείον ‘Το Νοµικόν’ Ν. Α. Σάκκουλα», από τη στιγµή της 
ίδρυσής του, το 1933, ειδικεύεται στο νοµικό βιβλίο.  
80  Ο αναγκαστικός νόµος 1092/1938 διαχωρίζει την εφηµερίδα από το περιοδικό µε βάση το 
περιεχόµενο και τη συχνότητα έκδοσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 «Εφηµερίς κατά την έννοιαν του 
παρόντος νόµου είναι πάν έντυπον καθ’ εκάστην ή και κατά τα µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα µέχρις 
ενός, κατ’ ανώτατον όριον, µηνός εκδιδόµενον, και περιέχον ύλην γενικού πολιτικού και κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, ήτοι ειδήσεις, κρίσεις επί ζητηµάτων απασχολούντων την δηµοσίαν γνώµην, 
αναγγελίας και διαφηµίσεις». Ως περιοδικό, κατά το άρθρο 5 του νόµου,  είναι «παν έντυπον, όπερ 
εκδίδεται άπαξ τουλάχιστον κατά τριµηνίαν, εις τακτικάς εκδόσεις, και του οποίου το εν γένει 
περιεχόµενον δεν δύναται να προσδώση αυτώ την κατά το άρθρον 4 του παρόντος έννοιαν της 
εφηµερίδος». Ο νόµος προνόησε και για την περίπτωση αδυναµίας κατάταξης του εντύπου (σε 
εφηµερίδα ή περιοδικό), για την οποία «αποφαίνεται ο Υφυπουργός Τύπου και Τουρισµού», ύστερα 
από εισήγηση επιτροπής, αποτελούµενης από τον πρόεδρο του Συνδέσµου ∆ιευθυντών Αθηναϊκού 
Τύπου, ενός ιδιοκτήτη περιοδικού και δύο υπαλλήλους του υφυπουργείου. ΦΕΚ Α΄68/22.2.1938.  
81  Την περίοδο αυτή οι εφηµερίδες διακρίνονται σε «πολιτικές», «αθλητικές», «εργατικές», 
«φεµινιστικές», «οικονοµικές» κλπ., «υπηρετούσαι το διαφέρον επαγγελµατικών τάξεων και διαφόρων 
κατηγοριών αναγνωστών». Βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π., σ. 567.  
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υπόλοιπες γεγονός που αντανακλάται τόσο στο επίπεδο οργάνωσης των εργοδοτών 
όσο και των εργατών, όπως θα δούµε σε επόµενα κεφάλαια.     

 Εκτός από τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις του τύπου, υπάρχουν διαφορές και 
ως προς τη δοµή των επιχειρήσεων. Ήδη, όπως έχει ειπωθεί, υπάρχουν αφενός 
ιδιόκτητα καταστήµατα εφηµερίδων που εξοπλίζονται µε σύγχρονα πιεστήρια και 
στοιχειοθετικές µηχανές, και αφετέρου, υπάρχουν εφηµερίδες που συνεχίζουν να 
εκδίδονται σε εκδοτικά καταστήµατα ή στην εταιρεία του Πετσόπουλου που 
ιδρύθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό. Προφανώς εφηµερίδες µε µεγάλη κυκλοφορία είχαν 
την οικονοµική δυνατότητα υλοποίησης µιας τέτοιας επένδυσης, στην οποία θα 
καταφύγει το µεγαλύτερο µέρος των εκδοτών κατά τη µεταπολεµική περίοδο. Η 
αύξηση της ζήτησης για έντυπο υλικό και τα οικονοµικά και πολιτικά οφέλη που 
προέκυπταν από αυτήν την ενασχόληση, οδήγησαν το 1931 στη δηµιουργία του 
πρώτου εκδοτικού συγκροτήµατος της χώρας από τον ∆ηµήτρη Λαµπράκη. Ο 
Λαµπράκης συµπεριέλαβε στην κατοχή του µία ηµερήσια, µία εβδοµαδιαία και µία 
αθλητική εφηµερίδα, καθώς και ένα οικονοµικό περιοδικό, προκειµένου να 
ικανοποιήσει, όσο το δυνατόν, µεγαλύτερη µερίδα κοινού µε συνέπεια τη διεύρυνση 
του µεριδίου του στην ελληνική αγορά.82   
 
1.2) Οι πρώτες σωµατειακές τυπογραφικές οργανώσεις  
 
Από τα µέσα του 19ου αιώνα εντοπίζονται οι πρώτες συντεχνιακές ενώσεις 
εργαζοµένων και εργοδοτών τυπογράφων στην Αθήνα,83 οι οποίες θα διασπαστούν το 
1882, όταν εκδηλώνεται η πρώτη απεργία στην Αθήνα µε αίτηµα την αύξηση των 
αποδοχών κατά 30%. Η απεργιακή αυτή κίνηση των τυπογράφων οδήγησε στην 
ίδρυση, την ίδια χρόνια, του «Εργατικού Συνδέσµου των Τυπογράφων», που 
περιελάµβανε τόσο το εργατικό προσωπικό στα τυπογραφικά καταστήµατα όσο και 
στις εφηµερίδες.84 Τι εννοούσαν όµως µε τον όρο «τυπογράφος»; Υποθέτω ότι ο όρος 
χρησιµοποιείται εδώ µε την ευρεία έννοια για να συµπεριλάβει τόσο τους 
στοιχειοθέτες όσο και τους πιεστές, αλλά όχι τους βιβλιοδέτες ή τους λιθογράφους 
που από το 1891 οι πρώτοι και το 1901 οι δεύτεροι, συστήνουν διακριτό σωµατείο.85  
                                                 
82 Στην ίδια πρακτική θα καταφύγουν µεταπολεµικά και άλλοι εκδότες, όπως η Ελένη Βλάχου, κόρη 
του Γιώργου Βλάχου, η οποία είχε στην ιδιοκτησία της την Καθηµερινή, τη Μεσηµβρινή, το περιοδικό 
Εικόνες και τη σειρά βιβλίων µικρού σχήµατος «Γαλαξίας», ο Τζώρτζης Αθανασιάδης τη Βραδυνή, την 
Ηµέρα και τη Ναυτεµπορική και ο Νάσος Μπότσης την Ακρόπολη, την Απογευµατινή και το περιοδικό 
Πρώτο.  Β. Αιδαλής, Αι παρεκτροπαί του Τύπου, ό.π., σ. 24. «Τα συγκροτήµατα», Ελευθεροτυπία 15 
(∆εκέµβριος 1964), σ. 18. Κωνσταντίνος Στράτος, Αντίθεση και διαφωνία. Η στάση των εφηµερίδων 
στη ∆ικτατορία 1967-1974, Καστανιώτη, Αθήνα 1995, σ. 32, υποσηµ. 18. Βλ. επίσης εδώ υποσηµ. 35.      
83 Το 1860 συστήνεται στην Αθήνα η συντεχνία των τυπογράφων υπό την επωνυµία «Εταιρεία των εν 
Αθήναις τυπογράφων» και το 1864 η «Συντεχνία των Τυπογράφων ο ‘Γουτεµβέργιος’», την οποία 
διαδέχτηκαν το 1868 η «Εταιρεία των Τυπογράφων ο ‘Γουτεµβέργιος’» και το «Μετοχικόν Ταµείον 
προς περίθαλψιν των εν τη πρωτευούση Τυπογράφων και των Εργατών αυτών». Βλ. Νίκος Σκιαδάς, 
Χρονικό, ό.π., σ. 181 – 184. Βλ. επίσης Χαρίλαος Γκούτος, Ο συνδικαλισµός στην Αθήνα το 1891, 
Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή 2001, σ. 49.  
84 Νίκος Σκιαδάς, Χρονικό, ό.π., σ. 189 – 198. Βλ. επίσης για το καταστατικό στο Γιάννης Κορδάτος, 
Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήµατος, Μπουκουµάνη, Αθήνα 1972 (1η έκδοση: 1931), σ. 23 – 25. 
Για τις πρώτες απεργίες που πραγµατοποιούνται το 1879 στη Σύρο από τους ναυπηγούς και 
βυρσοδέψες βλ. ∆έσποινα Νικολάου, «Αναζητώντας τους εργάτες στη Σύρο του 19ου αιώνα», 
διπλωµατική εργασία, Τµήµα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο [2004], σ. 115 
– 158. Για τις απεργίες και τις εργατικές ενώσεις που συγκροτούνται αυτήν την περίοδο στην Ευρώπη 
βλ. ενδεικτικά Dick Geary, Το ευρωπαϊκό εργατικό κίνηµα (1848 – 1939), Τάσος ∆αρβέρης (µτφρ.), 
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1988.    
85  Το 1891 ιδρύεται ο «Ευεργετικός εν Αθήναις Σύνδεσµος των Βιβλιοδετών» και το 1901 η 
«Αδελφότης Εργατών Λιθογράφων Αθηνών και Πειραιώς».  Χαρίλαος Γκούτος, Ο συνδικαλισµός στο 
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Η εκδήλωση δεύτερης απεργιακής κίνησης το 1891, στις εφηµερίδες αυτή την 
φορά, όξυνε τις αντιθέσεις τόσο στο ταξικό επίπεδο, ανάµεσα στους εργαζοµένους 
και τους εργοδότες, όσο και µεταξύ των ιδιοκτητών που συνειδητοποίησαν τη 
διαφορά των συµφερόντων τους.86 Είναι η περίοδος που η εφηµερίδα αναδεικνύεται 
σε διακριτό τοµέα παραγωγής εντύπου, καθώς αρκετοί εκδότες αποκτούν ιδιόκτητα 
καταστήµατα και εφοδιάζουν τις επιχειρήσεις τους µε νέα µέσα εκτύπωσης. Επιπλέον, 
σε αντίθεση µε το βιβλίο, η ανάγκη για γρήγορη στοιχειοθέτηση και εκτύπωση της 
εφηµερίδας, µετέβαλε τον καταµερισµό της εργασίας και την οργάνωση της 
επιχείρησης. Η εισαγωγή της εργολαβικής εργασίας στις εφηµερίδες και η ραγδαία 
είσοδος «ανειδίκευτων» εργατών και εργατριών που ακολούθησε, προκάλεσε την 
αντίδραση των εργοδοτών τυπογράφων, καθώς οι συγκεκριµένες πρακτικές µειώνανε 
σηµαντικά το κόστος εργασίας και δηµιουργούσαν συνθήκες «αθέµιτου» 
ανταγωνισµού. 87  Συνήθως ο εκδότης εφηµερίδας ανέθετε εργολαβικά σε έναν 
έµπειρο στοιχειοθέτη ή πιεστή την παραγωγή του εντύπου. Ο εργολάβος «νοίκιαζε» 
έναντι ορισµένου χρηµατικού ποσού ή µεριδίου ανά φύλλο κάποιο τυπογραφείο και 
στη συνέχεια µισθώνοντας και άλλους στοιχειοθετούσε το έντυπο και το τύπωνε στον 
ίδιο χώρο ή αλλού.  

Η αύξηση των αντιθέσεων µεταξύ των ιδιοκτητών οδήγησε στην ίδρυση, το 
1891, του «Συνδέσµου των Καταστηµαταρχών Τυπογράφων εν Αθήναις», ο οποίος 
περιελάµβανε στους κόλπους του κυρίως εκδότες εφηµερίδων και εργολάβους που 
έγιναν στην πορεία και οι ίδιοι καταστηµατάρχες. 88 Παράλληλα λειτουργεί η 
«Εταιρεία των Τυπογράφων και Βιβλιοδετών ο ‘Γουτεµβέργιος’» που συσπειρώνει 
στους κόλπους της τυπογράφους, βιβλιοδέτες, στοιχειοχύτες, λιθογράφους και 
βιβλιοπώλες.89 Και οι δύο οργανώσεις θα παρακµάσουν µέχρι τις αρχές του 20ού 
αιώνα. Η όξυνση του ανταγωνισµού δεν επέτρεψε τη γόνιµη συνεργασία µεταξύ τους. 
Ωστόσο, η εισαγωγή της λινοτυπίας, κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, 
«έφερε σε κρισιµότητα τα οικονοµικά συµφέροντα των αντιµαχοµένων 
καταστηµαταρχών, ως εκ τούτου υπεχρεώθησαν να επανιδρύσουν ΝΕΑΝ  
επαγγελµατικήν οργάνωσιν»,90 η διάρκεια της οποίας αποδείχθηκε βραχύβια.   

Οι εργαζόµενοι στα τυπογραφεία από την άλλη, αποδείχτηκαν πιο 
συσπειρωµένοι και οργανωµένοι από τους εργοδότες τους. Το 1896 συστήνουν την 
«Αδελφότητα Εργατών Τυπογράφων η ‘Πρόοδος’», στην οποία µετείχαν 
στοιχειοθέτες και πιεστές µε τετράχρονη µαθητεία.91 Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι ο 
χρόνος µαθητείας είναι σχετικά περιορισµένος, εν συγκρίσει µε την 7χρονη µαθητεία 
που απαιτούσαν τα τυπογραφικά σωµατεία της Αγγλίας την ίδια περίοδο.92 Η επιβολή 
της µαθητείας ως όρος συµµετοχής στην «αδελφότητα» είχε ως στόχο τον 
αποκλεισµό των «ανειδίκευτων» εργατών και εργατριών.  

                                                                                                                                            
ελληνικό κράτος 1834 – 1914. Επίσηµο και ζωντανό συνδικαλιστικό δίκαιο. Συνδικαλιστική κίνηση, τ. 
Α΄,  εκδόσεις «Ε.Ε.Ε. ∆ελτίον Εργατικής Νοµοθεσίας», Αθήνα 1988, σ. 74 και σ. 129 – 130.  
86 Για την απεργία των τυπογράφων το 1891 βλ. Χαρίλαος Γκούτος, Ο συνδικαλισµός στην Αθήνα το 
1891, ό.π., σ. 56 – 74.  
87 Νίκος Σκιαδάς, Χρονικό, ό.π., σ. 200 – 202. Βλ. επίσης Χαρίλαος Γκούτος, Ο συνδικαλισµός στην 
Αθήνα το 1891, ό.π., σ. 50.  
88 Γνωστοί τυπογράφοι που ξεκίνησαν ως εργολάβοι και κατέληξαν ιδιοκτήτες τυπογραφείων ήταν: ο 
Πετράκος, ο Τρεµπέλας, ο Μπλαζουδάκης, ο Χρήστου κ.ά. Νίκος Σκιαδάς, Χρονικό, ό.π., σ. 201.  
89 Χαρίλαος Γκούτος, Ο συνδικαλισµός στο ελληνικό κράτος, ό.π.,  σ. 130.   
90 Η Τυπογραφία, 1960, αρ. φυλ. 44. Αναδηµοσιεύεται στο Νίκος Σκιαδάς, Χρονικό, ό.π., σ. 202.  
91 Χαρίλαος Γκούτος, Ο συνδικαλισµός στο ελληνικό κράτος, ό.π.,  σ. 130 – 131.   
92 Patrick Duffy, The Skilled Compositor, 1850 – 1914: An Aristocrat among Working Men, Ashgate, 
Hampshire 2000, σ. 9.   
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Το 1914 µε την επιβολή του νόµου 281, που στόχευε στον «κρατικό έλεγχο των 
εργατικών ενώσεων» 93 τα σωµατεία αναγκαστήκανε να τροποποιήσουνε το 
καταστατικό τους. Έτσι το Αλληλοβοηθητικό Σωµατείο των Τυπογράφων 
µετονοµάζεται το 1915 σε «Σύνδεσµο Εργατών Τυπογράφων του Βιβλίου και του 
Τύπου» και το 1921 σε «Σωµατείον Εργατών Τυπογράφων του Βιβλίου και του 
Τύπου». 94  Όπως φανερώνει και το όνοµά του, στο σωµατείο συµµετείχαν 
εργαζόµενοι τόσο των τυπογραφείων του Βιβλίου όσο και του Τύπου.  

Ο «εκδοτικός οργασµός» που παρατηρείται στην περίοδο του Μεσοπολέµου 
και η σταδιακή υιοθέτηση νέων τεχνολογικών µεθόδων στη στοιχειοθέτηση και 
εκτύπωση του εντύπου, ιδιαίτερα από την πλευρά των εφηµερίδων, οδήγησε στο 
σαφή διαχωρισµό των τυπογραφικών καταστηµάτων από τις επιχειρήσεις του τύπου. 

Όπως τα τυπογραφεία έτσι και οι επιχειρήσεις του τύπου εµφανίζουν 
διαφορετική κοινωνική και πολιτική δυναµική. Οι πρωινές ηµερήσιες πολιτικές και 
οικονοµικές εφηµερίδες της Αθήνας απολάµβαναν µεγαλύτερη οικονοµική ευχέρεια 
και κοινωνικό κύρος, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες εφηµερίδες, πλεονεκτήµατα που 
πήγαζαν από την ενασχόλησή τους µε τα πολιτικά και κοινωνικά θέµατα. Η στενή 
σύνδεση των εφηµερίδων µε πολιτικά κόµµατα ή µε συγκεκριµένα πολιτικά πρόσωπα, 
παρείχε συγκριτικά πλεονεκτήµατα και για τα δύο µέρη. Από την πλευρά του 
πολιτικού προσώπου, η εφηµερίδα αποτελούσε καίριο βήµα προβολής και 
προώθησης των θέσεών του, καθώς και µέσο διεύρυνσης του αριθµού των 
ψηφοφόρων του, και από την άλλη, οι εφηµερίδες απολάµβαναν οικονοµικά και 
πολιτικά οφέλη. Οι πολιτικές εξελίξεις όξυναν το ενδιαφέρον του κοινού, µε 
αποτέλεσµα η επικαιρότητα της είδησης να γίνει σηµαντικός παράγοντας αύξησης 
της κυκλοφορίας του τύπου. Γι’ αυτό και η προσκόλληση ή η «συνεργασία» µε 
πολιτικά πρόσωπα ή πολιτικά κόµµατα ήταν οικονοµικά συµφέρουσα ή ακόµη και 
αναγκαία για την επιβίωση µιας εφηµερίδας.95   

Ο σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στα τυπογραφεία και τις επιχειρήσεις του τύπου 
που παρατηρείται στη δεκαετία του 1920 µεταφέρθηκε και στη σωµατειακή 
οργάνωση τόσο των εργαζοµένων όσο και των εργοδοτών. Ωστόσο, η υιοθέτηση της 
νέας τεχνολογίας και η δοµική µεταβολή της τυπογραφικής εργασίας δεν αποτέλεσαν 
τα µοναδικά αίτια της διάσπασης. Οι ρήξεις και οι προστριβές που εµφανίζονται την 
περίοδο αυτή στους κόλπους της «Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» 
(Γ.Σ.Ε.Ε.), που είχε ιδρυθεί το 1918, ενέτειναν τις διασπάσεις όχι µόνο στο σωµατείο 
των τυπογράφων αλλά και γενικότερα στα εργατικά σωµατεία. Από το 1926, µε την 
οργάνωση του 3ου Συνεδρίου της Γ.Σ.Ε.Ε.,  και ιδιαίτερα µε την επίσηµη «αποποµπή 
των αριστερών συνέδρων ως θορυβοποιών»96 κατά τη σύγκληση του 4ου Συνεδρίου  
                                                 
93 Σταύρος Μουδόπουλος, «Ο νόµος 281/1914 για τα επαγγελµατικά σωµατεία και η επίδρασή του 
στην εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήµατος», στο Γιώργος Μαυρογορδάτος – Χρήστος Χατζηιωσήφ 
(επιµ.), Βενιζελισµός και αστικός εκσυγχρονισµός, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1992 
(1η έκδοση: 1988), σ. 241. Πρβλ. Κώστας Φουντανόπουλος, «Η γλώσσα του συνδικαλισµού. Τα 
καταστατικά των εργατικών σωµατείων της Θεσσαλονίκης (1914 – 1936): ιστορική και γλωσσολογική 
προσέγγιση», Τα Ιστορικά 18, 19 (1993), σ. 206.   
94 Χρήστος Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου και η ιστορία τους από το 1821 έως το 1975, Αθήνα 1975, σ. 
12 – 13. ∆υστυχώς δεν µπόρεσα να εντοπίσω το καταστατικό του σωµατείου τυπογράφων στο Αρχείο 
Πρωτοδικείου Αθηνών.  
95 Για τη στενή σχέση πολιτικής και τύπου  βλ. John Dimakis, “The Greek Press”, ό.π., σ. 226 – 229. 
Βλ. επίσης Νίκος Λέανδρος, Μαζικά έντυπα επικοινωνίας στην Ελλάδα. Οικονοµικές και τεχνολογικές 
προσεγγίσεις, ∆ελφίνι, Αθήνα 1992, σ. 153 – 160.  
96  Γιώργος Κουκουλές, «Η συνέχεια στην ιστορία ως τραγική επανάληψη – Η περίπτωση του 
ελληνικού συνδικαλιστικού κινήµατος, 1936 – 1948», στο Χάγκεν Φλάισερ (επιµ.), Η Ελλάδα ’36 –
 ’49. Από τη ∆ικτατορία στον Εµφύλιο: Τοµές και συνέχειες, Καστανιώτη, Αθήνα 2003, σ. 237. Βλ. 
επίσης Γιώργος Κουκουλές, «Αναδροµή σ’ ένα αµφιλεγόµενο παρελθόν», στο Κούλα Κασιµάτη 



 26

το 1928, προκαλείται διάσπαση της ηγεσίας των οργανωµένων εργατών και 
εργατριών. Ανάµεσα στις οµοσπονδίες (Ηλεκτρισµού, Καπνεργατών και 
Σιγαροποιών, Οικοδόµων, Υποδηµατεργατών και Εργατών ∆έρµατος και Υπαλλήλων 
Επισιτισµού)97 που έλαβαν µέρος στην ίδρυση της αριστερής Ενωτικής Γ.Σ.Ε.Ε., το 
Φεβρουάριο του 1929, ήταν και η «Οµοσπονδία Εργατών Τύπου και Χάρτου», η 
οποία αν και ιδρύθηκε το 1918 λειτούργησε το 1923 εκπροσωπώντας 3.000 περίπου 
µέλη τυπογραφικών και λιθογραφικών σωµατείων. 98  

 Ο αριστερός προσανατολισµός της ηγεσίας του «Σωµατείου Εργατών 
Τυπογράφων του Βιβλίου και του Τύπου» έφερε σε ρήξη τους εργαζοµένους στο 
Βιβλίο και τον Τύπο. Η διάσπαση προήλθε από µέλη των εργαζοµένων στον τύπο που 
πρόσκεινταν κατά κύριο λόγο στη «δεξιά» παράταξη. Έτσι το 1928 προχώρησαν στη 
διάσπαση και στη δηµιουργία τεσσάρων ενώσεων στον τύπο µε βάση τις ειδικότητες 
που είχαν αναπτυχθεί για την παραγωγή της εφηµερίδας («Ένωση Μηχανικών», 
«Ένωση Λινοτυπών», «Ένωση Πιεστών κυλινδρικών πιεστηρίων», «Ένωση 
Στοιχειοθετών»). Οι διασπάσεις ήταν συνέπεια των συγκρούσεων που προέκυψαν, 
ιδιαίτερα ανάµεσα στους στοιχειοθέτες και τους λινοτύπες, κατά την προσπάθεια 
ανάληψης της αρχιεργασίας των εφηµερίδων, η οποία ως εργολαβική ήταν ιδιαίτερα 
προσοδοφόρα. Με την εκµηχάνιση της παραγωγής και τη γενίκευση της χρήσης των 
λινοτυπικών µηχανών, η εργολαβική εργασία έπαψε να είναι επικερδής για τους 
εκδότες µε αποτέλεσµα την εξάλειψή της.99 Η µετατροπή των εργολάβων και των 
κατ’ αποκοπήν εργατών σε µισθωτούς εργάτες επέτρεψε τη συγκρότηση κοινής 
ταυτότητας σε ένα «επάγγελµα» που µόλις τότε αποκτούσε διακριτή υπόσταση από 
                                                                                                                                            
(επιµ.), Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα στο τέλος του 20ού αιώνα, Gutenberg, Αθήνα 1997, σ. 40 – 
44. ∆ηµήτρης Λιβιεράτος, Τα συνέδρια της Γ.Σ.Ε.Ε., Προσκήνιο, Αθήνα 1997, σ. 37 – 56. Για τη 
διαγραφή των ενώσεων από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και τις διασπάσεις των σωµατείων στη Θεσσαλονίκη την ίδια 
περίοδο βλ. Κώστας Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη (1908 – 1936). 
Ηθική οικονοµία και συλλογική δράση στο Μεσοπόλεµο, Νεφέλη, Αθήνα 2005, σ. 314 – 319.  
97  ∆ηµήτρης Λιβιεράτος, Κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα (1927 – 31). Από τη καταφρόνια µια 
καινούργια αυγή, Κοµµούνα / Ιστορική µνήµη 5, Αθήνα 1987, σ. 69 – 78. Βλ. επίσης Χρήστος 
Τζεκίνης, 1870 – 1987: Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα στην Ελλάδα, Γαλαίος, Αθήνα [1987], σ. 51 
– 52, 62. Η Ενωτική Γ.Σ.Ε.Ε. εκπροσωπούσε 150 περίπου συνδικάτα και παρά τη διάλυσή της το 
∆εκέµβριο του 1929 µε την εφαρµογή του «Ιδιώνυµου» θα συνεχίσει τη δράση της. Κωνσταντίνος 
Μαυρέας, «Όψεις εκπροσώπησης εργατικών συµφερόντων στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου. Η 
περίπτωση της ‘Παράταξης Στρατή’», Θέσεις 49 (1994), σ. 113. ∆ηµήτρης Λιβιεράτος, Τα συνέδρια 
της Γ.Σ.Ε.Ε., ό.π., σ. 57 – 62. Κατά τον γενικό γραµµατέα της ΕΓΣΕΕ, Κώστα Θέο, στο ιδρυτικό της 
συνέδριο συµµετείχαν 340 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 300 περίπου σωµατεία µε 70.000 µέλη. 
Κώστας Θέος, Τα ελληνικά συνδικάτα στην πάλη ενάντια στο φασισµό και για την ανεξαρτησία τους, 
Εργατική, Αθήνα 1947, σ. 7. Κώστας Σεφέρης, Ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα 1860 – 1975, «Νέο 
Συνδικαλιστικό Κίνηµα», Αθήνα 1976, σ. 60.   
98  Η Οµοσπονδία ιδρύθηκε από τα σωµατεία Τυπογράφων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, 
Κερκύρας, Πατρών και τα σωµατεία Λιθογράφων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Κερκύρας. 
∆ηµήτρης Λιβιεράτος, Τα συνέδρια της Γ.Σ.Ε.Ε., ό.π., σ. 20. Βλ. επίσης Γιώργος Μαυρίκος, Το 
εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα 1918 – 1948. ∆ύο γραµµές σε διαρκή αντιπαράθεση, Σύγχρονη Εποχή, 
Αθήνα 2001, σ. 28 – 29. Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου. Το 
∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσµών, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της 
Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1993, σ. 145. «Οι Έλληνες Τυπογράφοι», ∆ελτίον 
Πληροφοριών της Ενώσεως Εργατών Τύπου Αθηνών, Φεβρουάριος 1961. Η Οµοσπονδία των 
τυπογράφων διαλύθηκε µε δικαστική απόφαση το 1946, «γιατί, εγκαταλείπουσα τους σκοπούς δια τους 
οποίους ιδρύθη, της υπερασπίσεως δηλαδή των οικονοµικών συµφερόντων των µελών της, 
ηκολούθησε την γνώριµο κοµµουνιστική µέθοδο: Ανεµίχθη στο γ΄ γύρο και υπεστήριξε τον 
συµµοριτοπόλεµο, µε αποτέλεσµα τη διάλυσί της», «Αι προγραµµατικαί αρχαί της ΟΕΤΕ», Ο Εργάτης 
Τύπου. Επίσηµον Όργανον της Οµοσπονδίας Εργατών Τύπου Ελλάδος (Ο.Ε.Τ.Ε.), 1/1/1959.  
99 «Ο Εργάτης Τύπου», Ελεύθερα Συνδικάτα, 1/3/1964. Κατά τον Χρήστο Καραµπλιά, η εργολαβική 
εργασία παύει να υφίσταται στον τύπο από το 1927. Χρήστος Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου, ό.π., σ. 
18.  
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τους υπόλοιπους εργαζοµένους στα τυπογραφεία. Η αδυναµία αποτελεσµατικής 
υπεράσπισης των συµφερόντων των µελών οδήγησε στη συνένωση σε µια από κοινού 
Ένωση. Το Σεπτέµβριο του 1933 ιδρύεται τελικά το «Συνδικάτον Εργατών Τύπου 
Αθηνών» και το 1938 µετονοµάζεται σε «Ένωσιν Εργατών Τύπου Αθηνών» 
(ΕΕΤΑ). 100 Σκοπός της Ένωσης, έτσι όπως εµφανίζεται στο άρθρο 2 του 
καταστατικού του 1955, είναι «Η αδελφική συνένωσις και αλληλεγγύη των µελών 
αυτού προς εξύψωσιν της ηθικής, οικονοµικής και επαγγελµατικής καταστάσεώς των 
και της στενής συνεργασίας µετά των συναφών επαγγελµάτων». Αναγνωρίζονται ως 
µέλη µόνο οι άνδρες λινοτύπες, στοιχειοθέτες (µαρµαράδες), πιεστές κυλινδρικών 
πιεστηρίων και µηχανικοί λινοτυπικών µηχανών.101  

Έτσι βλέπουµε ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 δηµιουργείται ένα 
διακριτό στρώµα εργαζοµένων, εκείνου του ηµερησίου τύπου. Στο εξής ο όρος 
«τυπογράφος» αναφέρεται µε µια ευρεία έννοια µόνο στους εργάτες και τις εργάτριες 
των τυπογραφικών καταστηµάτων και µε µια πιο στενή έννοια στους στοιχειοθέτες. 
Ο νέος όρος που εµφανίζεται για να περιγράψει τους εργαζοµένους στις επιχειρήσεις 
του τύπου είναι αυτός του «Εργάτη Τύπου».  

Οι τυπογράφοι διατήρησαν τον τίτλο του σωµατείου και µετά την αποχώρηση 
των εργατών τύπου. Στις 21 Σεπτεµβρίου του 1939 µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, στην οποία έλαβαν µέρος 244 µέλη, προτιµήθηκε «αντί της άνω 
µακροσκελούς επωνυµίας, να χρησιµοποιείται χάριν συντοµίας ο τίτλος ‘Σωµατείον 
Τυπογράφων Αθηνών’».102  

Η οικονοµική ανάπτυξη της τυπογραφίας δεν άφησε ανεπηρέαστη και την 
οργάνωση των εργοδοτών. Στο επίπεδο των ιδιοκτητών δηµιουργούνται δύο ενώσεις. 
Από τη µια, ο «Σύνδεσµος των Καταστηµαταρχών Τυπογράφων εν Αθήναις» 
επαναλειτουργεί το 1920 µε την επωνυµία «Ένωσις Βιοτεχνών Τυπογράφων 
Αθηνών» και εκπροσωπεί τα βιοτεχνικά τυπογραφικά καταστήµατα της Αθήνας. 
Σκοπός της Ένωσης είναι «η διά κοινής προσπαθείας των µελών αυτής προαγωγή της 
Ελληνικής Τυπογραφίας και του τυπογραφικού επαγγέλµατος εν γένει», όπως 
διατυπώνεται στο άρθρο 2 του καταστατικού του 1966.103 Από την άλλη, οι εκδοτικοί 
οίκοι της Αθήνας ιδρύουν το 1934 το «Σύλλογο Ελλήνων Εκδοτών και 
Βιβλιοπωλών». Σκοπός του Συλλόγου είναι ο περιορισµός του ανταγωνισµού, µέσω  
του ελέγχου των τιµών. Το άρθρο 9 του καταστατικού θέτει τα όρια που θα 
µπορούσαν να κινηθούν οι εκδότες και οι βιβλιοπώλες. «Τιθεµένης εις κυκλοφορίαν 
εκδόσεως βιβλίου των ή βιβλίου, ούτινος ανέλαβον την αρχικήν πώλησιν, 
υποχρεούνται να παρέχουν έκπτωσιν ουχί µικροτέραν των 10% διά τα επιστηµονικά 
βιβλία και των 20% διά τα λοιπά. Μόνον προς τους εκ των µελών του Συλλόγου 
αγοραστάς, εις πάντα δε άλλον αγοραστήν ουδεµίαν έκπτωσιν κάµνουν». 104 
Εξαιρούνται από τη δυνατότητα έκπτωσης τα διδακτικά βιβλία, καθώς, όπως είπαµε, 
αποτελούν ένα κερδοφόρο είδος βιβλίου για τα εκδοτικά καταστήµατα. «Πάσα όµως 

                                                 
100 Χρήστος Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου, ό.π., σ. 23 – 25. Βλ. επίσης ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 
1, Χρήστος Καραµπλιάς, «Η αναγκαιότης του θεσµού της Οµοσπονδίας. Η µορφή που επιβάλλεται 
σήµερον εκ των πραγµάτων», 4 – 6 Μαρτίου 1963, δακτυλογραφηµένο κείµενο, σ. 4 – 5.  
101 Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών, (Καταστατικό) Ένωσις Εργατών Τύπου Αθηνών, 1955.  
102 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 3, «Σηµείωµα ενώπιον του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών», 
25/8/1961. Βλ. επίσης Η Τυπογραφία,1/9/1961.  
103 «Το νέον καταστατικόν»,  Η Τυπογραφία, 28/2/1966.  
104  Ανάµεσα στα 18 ιδρυτικά µέλη του συλλόγου είναι οι: ∆ηµήτριος Τζάκας, Στέφανος 
∆ελλαγραµµάτικας, Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος, Κωνσταντίνος Γκοβόστης, Ανδρέας Σιδέρης, 
Μιχαήλ ∆επάστας, Πέτρος ∆. ∆ηµητράκος, καθώς και µία γυναίκα, η Μαργαρίτα Βασιλείου. Αρχείο 
Πρωτοδικείου Αθηνών, Καταστατικόν του Συλλόγου Ελλήνων Εκδοτών και Βιβλιοπωλών, Αθήνα 1934. 
Η έµφαση δική µου.  
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έκπτωσιν, την οποίαν προαιρετικώς ήθελον ορίζει οι εκδόται των βιβλίων τούτων, θα 
παρέχουν εις το εξής µόνον προς τα µέλη του Συλλόγου». Στόχος είναι ο έλεγχος της 
αγοράς και η άµβλυνση του ανταγωνισµού. Ο συγκεκριµένος σύλλογος φαίνεται ότι 
διαλύθηκε στην πορεία, καθώς άλλαξαν οι όροι και η συγκυρία µέσα στην οποία 
ιδρύθηκε.  

Μεταπολεµικά, αντίπαλος ταξικά πόλος του Σωµατείου Τυπογράφων της 
Αθήνας θα είναι η «Ένωσις  Βιοτεχνών Τυπογράφων Αθηνών». Οι «µεγάλοι» 
εκδότες δε θα µπορέσουν να οργανωθούν και να συσπειρωθούν σε µια ένωση, διότι ο 
έντονος ανταγωνισµός και η σύγκρουση συµφερόντων που προέκυπτε δεν επέτρεπε 
την υλοποίηση µιας τέτοιας προσπάθειας.105   

Στο χώρο των εφηµερίδων ιδρύονται σωµατεία βάσει του αναγκαστικού νόµου 
1093/1938 «Περί δηµοσιογραφικών οργανώσεων».106 Ο νόµος απλά νοµιµοποίησε 
µια προϋπάρχουσα κατάσταση µε στόχο τον έλεγχο των οργανώσεων του τύπου από 
το µεταξικό καθεστώς. 107 Ήδη από το 1904 είχε ιδρυθεί το «Συνδικάτο ∆ιευθυντών 
Αθηναϊκού Τύπου», που περιελάµβανε τους διευθυντές σχεδόν όλων των αθηναϊκών 
ηµερησίων εφηµερίδων (πλην του Άστεως και της Εστίας),108 και το 1933 η «Ένωσις 
∆ιευθυντών Επαρχιακού και Περιοδικού Τύπου». Την τελευταία συγκροτούσαν οι 
ιδιοκτήτες και διευθυντές των ηµερησίων επαρχιακών εφηµερίδων, καθώς και οι 
εκδότες µη ηµερησίων εφηµερίδων και περιοδικών «τόσον εν Αθήναις και Πειραιεί, 
όσον και εν ταις επαρχίας». Βλέπουµε δηλαδή ότι το κριτήριο του τόπου έκδοσης 
µιας εφηµερίδας ή της συχνότητας έκδοσής της δεν επαρκεί για τον προσδιορισµό της 
ή την υπαγωγή της σε κάποιο σωµατείο. Αναµφισβήτητα το πρότυπο παραµένει η 
οργάνωση του ηµερήσιου τύπου της Αθήνας, δηλαδή των διευθυντών του αθηναϊκού 
ηµερήσιου τύπου, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το  άρθρο 2 του καταστατικού 
της «Ένωσις ∆ιευθυντών Επαρχιακού και Περιοδικού Τύπου», σύµφωνα µε το οποίο 
σκοπός της Ένωσης είναι «η εξοµοίωσις αυτού [του επαρχιακού και περιοδικού 
τύπου] µετά των εν Αθήναις εκδιδοµένων ηµερησίων εφηµερίδων από απόψεως 
ευεργετηµάτων».109  

Μεταπολεµικά, διαπιστώνεται πολυκερµατισµός των οργανώσεων του τύπου 
της Αθήνας, καθώς αυξάνεται ο αριθµός των εργατικών σωµατείων που 
δραστηριοποιούνται στο συγκεκριµένο επαγγελµατικό χώρο.110 Βασικός τους στόχος 
                                                 
105 «Οι µεγάλοι», Η Τυπογραφία, 10/6/1964.  
106 Με την ψήφιση του αναγκαστικού νόµου 1093/1938 αναγνωρίστηκαν πέντε βασικές «κατηγορίες» 
ενώσεων: α) των Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων, β) των Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων, γ) 
των Ιδιοκτητών µη Ηµερησίων Εφηµερίδων και Περιοδικών, δ) των Συντακτών µη Ηµερησίων 
Εφηµερίδων και Περιοδικών και ε) του Υπαλληλικού Προσωπικού Τύπου Ελλάδος. ΦΕΚ Α΄ 
68/22.2.1938.  
107  Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του νόµου ιδρύεται το «Μητρώον Τύπου», στο οποίο εγγράφονται 
αναγκαστικά οι δηµοσιογράφοι και το υπαλληλικό προσωπικό για να µπορέσουν να ασκήσουν το 
επάγγελµά τους. Το συγκεκριµένο όργανο λειτουργεί υπό την εποπτεία του υφυπουργείου Τύπου και 
Τουρισµού, µε επικεφαλής τη «Γενικήν Ένωσιν Ελληνικού Τύπου (Γ.Ε.Ε.Τ.)». ΦΕΚ Α΄ 68/22.2.1938.  
108 Αφορµή της σύστασης της οργάνωσης ήταν το ενδεχόµενο κατάργησης της ατέλειας στο 
δηµοσιογραφικό χαρτί. Βλ. Κώστας Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου, τ. Α΄, ό.π., σ. 251 – 253. Βλ. 
επίσης Γεράσιµος Λύχνος, Ο Τύπος χθες, σήµερα, αύριο, Κέρκυρα 1972, σ. 116.  
109 Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών, Καταστατικόν «Ένωσις ∆ιευθυντών Επαρχιακού και Περιοδικού 
Τύπου», 1933.  
110  Μέχρι το 1965 εντοπίζεται η λειτουργία 11 τουλάχιστον σωµατείων στον Τύπο: Η Ένωσις 
Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου (ΕΣΑΤ), η Ένωση Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών 
(ΕΣΗΕΑ), η Ένωση Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, η ΕΕΤΑ, η Ένωσις ∆ιαχειριστών 
Ηµερησίου Αθηναϊκού Τύπου, η Ένωσις ∆ιαχειριστών Περιοδικού Τύπου, η Ένωσις Εφηµεριδοπωλών 
Αθηνών – Πειραιώς, η Ένωσις Προσωπικού Πρακτορείων Εφηµερίδων, η Ένωσις Υπαλλήλων 
Αθηναϊκού Τύπου, ο Σύνδεσµος Συνταξιούχων Εφηµεριδοπωλών και ο Σύνδεσµος Συνταξιούχων 
Εργατών Τύπου Αθηνών. ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 557.2., «Σωµατεία Τύπου – Περιοδικών», 29/4/1965.  
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θα είναι η διεκδίκηση και ο ενστερνισµός των οικονοµικών κυρίως πλεονεκτηµάτων 
της «Ενώσεως Εργατών Τύπου Αθηνών» (ΕΕΤΑ). Για παράδειγµα, τον Ιανουάριο 
του 1946 οι υπάλληλοι θα δηµιουργήσουν την «Ένωσιν Υπαλλήλων Αθηναϊκού 
Τύπου» (ΕΥΑΤ), στην οποία έχει δικαίωµα εγγραφής «όστις έχει ως κύριον 
επάγγελµα εις τον εν Αθήναις εκδιδόµενον ηµερήσιον, εβδοµαδιαίον, και περιοδικόν 
τύπον, του βοηθού διεκπεραιωτού, του µεταφορέως, του φύλακος, του κλητήρος και 
του τηλεφωνητού». 111  Στο καταστατικό δεν υπάρχει σχετικό άρθρο που να 
απαγορεύει τη συµµετοχή των γυναικών στην Ένωση, προφανώς γιατί θεωρείται 
αυτονόητος ο αποκλεισµός τους. 112  Λόγω της σύστασης της Ένωσης µετά την 
ψήφιση του αναγκαστικού νόµου 1093/1938, το υπουργείο Τύπου δεν αναγνώρισε 
τους συγκεκριµένους υπαλλήλους «ως εργαζοµένους εις τον Τύπον». Η άρνηση του 
υπουργείου ισοδυναµούσε µε στέρηση οικονοµικών απολαβών που απολάµβαναν τα 
άλλα σωµατεία, όπως για παράδειγµα συµµετοχή επί του ποσοστού του 
αγγελιοσήµου, που απέδιδε, ύστερα από κυβερνητική παρέµβαση, η Ένωση 
Ιδιοκτητών στα ταµεία ασφαλίσεως ορισµένων εργατικών οργανώσεων του τύπου. 113   

Μέχρι το 1951, η οργάνωση των ιδιοκτητών του αθηναϊκού ηµερησίου τύπου, 
µε πρόεδρο τον Γεώργιο Βλάχο, δεν είχε δυναµική παρουσία, αλλά οι ιδιοκτήτες 
«συνεργάζοντο, όµως, και απετέλουν Κοινοπραξίαν»,114  η οποία αντιµετώπιζε τα 
ζητήµατα που προέκυπταν µέχρι την ψήφιση του νόµου 1798/1951 «Περί συστάσεως 
και οργανώσεως ‘Ενώσεως Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών’».115  

Σύµφωνα µε το νόµο, ως ηµερήσιες αθηναϊκές εφηµερίδες ορίζονται «τα εν 
Αθήναις εκδιδόµενα και καθ’ ηµέραν κυκλοφορούντα έντυπα, των οποίων το 
περιεχόµενον είναι κατά κύριον λόγον πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρος», 
αποκλείοντας από τη συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση τον αθλητικό ηµερήσιο 
αθηναϊκό τύπο. Ιδρυτές και τακτικά µέλη της Ένωσης ήταν, κατά τον Κώστα Μάγερ, 
οι ιδιοκτήτες έντεκα ηµερησίων εφηµερίδων της Αθήνας: Ακρόπολις, Το Βήµα, Η 
Βραδυνή, Εθνικός Κήρυξ, Έθνος, Ελευθερία, Εµπρός, Εστία, Η Καθηµερινή, Τα Νέα 
και ο Προοδευτικός Φιλελεύθερος. 116  Σκοπός της Ένωσης ήταν η προαγωγή των 
συµφερόντων των µελών και η «εν γένει ικανοποίησις των νοµίµων επιδιώξεών των 
επί τω σκοπώ της εξυψώσεως του Ελληνικού Τύπου».  

Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, αν και αυξάνεται ο αριθµός των 
εκδιδόµενων ηµερησίων εφηµερίδων, οι εκδότες µόνο 13 αθηναϊκών εφηµερίδων 
(Αθηναϊκή, Ακρόπολις, Ανεξάρτητος Τύπος, Απογευµατινή, Το Βήµα, Η Βραδυνή, 
Εθνικός Κήρυξ, Έθνος, Ελευθερία, Εστία, Η Καθηµερινή, Ναυτεµπορική και Τα Νέα) 
αποτελούν τα τακτικά µέλη της ΕΙΗΕΑ. Οι εφηµερίδες της Αριστεράς και ιδιαίτερα 
Η Αυγή που έχει µια σταθερή παρουσία στην ελληνική αγορά καθ’ όλη τη διάρκεια 
της περιόδου έκδοσής της (1952 – 1967), δεν ανήκει ως τακτικό µέλος στην Ένωση. 
                                                 
111 Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών, Καταστατικόν Ενώσεως  Υπαλλήλων Αθηναϊκού Τύπου, 1965.  
112 Βλ. εδώ ενότητα «2.3. Τυπογράφοι: ένα ‘ανδρικό’ επάγγελµα;».  
113 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 5, «[Αλληλογραφία] Ένωσις Υπαλλήλων Αθηναϊκού Τύπου», 
16/3/1966 και 18/1/1966. Για το αγγελιόσηµο βλ. εδώ «6.2. Απεργία και καταστολή: Η απεργία της 
ΕΕΤΑ το 1960».  
114 Κώστας Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου, τ. Γ΄: Εφηµερίδες και περιοδικά 1901 – 1959, Αθήνα 
1960, σ. 322.   
115 ΦΕΚ Α΄ 125/28.4.1951.  
116 Κώστας Μάγερ, Ιστορία του ελληνικού τύπου, τ. Β΄, ό.π., σ. 324. Στο επίπεδο των «επαρχιακών» 
εφηµερίδων υπάρχει διαχωρισµός µε βάση τον τόπο έκδοσης. Οι ιδιοκτήτες των ηµερησίων 
εφηµερίδων της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά συγκροτούν διακριτά σωµατεία, ενώ οι ιδιοκτήτες του 
συνόλου των επαρχιακών εφηµερίδων ιδρύουν το 1955 την «Ένωση Ιδιοκτητών Ηµερησίων 
Επαρχιακών Εφηµερίδων». ΦΕΚ Α΄277/16.11.1956. Με βάση το Ν.∆. 3824/1958 «Περί 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί Τύπου διατάξεων», οι ηµερήσιες εφηµερίδες Πειραιώς 
υπάγονται στην «Ένωσιν Ιδιοκτητών Ηµερησίων Επαρχιακών Εφηµερίδων». ΦΕΚ Α΄ 117/11.8.1958.  
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Θα µπορούσε ενδεχοµένως ο ιδιοκτήτης να είναι «δόκιµο» µέλος χωρίς ωστόσο να 
έχει τη δυνατότητα συµµετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, οι εκδότες 
του αριστερού και αθλητικού ηµερήσιου τύπου ήταν υποχρεωµένοι να τηρούν τους 
εκάστοτε όρους των συµβάσεων που υπογράφονταν µεταξύ της ΕΙΗΕΑ και της 
ΕΕΤΑ.   
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Κεφάλαιο 2ο 
Κοινωνικές σχέσεις στα τυπογραφεία του Βιβλίου και του Τύπου   
2.1) Τεχνολογική εξέλιξη: Η µηχανική στοιχειοθεσία 
 
Οι πρώτες τεχνολογικές καινοτοµίες εφαρµόστηκαν στα πιεστήρια, καθώς η αύξηση 
της ζήτησης για έντυπο υλικό, η µείωση του αναλφαβητισµού και η αστικοποίηση, 
δηµιούργησαν την ανάγκη αύξησης της κυκλοφορίας των εντύπων τόσο σε επίπεδο 
«τιράζ» (αριθµού αντιτύπων) όσο και επίπεδο τίτλων, ώστε να ικανοποιηθούν τα 
ενδιαφέροντα ευρύτερου τµήµατος του πληθυσµού. Σε αντίθεση µε τα τυπογραφεία, 
η ανάγκη για γρήγορη στοιχειοθέτηση και εκτύπωση ήταν πιο επιτακτική στις 
επιχειρήσεις των εφηµερίδων, εξαιτίας της «φθαρτότητας» του προϊόντος που 
παρήγαν, αλλά και του έντονου ανταγωνισµού που αντιµετώπιζαν. Από τις αρχές του 
19ου αιώνα εντοπίζονται στις Η.Π.Α., οι πρώτες απόπειρες εφεύρεσης µηχανών µε 
στόχο τη µεγιστοποίηση της ταχύτητας εκτύπωσης.117 Η αντικατάσταση του επίπεδου 
πιεστηρίου από το κυλινδρικό ταχυπιεστήριο αύξησε, από τη µια, την ταχύτητα 
εκτύπωσης, γεγονός που είχε ως συνέπεια την αύξηση της κυκλοφορίας της 
εφηµερίδας και άρα και του κέρδους, αλλά, από την άλλη, το κόστος παραγωγής 
παρέµεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.  

Η εφεύρεση της λινοτυπίας και της µονοτυπίας, δηλαδή της µηχανικής 
στοιχειοθεσίας, στα τέλη του 19ου αιώνα προκάλεσε διαρθρωτικές αλλαγές στα 
τυπογραφικά καταστήµατα. Ο στοιχειοθέτης παραµερίστηκε προς όφελος του 
λινοτύπη και του µονοτύπη. Μέχρι τον 19ο αιώνα ο βασικός τρόπος στοιχειοθέτησης 
του κειµένου ήταν µέσω της χειροστοιχειοθεσίας. Ο στοιχειοθέτης έπαιρνε ένα προς 
ένα τα «στοιχεία» (γράµµατα)  από την τυπογραφική «κάσα»118 και τα τοποθετούσε 
στο «συνθετήριο» που κρατούσε στο αριστερό του χέρι. Όταν γέµιζε το µεταλλικό 
αυτό εργαλείο, τότε το άδειαζε σε µια µεταλλική επίσης κατασκευή το «σελιδοθέτη». 
Εφόσον γεµίσει ο σελιδοθέτης η παραγωγή δένεται, µε σπάγκο συνήθως, σε τεµάχια. 
Τα πρώτα δοκίµια που τυπώνονται στέλνονται για διόρθωση και στη συνέχεια 
ακολουθεί η σελιδοποίηση και η ανατύπωση του δοκιµίου. 119  Ο συγκεκριµένος 
τρόπος στοιχειοθέτησης αποτελεί ιδιαίτερα χρονοβόρο στάδιο µε δαπανηρό εργατικό 
κόστος. Η προσπάθεια συµπίεσης του κόστους οδήγησε τους εκδότες εφηµερίδων 
στην αναζήτηση νέων µεθόδων στοιχειοθέτησης.  

Η πρώτη λειτουργική στοιχειοθετική µηχανή, η λινοτυπία,120 τελειοποιήθηκε το 
1886 στη Νέα Υόρκη και το 1889 εισήχθη στην Αγγλία και τη Γαλλία. Η εταιρεία 
κατασκευής των µηχανών, η Mergenthaler Company, ιδρύθηκε στο Μπρούκλιν το 
                                                 
117 Οι πρώτες απόπειρες κατασκευής στοιχειοθετικών µηχανών εντοπίζονται στη δεύτερη δεκαετία του 
19ου αιώνα στις Η.Π.Α. Εξαιτίας των περιορισµών που έθεταν οι µηχανές δε γενικεύτηκε η χρήση 
τους. Για τις πρώτες αυτές προσπάθειες βλ. Patrick Duffy, The Skilled Compositor, ό.π., σ. 59 – 61. Βλ. 
επίσης Jonathan Zeitlin, “Engineers and Compositors: A Comparison”, στο Royden Harrison and 
Jonathan Zeitlin (επιµ.), Divisions of Labour. Skilled Workers and Technological Change in Nineteenth 
Century England, The Harvester Press, Σάσεξ 1985, σ. 206 – 207.  
118 Η κάσα είναι στοιχειοθήκη που αποθηκεύεται στα αναλόγια (στρίποδα). «Κάθε αναλόγιο δέχεται 5 
ζευγάρια κάσες. Το ζευγάρι της κάσας που δουλεύεται τοποθετείται επάνω στο στρίποδο. Κάθε 
ζευγάρι αποτελείται από το κατωκάσι και το πανωκάσι, που είναι χωρισµένα σε κουτάκια. Και στα δύο 
τµήµατα της κάσας τοποθετούνται τα µεταλλικά στοιχεία – γράµµατα για τη χειροστοιχειοθεσία. Στο 
κάθε ζευγάρι υπάρχουν µόνο µιας οικογένειας γράµµατα, και βέβαια, ενός µεγέθους, π.χ.  6 ή 8 ή 10 
στιγµών». Η «στιγµή» είναι µονάδα µέτρησης  των στοιχείων και είναι ίση µε 0,376 χιλιοστά. Βλ. 
Χρίστος Μανουσαρίδης, «‘Μανούτιου’ µαρτυρία: Απ’ το χειρόγραφο στο έντυπο», Μνήµων 20 
(1998), σ. 279 – 280, 285 – 287.      
119 Χρίστος Μανουσαρίδης, «‘Μανούτιου’ µαρτυρία», ό.π., σ. 280 – 281. Βλ. επίσης Νίκος Σκιαδάς, 
Για την τυπογραφική δεοντολογία, Gutenberg, Αθήνα 1992, σ. 53 – 56.  
120 Η λινοτυπία κατασκευάστηκε από τον ωρολογοποιό Ottmar Mergenthaler στις Η.Π.Α.   
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1886 και λόγω της αυξηµένης ζήτησης, ίδρυσε θυγατρική εταιρεία στο Μάντσεστερ, 
τη Linotype Company Ltd. Η παραγωγή των µηχανών στην Αγγλία έχει τις απαρχές 
της το 1893 και µέσα σε δύο χρόνια παρήχθησαν πάνω από 400 µηχανές µε 
«µεγαλύτερο βάθος οφθαλµού στοιχείων, γιατί προµήθευε ευρωπαϊκά τυπογραφεία, 
που είχαν αυτή την ουσιαστική διαφορά µε τα αµερικανικά».121 Μέχρι το 1968 η 
αγγλική εταιρεία πώλησε συνολικά 74.000 µηχανές και παρέµεινε ο βασικός 
προµηθευτής των ευρωπαϊκών τυπογραφείων, παρ’ όλο που το 1948 ιδρύθηκε η 
ανταγωνιστική αµερικανική εταιρεία κατασκευής λινοτυπιών, η «Intertype». Στη 
δεκαετία του 1960 η Ε.Σ.Σ.∆. θα αποτελέσει τον τρίτο ανταγωνιστή στην παραγωγή 
λινοτυπικών µηχανών, αλλά δε θα µπορέσει να µεταβάλλει το συσχετισµό δύναµης 
που διαµορφώθηκε στην αγορά, µολονότι θα µειώσει την τιµή πώλησης κατά 20 µε 
25%.122  

Η λινοτυπία είναι παράλληλα τόσο στοιχειοθετική όσο και στοιχειοχυτική 
µηχανή. Όπως φανερώνει και το όνοµα [lin(e) o(f) type] η µηχανή παράγει γραµµή 
στοιχείων. Έτσι σε περίπτωση διόρθωσης ενός γράµµατος ή λέξης θα έπρεπε να 
καταστραφεί ολόκληρη η γραµµή και να στοιχειοθετηθεί από την αρχή. Αυτό ήταν 
και το βασικό µειονέκτηµα της λινοτυπίας. Ο χειριστής χρησιµοποιεί ένα 
πληκτρολόγιο (κλαβιέ) που αποτελείται από 90 πλήκτρα και µοιάζει στην όψη µε το 
αντίστοιχο της γραφοµηχανής. «Καθώς ‘γράφει’ το κείµενο, προκαλεί µια ροή, από 
µεταλλικές µήτρες, οι οποίες πέφτουν µια – µια στις υποδοχές της λινοτυπικής 
µηχανής σύµφωνα µε τα πλήκτρα που χτυπά κάθε φορά».123 ∆ίπλα από τη µηχανή 
υπάρχει ηλεκτρικό καµίνι και καζάνι µε κράµα µετάλλου για τα στοιχεία. Το λιωµένο 
µολύβι χύνεται στις µήτρες και ολοκληρώνεται η στοιχειοθετηµένη σειρά. Στη 
συνέχεια οι µήτρες επαναφέρονται στις αρχικές τους θέσεις. 124  

Το πλεονέκτηµα της λινοτυπίας είναι η ταχύτητά της, γι’ αυτό και 
χρησιµοποιήθηκε κυρίως για τη στοιχειοθέτηση εφηµερίδων. Το υψηλό της κόστος  
ισοσταθµίστηκε από την αντικατάσταση 4 µε 5 περίπου στοιχειοθετών, που είχε ως 
συνέπεια τη συµπίεση προς τα κάτω του εργατικού κόστους. Ένας ικανός 
στοιχειοθέτης µπορεί να στοιχειοθετήσει 1.000 µε 1.500 στοιχεία την ώρα, ανάλογα 
µε τις δυσκολίες που παρουσιάζει το κείµενο, ενώ µε τη λινοτυπική µηχανή µπορεί να 
«χτυπήσει» κατά µέσο όρο 6.000 στοιχεία.125 Η τεχνολογική αυτή εξέλιξη οδήγησε 
σε αύξηση της ανεργίας των στοιχειοθετών, η οποία όµως φαίνεται ότι περιορίστηκε 
λόγω της αύξησης της ζήτησης για έντυπο υλικό και της ισχυρής διαπραγµατευτικής 
δύναµης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των τυπογράφων τόσο στη ∆υτική 
Ευρώπη και Ρωσία όσο και τις Η.Π.Α.126 

Η λινοτυπία θεωρήθηκε ακατάλληλη για τη στοιχειοθέτηση βιβλίων λόγω της 
χαµηλής ποιότητας του προϊόντος που παρήγε. Εκτός από την αδυναµία διόρθωσης, 
                                                 
121  ∆ηµήτρης Παυλόπουλος, Χαρακτική Γραφικές Τέχνες. Ιστορία – Τεχνικές – Μέθοδοι, Εταιρεία 
Εικαστικών Τεχνών «Α. Τάσσος», Αθήνα 1995, σ. 241.  Βλ. επίσης John Child, Industrial Relations in 
the British Printing Industry. The Quest for Security, Allen & Unwin, Λονδίνο 1967, σ. 157.  
122 Cynthia Cockburn, Brothers. Male Dominance and Technological Change, Pluto Press, Λονδίνο 
1991, σ. 27 – 28. Βλ. επίσης «Αποφασιστικές χρονολογίες»,  Η Τυπογραφία, 1/1/ 1967. Στην Ελλάδα, 
οι σοβιετικές λινοτυπικές µηχανές δεν ήταν ιδιαίτερα διαδοµένες. Βλ. Αθανάσιος Ιωαννίδης, 
«Στοιχειοθετικές µηχανές», περ. Ελευθεροτυπία 25 (Οκτώβριος 1965), σ. 16. «Οι σοβιετικές 
λινοτυπικές µηχανές στην Ελλάδα»,  Ελευθεροτυπία 41 (Φεβρουάριος 1967), σ. 55.  
123 Νίκος Λέανδρος, Μαζικά έντυπα επικοινωνίας στην Ελλάδα, ό.π., σ. 59.  
124 Νίκος Σκιαδάς, Το χρονικό της τυπογραφίας, έκδοση Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών, Αθήνα 
1966, σ. 119 – 125.  
125 Jonathan Zeitlin, «Engineers and Compositors», ό.π., σ. 207.  
126 Cynthia Cockburn, Brothers, ό.π., σ. 28 – 29. Βλ. επίσης Michael Wallace – Arne L. Kalleberg, 
“Industrial Transformation and the Decline of Craft: The Decomposition of Skill in the Printing 
Industry, 1931 – 1978”, American Sociology Review 47/3 (Ιούνιος 1982), σ. 308.   
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χωρίς να καταστραφεί η αράδα, ένα άλλο σηµαντικό µειονέκτηµα ήταν ότι «ανάµεσα 
στα γράµµατα κατά τη χύτευση, έβγαιναν προεξοχές (γρέζια) όταν το µέταλλο 
περίσσευε στην επιφάνεια της αράδας και αναγκαστικά τυπώνονταν και αυτά, 
αντιαισθητικά, µαζί µε τα γράµµατα».127  

Τα µειονεκτήµατα της λινοτυπίας ήρθε να υπερκεράσει η εφεύρεση της 
µονοτυπίας, που πραγµατοποιήθηκε στις Η.Π.Α. το 1897. 128 Η βασική διαφορά της 
µονοτυπίας από τη λινοτυπία είναι ότι απαιτεί δύο χειριστές, ένας στο κλαβιέ και ένας 
στο χυτήριο, γεγονός που αύξανε το κόστος εργασίας. Ο κλαβιετίστας – µονοτύπης 
όταν πληκτρολογεί το κείµενο ανοίγει τρύπες σε ένα συνεχόµενο χαρτί, το οποίο 
τοποθετείται στη συνέχεια στο χυτήριο για να παραχθούν τα στοιχεία ανάλογα µε τις 
τρύπες που έχουν σχηµατιστεί. Έτσι αφενός η µονοτυπία έδινε τη δυνατότητα 
διόρθωσης του κάθε γράµµατος ή λέξεως χωριστά και αφετέρου παρείχε τη 
δυνατότητα αποθήκευσης του συνεχόµενου χαρτιού ώστε να χρησιµοποιηθεί 
απεριόριστες φορές σε περίπτωση επανέκδοσης, γι’ αυτό και θεωρήθηκε 
καταλληλότερη για τα εκδοτικά καταστήµατα.129 Και οι δύο στοιχειοθετικές µηχανές 
είχαν τη δυνατότητα να παράγουν κάθε φορά καινούρια στοιχεία, σε αντίθεση µε τη 
χειροστοιχειοθεσία, όπου τα ίδια στοιχεία χρησιµοποιούνταν πολλές φορές 
προκαλώντας τη φθορά τους, γεγονός που είχε αντίκτυπο στην ποιότητα του τελικού 
προϊόντος. Η ποιότητα αλλά και το κόστος παραγωγής του εντύπου αποτελούν δύο 
βασικούς παράγοντες που διαφοροποιούν σηµαντικά τις δύο µηχανές. «Επειδή η 
µονοτυπία έχει υψηλή παραγωγικότητα και ανάλογο κόστος περιορίζεται στα βιβλία 
απαιτήσεων – τα λεγόµενα δύσκολα. Αντίστοιχα, η λινοτυπία είναι µηχανή των 
εφηµερίδων και περιοδικών αλλά και πολλών βιβλίων που δεν έχουν σοβαρές 
στοιχειοθετικές δυσκολίες». 130  Παρ’ όλα αυτά η λινοτυπική µέθοδος δεν 
περιορίστηκε στις εφηµερίδες, αλλά υιοθετήθηκε, σε µικρότερο ωστόσο βαθµό, και 
από τυπογραφικά καταστήµατα.  

Η τεχνολογική εξέλιξη στα τυπογραφεία ήταν άνιση και µακροχρόνια. ∆εν 
οδήγησε στην άµεση υιοθέτησή της από τους ιδιοκτήτες αλλά ούτε και σε αφανισµό 
της χειροστοιχειοθεσίας, η οποία συνέχισε να ασκείται σε όλη τη διάρκεια του 20ού 
αιώνα. Σε αντίθεση µε την καπνεργασία ή την κλωστοϋφαντουργία, η εισαγωγή της 
µηχανής στην τυπογραφία ενίσχυσε το κύρος και τη θέση του στοιχειοθέτη στην 
παραγωγική διαδικασία, καθώς θεωρήθηκε ότι η µηχανή εξειδικεύει περισσότερο το 
χειριστή.   

Στην ελληνική ιστοριογραφία δεν υπάρχει συµφωνία για το έτος εισαγωγής της 
λινοτυπίας στην Ελλάδα. Το 1907 θεωρείται η πιο πιθανή χρονολογία εισαγωγής της. 
Οι δηµοσιογράφοι Ι. Μύταλης και Κ. Μάγερ υποστηρίζουν ότι «τας πρώτας 
λινοτυπικάς µηχανάς έφεραν εις τας Αθήνας το 1907 αι εφηµερίδες «Εµπρός» [1896], 
«Νέον Άστυ» [1901] και «Εσπερινή» [1901]». 131  Την ίδια περίοδο εισαγωγής 
υποστηρίζει και ο αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του εργοστασίου παραγωγής 
λινοτυπικών µηχανών, Κ. Χρυσοχοΐδης: «εις την Ελλάδα η λινοτυπική µηχανή 
εισήχθη το 1907 ή το 1908».132 Μάλιστα οι δυσκολίες της ελληνικής γλώσσας µε τα 
διαφορετικά είδη τονισµού και σηµεία στίξεως οδήγησαν στην αναπροσαρµογή της 
λινοτυπίας στο ελληνικό αλφάβητο. «Μετά από πολλάς συζητήσεις και δοκιµάς καθ’ 

                                                 
127 ∆ηµήτρης Παυλόπουλος, Χαρακτική Γραφικές Τέχνες, ό.π., σ. 244.  
128 Η µονοτυπία εφευρέθηκε από τον Talbot Lanston στην Ουάσιγκτον. Βλ. Patrick Duffy, The Skilled 
Compositor, ό.π., σ. 66.  
129 John Child, Industrial Relations, ό.π., σ. 157.  
130 Χρίστος Μανουσαρίδης, « ‘Μανούτιου’ µαρτυρία», ό.π., σ. 283.  
131 Ι. Μύταλης – Κ. Μάγερ, Ελληνική δηµοσιογραφία, σ. 135, υποσηµ. 20. 
132 «Αι γραφικαί τέχναι εις την Ελλάδα», Η Τυπογραφία, 25/3/1961.  
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ας είχε προταθή ακόµη και η κατάργησις ή απλούστευσις της ορθογραφίας µας, 
απεφασίσθη να λυθή το πρόβληµα διά της χρησιµοποιήσεως µητρών φερουσών δύο 
διαφορετικά στοιχεία (γράµµατα) εκάστη. Αντί του ενός, ως συµβαίνει εις την 
Αγγλικήν, Γαλλικήν, Γερµανικήν, Ιταλικήν κλπ. γλώσσας».133 

Το 1909 η εφηµερίδα Πατρίς εκσυγχρονίστηκε τεχνολογικά τόσο στο επίπεδο 
της εκτύπωσης όσο και σε αυτό της στοιχειοθέτησης. Εισήγαγε ένα γαλλικό 
ταχυπιεστήριο και τρεις λινοτυπικές µηχανές, η όψη και η αποτελεσµατικότητα των 
οποίων προκάλεσε το θαυµασµό και το δέος του δηµοσιογράφου της εφηµερίδας. 
«Εκάστη λινοτυπική µηχανή αποτελεί θαύµα λεπτότητος µηχανισµού, ταχύτητος 
εργασίας και αντιλήψεως ακόµη, η οποία φθάνει το ανθρώπινον. Τούτο δεν είναι 
υπερβολή».134 Το 1913 από τα 14 τυπογραφεία και λιθογραφεία που επιθεωρήθηκαν 
από τον Ν. Σαλίβερο στην Αθήνα, τα 7 λειτουργούν µε λινοτυπικές µηχανές.135 Έτσι 
φανερώνεται ότι σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα η µηχανική στοιχειοθεσία 
υιοθετήθηκε από αρκετά τυπογραφεία της Αθήνας. Σταδιακά οι λινοτυπικές µηχανές 
βελτιώνονται, ανανεώνουν την ποικιλία και το µέγεθος των γραµµάτων που 
χρησιµοποιούν και γενικεύεται η χρήση τους κυρίως στις επιχειρήσεις του τύπου.136 
Ήδη το 1929 το Ελεύθερον Βήµα µας πληροφορεί ότι «Η τυπογραφική πρόοδος των 
εφηµερίδων, και των βιβλίων ακόµη, έχει αχρηστεύσει την κάσα των στοιχείων και 
τα συνθετήριά της. Το µεγαθήριο της λινοτυπίας έχει κυριαρχήση παντού µε την 
άφθονη παραγωγή των χιλιάδων γραµµάτων και δεκάδων στηλών».137  

Η µονοτυπία στην Ελλάδα φαίνεται ότι δεν υιοθετήθηκε µε την ίδια ταχύτητα 
από τους εκδοτικούς οίκους και τα τυπογραφεία όπως συνέβη στην περίπτωση της 
λινοτυπίας από τις επιχειρήσεις του τύπου. Θεωρώ ότι δύο είναι οι βασικοί λόγοι: το 
υψηλό κόστος αγοράς της και η σχετική απουσία πιεστικής ανάγκης ταχύτερης 
στοιχειοθέτησης του εντύπου. Η πρώτη µονοτυπική µηχανή στην Ελλάδα 
λειτούργησε το 1912 στο Εθνικό Τυπογραφείο, το οποίο µέχρι το 1952 διέθετε 
συνολικά 20 µονοτυπικά συγκροτήµατα.138 Το κόστος της µονοτυπίας το 1935 φτάνει 
τις 800.000 δραχµές, ένα σχετικά µεγάλο χρηµατικό ποσό που είναι όµως διαθέσιµο 
από µεγάλους εκδοτικούς οίκους. 139 Μέχρι το 1950, εκτός από το τυπογραφείο της  

                                                 
133 Στο ίδιο.   
134 Πατρίς, 1/12/1909. Αναδηµοσιεύεται στο Νίκος Σκιαδάς, Χρονικό, ό.π., σ. 359 – 361. Το παράθεµα 
στη σ. 360.  
135 «Γενικές Εκθέσεις των Επιθεωρητών Εργασίας του έτους 1913», ∆ελτίον του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονοµίας, ΙΙ. Εργασία και Πρόνοια, τχ. 4, Αθήνα 1914, σ. 160.   
136 Το 1939 εισάγεται στην Ελλάδα η πρώτη λινοτυπική µηχανή που µπορούσε να παράγει στοιχεία 
µέχρι 42 «στιγµών». «Αι γραφικαί τέχναι εις την Ελλάδα», Η Τυπογραφία, 25/3/1961.   
137 Την ίδια χρονιά η ίδια εφηµερίδα θα αποκτήσει έξι αµερικανικά λινοτυπικά «µεγαθήρια» και 
γερµανικό πιεστήριο µε δυνατότητα παραγωγής 48.000 φύλλων την ώρα ως αποτέλεσµα του 
ανταγωνισµού και της προσπάθειας αύξησης της κυκλοφορίας της. Μιχαήλ Ροδάς, «∆ηµιουργία», 
Ελεύθερον Βήµα, 26/5/1929.  
138 Κλήµης Μαστορίδης, «Χάραξη και χύτευση των ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων στον 19ο και 
20ό αιώνα», αδηµοσίευτη εργασία, Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, Θεσσαλονίκη [χ.χ.], σ. 49.  
139 Η Γερµανίδα Γερτρούδη Χρήστου είναι µία από τους πρώτους ιδιοκτήτες που θα εγκαταστήσουν 
µονοτυπικές µηχανές. Το 1935 θα ζητήσει δάνειο από την Εθνική Τράπεζα προκειµένου να 
συµπληρωθεί το αναγκαίο χρηµατικό ποσό για την αγορά µονοτυπικής µηχανής. ΙΑ/ΕΤΕ, φ. 44, 
Υπηρεσία Μελέτης και Χρηµατοδοσιών της Εθνικής Τραπέζης, «Ενυπόθηκον δάνειον δρχ. 250.000 – 
Τυπογραφικής Επιχειρήσεως Γερτρούδης Στ. Χρήστου», 22/3/1935. Το τυπογραφείο Χρήστου το 
ίδρυσε ο Σταύρος Χρήστου που ήταν αρχιτεχνίτης στην εφηµερίδα Η Καθηµερινή. Την περίοδο 1928 – 
1961, µε το θάνατο του ιδιοκτήτη, τη διεύθυνση του τυπογραφείου αναλαµβάνει η σύζυγός του 
Γερτρούδη Χρήστου. Το τυπογραφείο απέκτησε  φήµη για την ποιότητα και την καλαισθησία των 
εντύπων που παρήγαγε. Ε. Χ. Κάσδαγλης, Το αγλαότεχνο τυπογραφείο των αδελφών Ταρουσόπουλου. 
Αφήγηµα σε επάλληλους κύκλους µε επίκεντρο ένα παλιό τυπογραφείο, Άγρα, Αθήνα 1990, σ. 38 – 40. 
Βλ. επίσης «Μία φυσιογνωµία εξέλιπεν. Γερτρούδη Στ. Χρήστου», Η Τυπογραφία, 15/4/1961.  
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Γερτρούδη Χρήστου και το Εθνικό Τυπογραφείο, τα τυπογραφεία του Αγγέλου 
Κλεισιούνη, του ∆ηµητράκου και το Στρατιωτικό Τυπογραφείο γνωρίζουµε ότι 
διέθεταν µονοτυπίες.140  

Η υιοθέτηση της µηχανικής στοιχειοθεσίας δε µείωσε τη ζήτηση στοιχείων και 
νέων γραµµατοσειρών 141  από τα ελληνικά στοιχειοχυτήρια. Τα περισσότερα 
τυπογραφεία της Αθήνας συνέχισαν τον «παραδοσιακό» τρόπο παραγωγής του 
εντύπου αφενός, και, αφετέρου, οι µηχανές στοιχειοθεσίας απαιτούσαν το σχεδιασµό 
και κατασκευή νέων γραµµάτων. «Η µονοτυπία, από απόψεως ποικιλίας στοιχείων, 
ουδέν πλεονέκτηµα παρουσιάζει. Μόνον δε µε την χρησιµοποίηση του µικτού 
συστήµατος – τυπογραφικών χαρακτήρων στοιχειοχυτηρίων, ευρωπαϊκών και 
εγχωρίων, και µονοτυπίας – επέρχεται κάποια βελτίωση της καταστάσεως».142 

 Το 1920 ιδρύεται το στοιχειοχυτήριο των Βίκτορα Καρύδη και Αντώνιου 
Καρότση και το 1923 το στοιχειοχυτήριο του Εµµανουήλ Καρπαθάκη, το οποίο το 
1964 θα αναλάβουν οι Ι. Σαρασίτης και Σία µε την επωνυµία «Βικτώρια». Μέχρι και 
το 1953 τα δύο αυτά στοιχειοχυτήρια αποτελούν τους βασικούς κατασκευαστές 
στοιχείων στην Ελλάδα. Την ίδια χρονιά θα ιδρυθεί µια νέα επιχείρηση στη Λάρισα, 
του Θεόδωρου Παρασκευόπουλου (Π.Α.Π.), η οποία το 1957 µεταφέρεται στην 
Αθήνα.143   

 Με το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου εµφανίζονται και τα πρώτα σηµάδια 
κρίσης της επαγγελµατικής σχέσης των τυπογραφείων και των στοιχειοχυτηρίων. 
Εξαιτίας της απαγόρευσης εισαγωγής µετάλλου, προκειµένου να αποφευχθεί η 
εξαγωγή συναλλάγµατος, τα στοιχειοχυτήρια µειώνουν την ποιότητα και την 
ανθεκτικότητα των στοιχείων που παράγουν προκαλώντας την αντίδραση των 
ιδιοκτητών τυπογράφων. «Προ του 1933 η διάρκεια των τυπογραφικών στοιχείων ήτο 
5 – 6 χρόνων αναλόγως της συντηρήσεώς των. […] Σήµερα όµως βλέπουµε ότι όλοι 
µας πως είµεθα υποχρεωµένοι να ανανεώνουµε τα στοιχεία µας κάθε τόσο».144 Η 
διαφορά αυτή προήλθε από τη µείωση του ποσοστού του χαλκού και του κασσίτερου 
στην κατασκευή των στοιχείων που εξασφαλίζουν την ανθεκτικότητά τους. 145Οι 

                                                 
140 Νίκος Σκιαδάς, Για την τυπογραφική δεοντολογία, ό.π., σ. 58. Βλ. επίσης ∆ηµήτρης Παυλόπουλος, 
Χαρακτική Γραφικές Τέχνες, ό.π., σ. 251.  
141  Για τον τρόπο σχεδιασµού των ελληνικών γραµµάτων και τις ελληνικές γραµµατοσειρές βλ. 
ενδεικτικά: Τάκης Κατσουλίδης, Ελληνική γραφή. Το σχέδιο του γράµµατος, Αθήνα, Καστανιώτης 
[1991]. Γιώργος Ματθιόπουλος, «Μολυβένιο παρελθόν και ψηφιακό µέλλον: σχεδιαστικές 
ιδιαιτερότητες τους ελληνικού αλφαβήτου», στο Πρακτικά, 1ο Παγκόσµιο Συνέδριο Τυπογραφίας και 
Οπτικής Επικοινωνίας. Ιστορία, θεωρία, εκπαίδευση (Ιούνιος 2002), εκδόσεις Πανεπιστηµίου 
Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 99 – 114. Για τις σύγχρονες απαιτήσεις και τάσεις στο πεδίο των 
γραµµατοσειρών βλ. Πάνος Βασιλείου, «Η σύγχρονη ελληνική τυπογραφία απεγνωσµένα αναζητά 
σεβασµό», στο Πρακτικά, 1ο Παγκόσµιο Συνέδριο Τυπογραφίας, ό.π., σ. 533 – 541.   
142  Ι. Μ. Σκαζίκης, «Η τυπογραφία στην Ελλάδα. Ελλείψεις και µειονεκτήµατα», Ζυγός 22 – 23 
(Αύγουστος – Σεπτέµβριος 1957), σ. 5. Το πρώτο στοιχειοχυτήριο στον ελληνικό χώρο εντοπίζεται 
στην τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα, ενώ στα τέλη του ίδιου αιώνα πολλές εφηµερίδες έχουν ιδιόκτητο 
στοιχειοχυτήριο προκειµένου να συµπιεσθεί το κόστος παραγωγής. Νίκος Σκιαδάς, Χρονικό, ό.π., σ. 
201 και 206. Βλ. επίσης ∆ηµήτρης Παυλόπουλος, «Τα πρώτα στοιχειοχυτήρια στη νεότερη Ελλάδα», 
Η ΥΦΕΝ – Βήµα για την Τυπογραφία 1/1 (άνοιξη 1998), σ. 65 – 67. 
143 ∆. Παυλόπουλος, Χαρακτική Γραφικές Τέχνες, ό.π., σ. 206. Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά 
το στοιχειοχυτήριο του Παρασκευόπουλου βλ. Κλήµης Μαστορίδης, «Καλλιτεχνικό τυπογραφείο, 
σχέσεις αγάπης και µίσους µε τα ελληνικά στοιχειοχυτήρια», Η ΥΦΕΝ – Βήµα για την Τυπογραφία 1/3 
(άνοιξη 2001), σ. 26 – 30.   
144 Νικόλαος ∆αµιανός, «Τα τυπογραφικά στοιχεία και οι βιοτέχνες τυπογράφοι», ∆ελτίον 
Συνεταιρισµού, [1951]. Αναδηµοσιεύεται στην Τυπογραφία, 1/2/1965.   
145 Τα στοιχειοχυτήρια της Monotype περιείχαν σε αναλογία 25% αντιµόνιο, 12% κασσίτερο, 8% 
χαλκό και 55% µόλυβδο. Τα αντίστοιχα ποσοστά από τα εγχώρια στοιχεία είναι: 24,61% αντιµόνιο, 
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τυπογράφοι διαµαρτύρονται και για την «υπέρογκο τιµή, µε τη δικαιολογία της 
κατασκευής των µε µέταλλο γνήσιο αγγλικό». 146 Παρ’ όλο που τα δύο 
στοιχειοχυτήρια ενισχύθηκαν οικονοµικά µε βιοµηχανικά δάνεια του Σχεδίου 
Μάρσαλ, 147  δεν ανανέωσαν τον τεχνολογικό τους εξοπλισµό και συνέχισαν την 
παραγωγή των στοιχείων σε απαρχαιωµένες µηχανές και µήτρες. Παράλληλα και τα 
δύο στοιχειοχυτήρια έδιναν µεγαλύτερη βαρύτητα σε µεγάλες παραγγελίες, οι οποίες 
απέδιδαν υψηλότερα κέρδη, παραµελώντας το µεγαλύτερο µέρος των τυπογράφων – 
πελατών τους. Έτσι ο Καρπαθάκης προµηθεύει µε στοιχειοχυτικό υλικό τον 
Οργανισµό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων στερώντας από τους υπόλοιπους 
τυπογράφους το αναγκαίο υλικό. Από την άλλη ο Καρύδης αγοράζει δύο αυτόµατα 
επίπεδα πιεστήρια δηµιουργώντας συνθήκες ανταγωνισµού µε τους ιδιοκτήτες 
τυπογραφείων. 148 Η ύπαρξη αυτών των συνθηκών ανάγκασε πολλούς τυπογράφους 
να καταφύγουν σε εισαγωγή στοιχείων από την Ιταλία.  Η πρακτική αυτή είχε το 
πρόσθετο πλεονέκτηµα ότι δε θα ήταν αναγκασµένοι να προµηθεύονται περισσότερα 
στοιχεία (π.χ. σηµεία στίξεως) από αυτά που τους ήταν απαραίτητα. Στην εγχώρια 
παραγωγή ο ιδιοκτήτης τυπογράφος ήταν αναγκασµένος να αγοράσει ολόκληρη 
σειρά στοιχείων. Παρά το πλεονέκτηµα αυτό, οι υψηλοί εισαγωγικοί δασµοί δεν 
επέτρεψαν τη συστηµατική αγορά στοιχείων από εξαγωγικές χώρες.149  

Η  ίδρυση του στοιχειοχυτηρίου Παρασκευόπουλου το 1953 ανάγκασε τα 
υπάρχοντα στοιχειοχυτήρια να προβούν στον εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού 
τους εξοπλισµού προκειµένου να ανταγωνιστούν τη νέα επιχείρηση. Οι προστριβές 
ανάµεσα στα τυπογραφεία και στοιχειοχυτήρια αναπαράχθηκαν και στη δεκαετία του 
1960, καθώς φαίνεται να εµφανίζονται τα ίδια προβλήµατα. Η δραµατική αύξηση του 
αριθµού των τυπογραφείων και τα σηµαντικά κέρδη από τις πωλήσεις οδήγησαν τα 
παλιότερα στοιχειοχυτήρια στη νόθευση του υλικού κατασκευής των στοιχείων. «Η 
ποιότης των στοιχείων είναι οικτρά από απόψεως αντοχής κατά πρώτον και 
ισοµετρίας οφθαλµού, ασφαλώς δε η τιµή των στοιχείων δεν είναι τόσο ευτελής που 
να δικαιολογεί την κατωτέρα ποιότητα µετάλλου […] η ζήτησις και τα µεγάλα κέρδη 
τους έδωσαν το δικαίωµα αυτό της αδιαφορίας».150  

Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός των τυπογραφείων και των συνεργαζόµενων 
προς την τυπογραφία καταστηµάτων για την παραγωγή των εντύπων, όπως τα 
λιθογραφικά, τσιγκογραφικά, βιβλιοδετικά  καταστήµατα, θα επιφέρει αλλαγές  στον 
καταµερισµό της εργασίας και στην οργάνωση της τυπογραφικής επιχείρησης.  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
4,75% κασσίτερο, 70,04% µόλυβδο και ίχνη χαλκού 0,60%. Νικόλαος ∆αµιανός, «Τα τυπογραφικά 
στοιχεία», ό.π. 
146 Νικόλαος ∆αµιανός, «Τα τυπογραφικά στοιχεία», ό.π. 
147 Για την αδυναµία των βιοµηχανικών δανείων του Σχεδίου Μάρσαλ να υλοποιήσουν το στόχο της 
γρήγορης εκβιοµηχάνισης της χώρας  βλ. Γιώργος Σταθάκης, Το ∆όγµα Τρούµαν και το Σχέδιο Μάρσαλ. 
Η ιστορία της αµερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2004.  
148  Φ. Κωνσταντινίδης, «Είµεθα δυσαρεστηµένοι µε τα στοιχειοχυτήρια», ∆ελτίον Συνεταιρισµού, 
[1951]. Αναδηµοσιεύεται στην Τυπογραφία, 1/2/1965. Βλ. επίσης Κλήµης Μαστορίδης, «Καλλιτεχνικό 
τυπογραφείο», ό.π.,  σ. 22 – 24.   
149 Ν. ∆αµιανός, «Τα τυπογραφικά στοιχεία και οι βιοτέχνες τυπογράφοι», ∆ελτίον Συνεταιρισµού 
[1952]. Αναδηµοσιεύεται στην Τυπογραφία, 15/2/1965.   
150  Νίκος Μητσόπουλος, «Στοιχειοχυτήρια και στοιχεία», Η Τυπογραφία, 10/1/1960. Βλ. επίσης 
Κλήµης Μαστορίδης, «Καλλιτεχνικό τυπογραφείο», ό.π., σ. 23 – 24.  
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2.2) Καταµερισµός της εργασίας στα τυπογραφεία και τις εφηµερίδες 
 

Η εκµηχάνιση των τυπογραφείων µετέβαλε τους όρους εργασίας και 
επαναπροσδιόρισε τις κοινωνικές σχέσεις µέσα στο τυπογραφείο. Νέες ειδικότητες 
εµφανίστηκαν, ενώ άλλες παραµερίστηκαν. Στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. οι 
στοιχειοθέτες µπόρεσαν να προσαρµοστούν σχετικά γρήγορα στη νέα κατάσταση και 
να διατηρήσουν σε µεγάλο βαθµό τον έλεγχο στο χώρο εργασίας.151 Η αύξηση της 
ανεργίας που παρατηρήθηκε στην ειδικότητα των στοιχειοθετών, απορροφήθηκε από 
την αύξηση της ζήτησης για έντυπο υλικό και την αύξηση του αριθµού των 
τυπογραφικών καταστηµάτων. Όσοι δεν µπόρεσαν να συνταξιοδοτηθούν ή να 
προσαρµοστούν στις νέες εργασιακές συνθήκες έγιναν διορθωτές ή σελιδοποιοί χωρίς 
ωστόσο αυτό να σηµαίνει ότι παραµερίστηκε η στοιχειοθεσία µε το χέρι. Για ένα 
µεγάλο σχετικά χρονικό διάστηµα συνυπήρχαν στο ίδιο κατάστηµα και οι δύο τρόποι 
στοιχειοθεσίας.152  

Οι διαφορετικές εργασίες που παρατηρούνται σε ένα τυπογραφείο είναι του 
στοιχειοθέτη (ή µε τη µηχανοποίηση της στοιχειοθεσίας του λινοτύπη ή µονοτύπη), 
του σελιδοποιού, του πιεστή, του διαλυτή, του διορθωτή και του βιβλιοδέτη, σε 
περίπτωση που υπάρχει και τοµέας βιβλιοδέτησης. Παρ’ όλη την ποικιλία των 
ειδικοτήτων δύο είναι οι βασικές εργασίες που συναντώνται σε ένα τυπογραφείο: η 
στοιχειοθέτηση και η εκτύπωση, σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει πιεστήριο, 
καθώς οι υπόλοιπες εργασίες θα µπορούσαν να εκτελεστούν από το υπάρχον 
εργατικό δυναµικό (κυρίως από τους στοιχειοθέτες) µε µικρότερη ή µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα. Όλες οι εργασίες δεν πληρώνονται µε το ίδιο ύψος αµοιβών 
ούτε απολαµβάνουν το ίδιο κύρος. Η διάκριση γίνεται ανάµεσα σε «ειδικευµένες» και 
«ανειδίκευτες» εργασίες που στην περίπτωση των τυπογραφείων συνδέονται άρρηκτα 
µε την επαφή που έχει µια εργασία µε τη «διανοητική» διάσταση του εντύπου. Ο 
διαχωρισµός της εργασίας σε «ειδικευµένη» και «ανειδίκευτη» εδράζεται τόσο στην 
τεχνική δεξιότητα όσο και σε κοινωνικούς και έµφυλους διαχωρισµούς. 153  Η 
«ειδικευµένη» εργασία αποδίδεται στην εργασία εκείνη που απαιτεί µακρόχρονη 
µαθητεία, είναι υψηλά αµειβόµενη και ταυτίζεται τις περισσότερες φορές µε την 
«ανδρική εργασία». Παράλληλα βρίσκεται σε αντιπαραβολή µε την «ανειδίκευτη» 
εργασία, η οποία ταυτίζεται συνήθως µε τη «γυναικεία εργασία» και αµείβεται 
λιγότερο. Στο ιδεολογικό επίπεδο «οι ταυτίσεις αυτές αξιολογούν και αξιοδοτούν την 
ανθρώπινη εργασία αναλόγως, αρνητικά ή θετικά».154  

Στην τυπογραφία το περιεχόµενο της ειδικότητας του στοιχειοθέτη ποικίλλει 
ανάλογα µε την ικανότητα και τις τυπογραφικές γνώσεις του χειριστή και δε 
συνοδεύεται απαραίτητα µε υψηλές αποδοχές. Οι στοιχειοθέτες θεωρούνται 
«ειδικευµένοι», καθώς η εργασία τους απαιτεί γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, 
τεχνική κατάρτιση και δεξιότητα στην εργασία. Η στοιχειοθεσία  απαιτούσε καλό 

                                                 
151 Patrick Duffy, The Skilled Compositor, ό.π., σ. 22.  
152 Cynthia Cockburn, Brothers, ό.π., σ. 29 – 30. Στην Ελλάδα η χειροστοιχειοθεσία θα επιβιώσει σε 
όλο τον 20ό αιώνα, αλλά µε την πάροδο του χρόνου θα περιοριστεί στα καλλιτεχνικά τυπογραφεία, 
όπου στοιχειοθετούνται  µικρότερα σε µέγεθος κείµενα.  
153 John Rule, “The Property of  Skill in the Period of Manufacture”, στο Patrick Joyce (επιµ.), The 
Historical Meanings  of Work, Cambridge University Press, Νέα Υόρκη 1987, σ. 108.  
154 Λήδα Παπαστεφανάκη, «‘Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…’, Εργασία και τεχνολογία στην 
ελληνική κλωστοϋφαντουργία. Η βιοµηχανία Ρετσίνα στον Πειραιά (1872 – 1940)», αδηµοσίευτη 
διδακτορική διατριβή, Τµήµα  Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Αθήνα [2002], σ. 295. 
Βλ. επίσης Cynthia Cockburn, Brothers, ό.π., σ. 113 – 121. Στον δηµόσιο τοµέα, ο καταµερισµός της 
εργασίας κατά φύλα εξασφαλίζεται όχι µέσα από την «ανειδίκευτη» αλλά µέσα από την 
«υπερεξειδικευµένη» εργασία. Έφη Αβδελά, ∆ηµόσιοι υπάλληλοι, ό.π., σ. 48.   
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χειρισµό των χεριών, της όρασης, καθώς και καλή µνήµη. Κατά τον τυπογράφο 
Χρίστο Μανουσαρίδη, «η στοιχειοθεσία είναι πολύ δύσκολη και επίπονη δουλειά. Ο 
στοιχειοθέτης θα πρέπει να παρακολουθεί το χειρόγραφο, να βλέπει το χέρι του που 
τρέχει στα κουτάκια µε τα υπόλοιπα στοιχεία […] [να] αποµνηµονεύει µια πρόταση 
του χειρογράφου και µετά [να] ασχολείται µε το χέρι του και τα στοιχεία. […] Οι 
αφηρηµένοι χρησιµοποιούσαµε καρφίτσα, που µετακινιόταν πάνω στο χειρόγραφο, 
σύµφωνα µε την πρόοδο της τελειωµένης στοιχειοθεσίας». 155  Η ταχύτητα της 
παραγωγής και η οργάνωση της εργασίας εν πολλοίς εξαρτιόνταν από τους 
στοιχειοθέτες, καθώς η στοιχειοθεσία αποτελούσε το πρώτο βασικό στάδιο για την 
παραγωγή του εντύπου. Ωστόσο δεν είχαν όλοι οι στοιχειοθέτες την ικανότητα να 
κατασκευάζουν πίνακες, ισολογισµούς, µαθηµατικά ή µουσικά κοµµάτια. 156  Οι 
συγκεκριµένες ικανότητες ήταν αυτές που έδιναν συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην 
αγορά εργασίας.  

Από την πλευρά των εργοδοτών, η εξειδίκευση σε λεγόµενες «δύσκολες» 
εργασίες περιόριζε τον αριθµό των ανταγωνιστών και εξασφάλιζε πρόσθετο µερίδιο 
στην αγορά του εντύπου. Τα τυπογραφικά καταστήµατα που αναλάµβαναν για 
παράδειγµα τη στοιχειοθέτηση µαθηµατικών βιβλίων είχαν και µεγαλύτερη επιλογή 
στην ανάληψη περισσότερων ή όχι εργασιών. Με τη µηχανοποίηση της παραγωγής, 
οι λινοτύπες και οι µονοτύπες περιορίστηκαν στην καθαρώς στοιχειοθετική εργασία, 
η οποία δεν απαιτούσε ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες. Στο ιδεολογικό επίπεδο 
οι ίδιοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους περισσότερο «ειδικευµένους» από τους 
στοιχειοθέτες µε το χέρι, καθώς θεωρούσαν ότι είχαν µάθει µια επιπλέον 
ειδίκευση.157 Οι γρήγοροι στοιχειοθέτες κειµένου, που  δεν επιδίωξαν ή δεν µπόρεσαν 
να µάθουν την κατασκευή ενός σύνθετου κειµένου µε την ενσωµάτωση για 
παράδειγµα πινάκων, «έµειναν απλώς κατασκευαστές αράδων, αραδατζήδες κατά την 
τυπογραφική ορολογία».158Αυτές οι διαστάσεις στην ειδικότητα του στοιχειοθέτη 
φανερώνουν την ανοµοιογένεια της εµπειρίας των εργαζοµένων που γίνεται ακόµη 
πιο σύνθετη εάν ληφθεί υπόψη το µέγεθος του καταστήµατος, η τεχνολογική 
καινοτοµία που εφαρµόζει κάθε τυπογραφείο και ο τόπος εγκατάστασης. Στην Αθήνα 
για παράδειγµα, οι τυπογράφοι αµείβονται µε υψηλότερα µεροκάµατα σε σύγκριση 
µε τα αντίστοιχα των συναδέλφων τους στην «επαρχία», ενώ καλύτερα αµειβόµενοι 
εργάτες είναι οι άνδρες εργάτες του ηµερησίου αθηναϊκού τύπου. Η διαφορά στις 
εφηµερίδες έγκειται στην αλλαγή του περιεχοµένου του όρου «στοιχειοθέτης», καθώς 
χρησιµοποιείται µε µια πιο στενή έννοια. Στις εφηµερίδες, «στοιχειοθέτης» 
αποκαλείται αυτός που σελιδοποιεί την εφηµερίδα στο µάρµαρο, εξού και 
«µαρµαράς». Με το περιεχόµενο του όρου στοιχειοθέτης, έτσι όπως αυτός 
προσδιορίζεται στα τυπογραφεία, ταυτίζεται στις εφηµερίδες η ειδικότητα του 
λινοτύπη.  

Η σελιδοποίηση απαιτούσε µεγαλύτερη γνώση και εµπειρία της τυπογραφικής 
εργασίας, γι’ αυτό και συνήθως την αναλάµβαναν στοιχειοθέτες (ή ακόµη και ο 
ιδιοκτήτης του τυπογραφείου) που είχαν µακρόχρονη παρουσία στο επάγγελµα. Ο 
σελιδοποιός επέλεγε το είδος των γραµµάτων και τίτλων, και γενικότερα, έδινε την 

                                                 
155 Χρίστος Μανουσαρίδης, « ‘Μανούτιου’ µαρτυρία», ό.π., σ. 281.  
156 Ο Γεώργιος Φέξης γνωρίζουµε ότι εξέδιδε µουσικά κοµµάτια από τις αρχές του 20ού αιώνα. Η 
συγκεκριµένη έκδοση αποτελεί δαπανηρή υπόθεση, καθώς τα συγκεκριµένα στοιχεία που απαιτούνται 
είναι δυσεύρετα αλλά και ακριβά για την αγορά τους. Επιπλέον, «η στοιχειοθέτησή τους απαιτεί 
ειδικευµένους τυπογράφους – στοιχειοθέτες». Βλ. Νίκος Σκιαδάς, Χρονικό, ό.π., σ. 56 – 57.  
157 Cynthia Cockburn, Brothers, ό.π., σ. 49. 
158 Χρήστος Λούκος, «Ένας τυπογράφος στην Αθήνα του 20ού αιώνα», ό.π., σ. 244.  
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τελική µορφή του κειµένου και του όλου εντύπου.159 Ο σελιδοποιός ήταν συνήθως 
και ο «αρχιεργάτης» του τυπογραφείου χωρίς αυτό όµως να αποτελεί και τον κανόνα. 
Ο αρχιεργάτης (που θα µπορούσε να είναι και ο ιδιοκτήτης του τυπογραφείου), 
µοίραζε τα χειρόγραφα στους στοιχειοθέτες και αναλάµβανε την επιτήρηση της 
εργασίας. Σε αντίθεση µε άλλους κλάδους, η πειθαρχία στην εργασία και η 
συστηµατική εποπτεία δεν αποτελεί γενικευµένο φαινόµενο στα τυπογραφεία. 
Συνήθως εντοπίζεται σε εκδοτικούς οίκους που απασχολούν πολυάριθµο εργατικό 
δυναµικό και η εποπτεία θεωρείται αναγκαία για την οµαλή διεξαγωγή της εργασίας 
και την αύξηση της παραγωγικότητας.160 Ο αρχιεργάτης οριζόταν από τον ιδιοκτήτη 
του τυπογραφείου, αλλά αυτό δε σήµαινε απαραίτητα ότι ερχόταν σε αντιπαράθεση 
µε τα συµφέροντα των εργατών και εργατριών. Στην περίπτωση των εφηµερίδων, ο 
αρχιεργάτης, όφειλε να κατέχει δύο ειδικότητες: του λινοτύπη και του στοιχειοθέτη 
(µαρµαρά), καθώς και µακρόχρονη παρουσία στο επάγγελµα.161  

  Αν και ο πιεστής είχε συνήθως τις υψηλότερες αποδοχές, η εργασία του δε 
θεωρείται «ειδικευµένη», µε το αιτιολογικό ότι απασχολείται σε καθαρώς µηχανική 
εργασία χωρίς να έρχεται σε άµεση επαφή µε τη «διανοητική» διάσταση του κειµένου. 
Το επιχείρηµα ενισχύεται από τη σχετική αποµόνωση των πιεστών σε διακριτό χώρο 
εργασίας, και συνήθως στο υπόγειο του τυπογραφείου, ώστε να µην ενοχλούνται οι 
υπόλοιποι εργαζόµενοι από το θόρυβο των πιεστηρίων. Η τοποθέτηση όµως του 
χαρτιού και η οµοιόµορφη µελάνωση απαιτούσαν δεξιότητες που εντάθηκαν µε τη 
χρήση διαφορετικών χρωµάτων εκτύπωσης των εντύπων. Η ειδικότητα του πιεστή 
ποικίλλει ανάλογα µε το είδος του πιεστηρίου που χρησιµοποιεί, το οποίο εξαρτάται 
από το είδος της τυπογραφικής εργασίας που αναλαµβάνει κάθε τυπογραφική 
επιχείρηση. Κατά τη µεταπολεµική περίοδο, τα πιεστήρια σταδιακά 
αυτοµατοποιούνται καταργώντας την ειδικότητα του χαρτοθέτη. Η κατάργηση της 
συγκεκριµένης ειδικότητα είχε πραγµατοποιηθεί στις εφηµερίδες µε την εισαγωγή 
των κυλινδρικών πιεστηρίων, που αύξησαν σηµαντικά την ταχύτητα εκτύπωσης. Τα 
συγκεκριµένα πιεστήρια χρησιµοποιούσαν ρόλους χάρτου και όχι µεµονωµένα φύλλα 
ώστε να απαιτείται η παρουσία χαρτοθέτη. 162  Την επίβλεψη της εργασίας των 
πιεστών αναλάµβανε ο αρχιπιεστής, ο οποίος ήταν υπεύθυνος αφενός για την οµαλή 
διεκπεραίωση της εργασίας, και, αφετέρου, για τη συντήρηση των µηχανών και την 
έγκαιρη αντιµετώπιση των µηχανικών προβληµάτων.   

Μια άλλη ειδικότητα είναι η διάλυση που συναντάται σε καταστήµατα που δεν 
έχουν εκµηχανίσει την παραγωγή τους. Ο διαλυτής, όπως και ο στοιχειοθέτης, πρέπει 
να έχει την ικανότητα να διαβάζει το κείµενο ανάποδα έτσι ώστε να 
επανατοποθετήσει τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στα κουτάκια της 
τυπογραφικής κάσας. Ένας διαλυτής µπορούσε να εξυπηρετεί περίπου 3 µε 4 
στοιχειοθέτες 163  ανάλογα µε την ταχύτητα διεκπεραίωσης της εργασίας του. Η 
διάλυση ήταν το πρώτο βήµα για την εκµάθηση της στοιχειοθεσίας, γι’ αυτό και σε 

                                                 
159 Χρίστος Μανουσαρίδης, « ‘Μανούτιου’ µαρτυρία», ό.π., σ. 281.   
160  Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Αιµίλιου Καλιακάτσου, η Γερµανίδα Γερτρούδη Χρήστου είχε 
εγκαταστήσει µικρόφωνα στο χώρο εργασίας ώστε να εποπτεύει τους εργαζοµένους. «Έδινε εντολές 
από τα µικρόφωνα, αλλά τα µικρόφωνα αυτά λειτουργούσαν και αντίστροφα. Μπορούσε και να 
παρακολουθεί και τι λένε οι εργαζόµενοι. ∆ηλαδή έλεγες µία κουβέντα και την επόµενη ηµέρα µπορεί 
να έχεις απολυθεί».  Αρχείο Χρήστου Λούκου, συνέντευξη Αιµίλιου Καλιακάτσου, 10/7/2001. Βλ. και 
συνέντευξη  Γιώργου ∆αρδανού, 16/5/2001.   
161  Σύµφωνα µε το άρθρο 37 του καταστατικού «Κοινήν ειδικότητα σελιδοποιού και λινοτύπου 
αποτελεί η ανάληψις αρχιεργασίας». Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Καταστατικό), Ένωσις Εργατών 
Τύπου Αθηνών, Αθήνα 1955.   
162 Patrick Duffy, The Skilled Compositor, ό.π., σ. 73.  
163 Χρίστος Μανουσαρίδης, « ‘Μανούτιου’ µαρτυρία», ό.π., σ. 284 – 285.  
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περιπτώσεις απουσίας διαλυτή ή µαθητευοµένου, τη συγκεκριµένη εργασία 
αναλάµβαναν οι στοιχειοθέτες. Στα τυπογραφικά καταστήµατα που απασχολούσαν 
µεγάλο αριθµό στοιχειοθετών ήταν αναγκαία η ύπαρξη του «αρχιδιαλυτή», ο οποίος 
επέβλεπε και µετέδιδε τις δεξιότητες της εργασίας στους µαθητευοµένους.  

Με την εκµηχάνιση της παραγωγής η ειδικότητα του διαλυτή παύει να υπάρχει, 
ενώ εµφανίζεται η ειδικότητα του µηχανικού, ο οποίος επέβλεπε και συντηρούσε τις 
στοιχειοθετικές µηχανές. Στα καταστατικά της «Ένωσις Εργατών Τύπου Αθηνών» 
(ΕΕΤΑ) ως εργάτες τύπου αναγνωρίζονται οι λινοτύπες, οι στοιχειοθέτες 
(µαρµαράδες), οι πιεστές κυλινδρικών πιεστηρίων και οι µηχανικοί λινοτυπικών 
µηχανών. Αποκλείονται από την Ένωση οι διορθωτές, παρ’ όλο που συµµετέχουν 
ενεργά στη διαδικασία παραγωγής του εντύπου.    

Ο διορθωτής παραβάλλει, ενίοτε µε τη βοήθεια µαθητευοµένου, το 
τυπογραφικό δοκίµιο ή άρθρο µε το χειρόγραφο και προσπαθεί να διαπιστώσει 
ενδεχόµενα λάθη ή παραλείψεις ή ακόµη και διπλογραφίες του στοιχειοθέτη ή του 
λινοτύπη και του µονοτύπη, «γιατί συµβαίνει ο στοιχειοθέτης στη βιασύνη του ή στην 
εµπιστοσύνη στον εαυτό του, να µην συµβουλεύεται πάντα το χειρόγραφο».164 ∆εν 
ήταν σπάνιο το φαινόµενο τις διορθώσεις των στοιχειοθετηµένων σελίδων να τις 
κάνει ο στοιχειοθέτης ή ο αρχιεργάτης ή ακόµη και ο/η συγγραφέας του κειµένου µε 
αµφίβολα ωστόσο αποτελέσµατα.165  

  
2.3) Τυπογράφοι: ένα «ανδρικό» επάγγελµα; 

i. Καταµερισµός της εργασίας κατά φύλα 
 

Ο καταµερισµός της εργασίας δεν είναι µόνο ένα οικονοµικό και κοινωνικό δεδοµένο, 
αλλά και πολιτισµικό που αναπαράγει έµφυλα ιεραρχηµένες σχέσεις εξουσίας. Κατά 
την Έφη Αβδελά, «η θέση που έχουν οι γυναίκες µέσα στην οικογένεια καθόρισε την 
κατώτερη θέση τους στην αγορά εργασίας, επιβάλλοντας έναν ιεραρχικά δοµηµένο 
καταµερισµό της εργασίας κατά φύλα», 166  ο οποίος αναπαράχθηκε και στην 
παραγωγική διαδικασία στο εσωτερικό µιας επιχείρησης.167  

Οι γυναίκες συνήθως απασχολούνται σε «βοηθητικές» εργασίες, 
αναλαµβάνοντας συνήθως την εργασία της διάλυσης και της τροφοδοσίας χαρτιού 
του επίπεδου πιεστηρίου («χαρτοθεσία»), αλλά απασχολούνται και στη στοιχειοθεσία, 
συνήθως ως κόρες ή σύζυγοι τυπογράφων, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση της 
«µαθητείας» για την εκµάθηση της τέχνης. Στα τυπογραφεία και τα εκδοτικά 
καταστήµατα, οι γυναίκες «αποτελούν εύκολο και προσοδοφόρο εκµεταλλεύσιµο 
υλικό», 168  καθώς για την ίδια εργασία αµείβονται λιγότερο από τους άνδρες 
συναδέλφους τους. Γυναίκες στοιχειοθέτες γνωρίζουµε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 
                                                 
164 Νίκος Σκιαδάς, Για την τυπογραφική δεοντολογία, ό.π., σ. 32.  
165 Στο ίδιο, σ. 33. Βλ. επίσης Κλήµης Μαστορίδης, «Τυπογραφική επιµέλεια. Από τον Μουσούρο στο 
Internet», στο Πρακτικά Συνεδρίου στη µνήµη του Γ. Π. Σαββίδη. Εκδοτικά Προβλήµατα και απορίες 
(16 – 17 Ιουνίου 2000), Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισµού, Αθήνα 2002, σ. 103 – 105. Κατά τη 
δεκαετία του 1980 ο διορθωτής αντικαταστάθηκε από µία νέα ειδικότητα, τους «επιµελητές και 
επιµελήτριες» εκδόσεων. Ο Φίλιππος Ηλιού καταφέρεται εναντίον των επιµελητών/τριών διότι σε 
αρκετές περιπτώσεις αλλοιώνουν ή καταστρέφουν το κείµενο. «Ισοπεδώνουν τα πάντα: ορθογραφία, 
συντακτικό, ηθεληµένες πολυτυπίες των συγγραφέων και λοιπά. Και όταν τους πιάνει η τσαχπινιά, 
αλλάζουν και τις λέξεις που δεν τους αρέσουν, ή που δεν γνωρίζουν». Φίλιππος Ηλιού, «Η ‘διόρθωση’ 
των κειµένων: Ιστορικές διαστάσεις και κακές συνήθειες», στο  Πρακτικά Συνεδρίου στη µνήµη του Γ. 
Π. Σαββίδη. Εκδοτικά Προβλήµατα και απορίες (16 – 17 Ιουνίου 2000), Σπουδαστήριο Νέου 
Ελληνισµού, Αθήνα 2002, σ. 210.   
166 Έφη Αβδελά, ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού, ό.π.,  σ. 27.  
167 Λήδα Παπαστεφανάκη, « ‘Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…’», ό.π., σ. 243.  
168 «Αηδιαστικά εγκληµατική η εκµετάλλευσις των τυπογράφων», Συνδικαλιστική ∆ράσις, 30/5/1959.  
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από τις αρχές του 20ού αιώνα, αλλά ο αριθµός τους θα παραµείνει περιορισµένος και 
κατά τη µεταπολεµική περίοδο. Σύµφωνα µε την απογραφή του 1951 οι γυναίκες 
αντιπροσωπεύουν το 15,2% (ή 1.145 άτοµα) του συνόλου των µισθωτών στην 
Ελλάδα που απογράφονται στον κλάδο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς  
βιοµηχανίαι» και το 4,9% (ή 33 άτοµα) του συνόλου των εργοδοτών.169  Εφτά χρόνια 
αργότερα, στην απογραφή του 1958, οι γυναίκες αποτελούν το 16,6% (ή 1.685 άτοµα) 
του συνόλου των απασχολουµένων στον κλάδο, γνωρίζοντας µια αύξηση κατά 47% 
σε σύγκριση µε την προηγούµενη απογραφή. Συγκεκριµένα, µε βάση την απογραφή 
του 1958, το 39,7% του συνόλου των γυναικών ή το 13,6% του συνόλου των 
εργαζοµένων, απασχολείται στην «έκδοση και εκτύπωση εφηµερίδων, περιοδικών και 
βιβλίων», µε εξαίρεση την εργασία στον ηµερήσιο τύπο της Αθήνας, όπου εργάζονται 
αποκλειστικά άνδρες εργάτες.170  

Στην ελληνική περίπτωση δε φαίνεται να έλαβε χώρα το φαινόµενο που 
παρατηρήθηκε σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία, την Αγγλία, τη Ρωσία και τις Η.Π.Α., 
από τον 19ο αιώνα, σηµειώθηκε καθολική αντίδραση των ανδρών εργατών στα 
τυπογραφεία ώστε να απαγορευτεί η είσοδος των γυναικών στο χώρο της 
στοιχειοθεσίας.171 Η σχετική έρευνα στις ελληνικές πολιτικές και συνδικαλιστικές  
εφηµερίδες ή άλλες γραπτές πηγές ανέδειξε την απουσία οποιουδήποτε λόγου για τη 
θέση των γυναικών στο χώρο του τυπογραφείου. Η συγκεκριµένη απουσία θεωρώ ότι 
οφείλεται στον σχετικά περιορισµένο αριθµό γυναικών στην τυπογραφική εργασία 
αλλά και στην αδυναµία τους να αναδειχθούν σε πόλο «ανταγωνιστικής απειλής» για 
τους άνδρες εργάτες. Υποθέτω ότι οι όποιες αντιδράσεις των ανδρών εργατών θα 
διατυπώνονταν στο λεκτικό ή ιδεολογικό επίπεδο, χωρίς να αφήσουν ίχνη στις 
γραπτές πηγές.  

Η ίδρυση σχολής µονοτυπίας, το 1953, από τον εισαγωγέα Παναγιώτη 
Μπουρόπουλο ευνόησε την είσοδο «ανειδίκευτων» ανδρών και γυναικών στο χώρο 
του τυπογραφείου.172 Οι γυναίκες θα στελεχώσουν κυρίως τη θέση του µονοτύπη – 
                                                 
169  ΕΣΥΕ, Αποτελέσµατα της απογραφής του πληθυσµού της 7ης Απριλίου 1951, Αθήνα 1958. Βλ. 
Πίνακα 3 στο Παράρτηµα. Για τα προβλήµατα που παρουσιάζει η απογραφή του 1951 βλ. Έφη 
Αβδελά, ∆ηµόσιοι υπάλληλοι, ό.π., σ. 35.  
170 ΕΣΥΕ, Απογραφή των βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών εν γένει καταστηµάτων της 15ης 
Νοεµβρίου 1958, Αθήνα 1960. Βλ. Πίνακα 4 στο Παράρτηµα. Η απογραφή αναγνωρίζει και τις 
κατηγορίες: «άλλες κοινές τυπογραφικές εργασίες», στις οποίες απασχολούνται 424 γυναίκες και 
2.553 άνδρες, τη «βιβλιοδεσία» µε 518 άνδρες εργάτες και 120 γυναίκες εργάτριες, την «κατασκευή 
κλισέ (τσιγκογραφία)» µε 142 άνδρες και 10 γυναίκες και τις «ειδικές εκτυπωτικές και εκδοτικές 
εργασίες», όπου περίπου το 32% των εργαζοµένων είναι γυναίκες (985 άνδρες και 461 γυναίκες). Στον 
τοµέα της βιβλιοδεσίας απογράφεται ένας µικρός αριθµός γυναικών εργατριών που δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα του βιβλιοδετείου. Εποµένως η απογραφή φαίνεται ότι 
αποκρύπτει τον πραγµατικό αριθµό των γυναικών στον συγκεκριµένο τοµέα.  
171 Για την Αγγλία βλ. Patrick Duffy, The Skilled Compositor, ό.π., σ. 126 – 138, Cynthia Cockburn, 
Brothers, ό.π., σ. 33 – 34, 152 – 159, John Child, Industrial Relations, ό.π., σ. 110 – 112, 219 – 229, 
Jonathan Zeitlin, “Engineers and Compositors”,ό.π., σ. 195 – 196.  Για την Ε.Σ.Σ.∆. βλ. Diane P. 
Koenker, “Men against Women on the Shop Floor in Early Soviet Russia: Gender and Class in the 
Socialist Workplace”, The American Historical Review 100/5 (∆εκέµβριος 1995), σ. 1438 – 1464. Για 
τις Η.Π.Α. βλ. Ava Baron, «An ‘Other’ Side of Gender Antagonism at Work: Men, Boys, and the 
Remasculinization of Printers’ Work, 1830 – 1920», στο Ava Baron (επιµ.), Work Engendered. 
Towards a New History of American Labor, Cornell University Press, Ίθακα και Λονδίνο 1991, σ. 47 – 
69. Στη Σκωτία η απαγόρευση της εισόδου των γυναικών στον τοµέα της στοιχειοθεσίας διατηρήθηκε 
µέχρι το 1953. Βλ. Cynthia Cockburn, Brothers, ό.π., σ. 158. Παρόµοια παραδείγµατα αποκλεισµού 
των γυναικών εµφανίζονται και σε άλλα επαγγέλµατα όπως του σιγαροποιού, του σιδερά και του 
κουρέα. Βλ. Alice Kessler – Harris, “Treating the Male as ‘Other’: Redefining the Parameters of 
Labour History”, Labour History 34 / 2 – 3 (1993), σ. 190 – 191.   
172 Κλήµης Μαστορίδης, «Χάραξη και χύτευση», ό.π., σ. 49 – 53. Μαριέττα Σέρβου, «Αρχειακές και 
έντυπες µαρτυρίες για την τεχνολογία της ελληνικής τυπογραφίας (19ος – 20ός αι.)», τ. VII: 
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κλαβιετίστα και σε µικρότερο βαθµό τη θέση του λινοτύπη, χωρίς ωστόσο να 
αναδειχθούν ‘επίσηµα’ αντιδράσεις εκ µέρους των ανδρών συναδέλφων τους. Η 
συγκεκριµένη στάση απέναντι στην εργασία των γυναικών φαίνεται να είναι, εκτός 
από µεµονωµένες περιπτώσεις, ένα γενικευµένο φαινόµενο στην ελληνική 
βιοµηχανία και εντάσσεται κατά την Έφη Αβδελά, «σε έναν καταµερισµό της 
εργασίας ο οποίος αναπαράγει την παραδοσιακή οικογενειακή ιεραρχία».173  

Με βάση τις προφορικές πηγές, στο ιδεολογικό επίπεδο, η εργασία στο κλαβιέ 
της µονοτυπίας θεωρήθηκε «γυναικεία εργασία», ενώ η εργασία στο χυτήριο της 
µονοτυπίας θεωρήθηκε «ανδρική». Στην πρώτη περίπτωση, η οµοιότητα στην όψη 
που χαρακτηρίζει το κλαβιέ της µονοτυπίας µε τη γραφοµηχανή ήταν αρκετή για να 
συνδεθεί η εργασία του κλαβιετίστα µε την αντίστοιχη της δακτυλογράφου, παρ’ όλο 
που το πληκτρολόγιο των δύο µηχανών διέφερε σηµαντικά. Ήδη από τις αρχές του 
20ού αιώνα τη «βοηθητική» εργασία της δακτυλογράφησης, τόσο στον δηµόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τοµέα, την αναλάµβαναν αποκλειστικά γυναίκες, µε αποτέλεσµα να 
αναγνωριστεί η συγκεκριµένη εργασία «σχεδόν ‘φυσική’ αρµοδιότητα των 
γυναικών». 174 Η ταύτιση αυτή µεταφέρθηκε και αναπαράχθηκε και στην περίπτωση 
της εργασίας του µονοτύπη – κλαβιετίστα, αν και η διεκπεραίωση της συγκεκριµένης 
εργασίας δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ πλήρως από τους άνδρες εργάτες. Πρόσθετο 
«επιχείρηµα» για την απαξίωση της εργασίας του κλαβιετίστα ήταν το γεγονός ότι η 
εργασία του είναι καθιστική µε συνέπεια να µην ταλαιπωρείται ο χειριστής από την 
ορθοστασία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, η χύτευση των στοιχείων θεωρείται 
επίπονη και ιδιαίτερα «σκληρή» εργασία, που αδυνατούν από τη «φύση» τους να 
διεκπεραιώσουν οι γυναίκες εργάτριες. 175  Αυτό ωστόσο αποτελεί αντίφαση γιατί 
αφενός δεν αµφισβητήθηκε αξιακά ο «ανδρικός» χαρακτήρας της εργασίας του 
λινοτύπη, ο οποίος επίσης εκτελεί καθιστική εργασία και το κλαβιέ της λινοτυπίας θα 
µπορούσε επίσης να ταυτιστεί θεωρητικά µε το αντίστοιχο της γραφοµηχανής, και 
αφετέρου, δεν αµφισβητήθηκε ο «ανδρικός» χαρακτήρας της εργασίας του 
στοιχειοθέτη µε το χέρι, που αν και η εργασία του επιτάσσει την ορθοστασία 
εκτελείται και από γυναίκες.   

Στην περίπτωση του αθηναϊκού ηµερήσιου τύπου οι γυναίκες αποκλείονται από 
οποιαδήποτε ειδικότητα. Η προστατευτική νοµοθεσία των γυναικών που 
καθιερώθηκε µε νόµο το 1912 απαγόρευε την απασχόληση γυναικών τη νύχτα, την 
Κυριακή, καθώς και σε ορισµένες βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.176 Στις ηµερήσιες 
εφηµερίδες πληρούνται και οι τρεις προϋποθέσεις. Το µεγαλύτερο µέρος της 
παραγωγικής διαδικασίας εκτελείται τις νυχτερινές ώρες, ενώ η Κυριακή αργία 
καθιερώνεται στον τύπο το 1938. 177 Οι συνθήκες εργασίας επίσης θεωρούνται 
ανθυγιεινές λόγω της χρήσης αντιµονίου και µολύβδου κατά τη χύτευση των 
στοιχείων της λινοτυπίας, αλλά και της ακαταλληλότητας του χώρου όπου 

                                                                                                                                            
«Παραγγελιοδόχοι – Αντιπρόσωποι – Κατασκευαστές (1900 – 1960)»,  Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς, Αθήνα [2003], σ. 74 – 75. Βλ. επίσης εδώ «2.4) Τάσεις κατακερµατισµού του 
επαγγέλµατος».   
173  Έφη Αβδελά, «Το αντιφατικό περιεχόµενο της κοινωνικής προστασίας: Η νοµοθεσία για την 
εργασία των γυναικών στη βιοµηχανία (19ος – 20ός αι.)», Τα Ιστορικά 11 (∆εκέµβριος 1989), σ. 357.  
174 Έφη Αβδελά, ∆ηµόσιοι υπάλληλοι, ό.π., σ. 128.  
175 Συνέντευξη Μπάµπη Κοβάνη, 19/1/2005. Αρχείο Χρήστου Λούκου, συνεντεύξεις Γιάννη 
Παληβογιάννη, 6/3/2003 και Αιµίλιου Καλιακάτσου, 10/7/2001.  
176 Έφη Αβδελά, «Το αντιφατικό περιεχόµενο», ό.π., σ. 349.  
177 Σύµφωνα µε το άρθρο 37 του αναγκαστικού νόµου 1092/1938, «Καθιερούται η Κυριακή αργία δι’ 
άπαν το προσωπικόν των εκδιδοµένων εντός των ορίων της Επικρατείας ηµερησίων εφηµερίδων […] 
Απαγορεύεται η εκτύπωσις και διάθεσις την Κυριακήν προς κυκλοφορίαν περιοδικών και µη 
ηµερησίων εφηµερίδων». ΦΕΚ  Α΄ 68/ 22.2.1938.  



 43

στεγάζονται τα τυπογραφεία. Βέβαια ο αποκλεισµός των γυναικών από τον ηµερήσιο 
τύπο της Αθήνας δεν ήταν αποτέλεσµα καθιέρωσης του νόµου, καθώς δεν 
εφαρµόζεται σε βιοµηχανικούς κλάδους που απασχολούσαν µεγάλο αριθµό γυναικών, 
όπως στην καπνοβιοµηχανία, την κλωστοϋφαντουργία, τη χαρτοποιία, τη βυρσοδεψία 
και τη χηµική βιοµηχανία, όπου οι γυναίκες «χρησιµοποιούνται ως ανειδίκευτη 
εργατική δύναµη σε ορισµένες θέσεις της διαδικασίας παραγωγής ή σε βοηθητικές 
εργασίες».178 Ακόµη και στον κλάδο όπου εντάσσονται τα τυπογραφεία οι γυναίκες 
απασχολούνται σε επαρχιακές εφηµερίδες και σε εκδοτικά τυπογραφεία ως χειριστές 
κυρίως µονοτυπικών µηχανών, αλλά αποκλείονται από τον ηµερήσιο αθηναϊκό τύπο.   

Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάµεσα στους τυπογράφους και τους εργάτες 
τύπου της Αθήνας έχει να κάνει κυρίως µε τη σωµατειακή οργάνωση των τελευταίων. 
Η  Ένωση Εργατών Τύπου Αθηνών είναι ένα ισχυρό, συνδικαλιστικά και οργανωτικά, 
σωµατείο που µπορούσε να ελέγξει και άρα να αποτρέψει το ενδεχόµενο εισόδου στο 
επάγγελµα «ανειδίκευτων» γυναικών και ανδρών, αναπαράγοντας το καθεστώς του 
«κλειστού»179 του επαγγέλµατος από το 1935 µέχρι το 1981.  

 Στο αξιακό επίπεδο η τυπογραφική εργασία προσλαµβάνεται ως «ανδρική 
εργασία» και ο αποκλεισµός των γυναικών από τις «ειδικευµένες» θέσεις θεωρήθηκε 
αυτονόητος. Γι’ αυτό και στα καταστατικά της ΕΕΤΑ δε γίνεται λόγος για το φύλο 
των εργαζοµένων στον τύπο. Θεωρητικά δεν αποκλείονται οι γυναίκες, αλλά 
πρακτικά ο αποκλεισµός τους ήταν δεδοµένος.180  

 
 
 
 
 
 

                                                 
178 Έφη Αβδελά, «Το αντιφατικό περιεχόµενο της κοινωνικής προστασίας», ό.π., σ. 356. Βλ. επίσης 
της ίδιας, ∆ηµόσιοι υπάλληλοι, ό.π., σ. 37 – 38.  
179 Το 1935 η εργασία του αρτεργάτη, µυλεργάτη, τυπογράφου, φωτοεκφορτωτή, καπνεργάτη κλπ.  
θεωρήθηκε «κατοχυρωµένη» και «κλειστή» προκειµένου να περιοριστεί η είσοδος νέων προσώπων 
στις συγκεκριµένες εργασίες. Στόχος του κράτους ήταν ο περιορισµός της ανεργίας, η οποία αφορά 
περίπου το µισό του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, για την αποθάρρυνση της εσωτερικής 
µετανάστευσης και τη σταθεροποίηση του κοινωνικού συστήµατος. Το καθεστώς του Μεταξά 
επέκτεινε το σύστηµα των «κλειστών» επαγγελµάτων και το ενίσχυσε µε τον εφοδιασµό των εργατών 
µε «επαγγελµατικές ταυτότητες». Βλ. Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική, ό.π.,  σ. 130 – 131, 400 
– 401, 537. Οι συγκεκριµένες κρατικές ρυθµίσεις «διέφευγαν εν µέρει τόσο από την αγορά όσο και 
από την ταξική πάλη και εντάσσονταν σε µία διευρυµένη πατερναλιστική πρακτική». Αντώνης Λιάκος, 
«Περί λαϊκισµού», Τα Ιστορικά 10 (Ιούνιος 1989), σ. 24. Βλ. επίσης Ιωάννης Ζάρρας, Ανεργία και εκ 
περιτροπής εργασία, Αθήνα 1940, σ. 92. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄, ό.π., σ. 342. Πέτρος 
Πιζάνιας, Οι φτωχοί των πόλεων. Η τεχνογνωσία της επιβίωσης στην Ελλάδα το µεσοπόλεµο, Θεµέλιο, 
Αθήνα 1993, σ. 49 – 55. Βλ. Γιώργος Κουκουλές, «Η συνέχεια στην ιστορία ως τραγική επανάληψη», 
ό.π., σ. 250. «Κλειστό» επάγγελµα θεωρείται και η εργασία των εφηµεριδοπωλών που συγκρότησαν 
την «Ένωση Εφηµεριδοπωλών Αθηνών – Πειραιώς», το 1934. Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών, 
Καταστατικόν «Ενώσεως Εφηµεριδοπωλών Αθηνών – Πειραιώς», 1934. Σύµφωνα µε το άρθρο 54, παρ. 
2 του νόµου 1093/1938, «Ουδείς εφηµεριδοπώλης δύναται να ασκήση το επάγγελµά του εάν δεν είναι 
εφωδιασµένος διά δελτίου ταυτότητος εκδιδοµένου υπό της Ενώσεώς του και τεθεωρηµένου υπό των 
Υφυπουργών Τύπου και Τουρισµού και Εργασίας». ΦΕΚ Α΄ 68/22.2.1938. Βλ. επίσης Άγγελος 
Μπουρόπουλος, Ερµηνεία των περί τύπου νόµων, ό.π., σ. 80. Για τη Θεσσαλονίκη Βλ. Κώστας 
Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη, ό.π., σ. 54 – 55, 87, 108 – 109.  Το 
1984 θα γίνουν για πρώτη φορά δεκτές ως µέλη της ΕΤΗΠΤΑ γυναίκες. Νίκος Λέανδρος, Μαζικά 
έντυπα, ό.π., σ. 295. 
180  Για τα ιδεολογήµατα που κατασκεύαζαν οι εργάτες τυπογράφοι στην Αγγλία προκειµένου να 
αποκλείσουν τις γυναίκες από την τυπογραφική εργασία βλ. Cynthia Cockburn, Brothers, ό.π., σ. 152 – 
209. Patrick Duffy, The Skilled Compositor, ό.π., σ. 126 – 138.  
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ii. Ο ρόλος της «µαθητείας» στο επάγγελµα του τυπογράφου  
 

Η µαθητεία στα τυπογραφεία διατηρήθηκε και αναπαράχθηκε και κατά τη 
µεταπολεµική περίοδο όχι µόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και στον ευρωπαϊκό. Για 
τους τυπογράφους ωστόσο η µαθητεία δεν ήταν µόνο ένα σύστηµα απόκτησης 
τεχνικών γνώσεων, αλλά επίσης και ένας σηµαντικός σύνδεσµος ανάµεσα στους 
ρόλους της εργασίας και της οικογένειας και  µέσο συγκρότησης «ανδρισµού». Κατά 
την Ava Baron, µέσω της µαθητείας, «το αγόρι ανέπτυσσε το χαρακτήρα του και 
αποκτούσε κατάλληλες αξίες και συµπεριφορές, καθώς και τεχνικές ικανότητες. 
Μάθαινε να είναι άνδρας µε ταξικούς όρους και να είναι εργάτης µε έµφυλους». 181 Η 
τυπογραφική εργασία αναγνωρίζεται ως «ανδρική τέχνη» και εποµένως η 
απασχόληση γυναικών και παιδιών, ιδιαίτερα σε «ειδικευµένες» εργασίες, όχι µόνο 
συµπίεζε προς τα κάτω τα ηµεροµίσθια, αλλά και υποβάθµιζε στο αξιακό επίπεδο το 
κοινωνικό κύρος της  εργασίας.  

Η µεταβολή των όρων λειτουργίας των τυπογραφικών καταστηµάτων, που 
επιτεύχθηκε µε την είσοδο της λινοτυπίας και της µονοτυπίας στα τέλη του 19ου 
αιώνα στις Η.Π.Α. και σε ευρωπαϊκές χώρες, µετέβαλε τον τεχνικό και έµφυλο 
καταµερισµό της εργασίας. Τα οικονοµικά και εργασιακά προβλήµατα που 
αντιµετώπισαν οι άνδρες τυπογράφοι ερµηνεύθηκαν ως αποτέλεσµα της 
απασχόλησης γυναικών και ανηλίκων γι’ αυτό και προσπάθησαν να ελέγξουν το 
πλεόνασµα εργατικής δύναµης.182 Από την πλευρά των ανδρών εργατών  η µαθητεία 
αποτέλεσε µηχανισµό ελέγχου εισόδου στο επάγγελµα, ενώ από την πλευρά των 
εργοδοτών ισοδυναµούσε µε προσοδοφόρα πηγή φθηνής εργατικής δύναµης.  

Η 5χρονη ή 7χρονη µαθητεία στο επάγγελµα του τυπογράφου δεν 
ισοδυναµούσε απαραίτητα µε υιοθέτηση κατάλληλων τεχνικών γνώσεων ούτε 
αντανακλούσε τον πραγµατικό βαθµό δυσκολίας εκµάθησης της «τέχνης». 183 Συχνά 

                                                 
181 Ava Baron, «An ‘Other’ Side», ό.π., σ. 50. Βλ. επίσης Ava Baron, “Questions of Gender: Deskilling 
and Demasculinization in the U.S. Printing Industry, 1830 – 1915”, Gender and History 1/2 (καλοκαίρι 
1989), σ. 181. Για τους αντιφατικούς λόγους που αναπτύσσουν οι εργάτες και εργοδότες τυπογράφοι 
στις Η.Π.Α., για το νόηµα του «ανδρισµού», της «ειδίκευσης» και της «ικανότητας» βλ. στο ίδιο, σ. 
187 – 199. Για το νόηµα του «ανδρισµού» στους ξυλοκόπους της Σουηδίας βλ. Ella Johansson, 
“Beautiful Men, Fine Women and Good Work People: Gender and Skill in Northern Sweden, 1850 – 
1950”, Gender and History 1/2 (καλοκαίρι 1989), σ. 200 – 212. Για έναν κριτικό επαναπροσδιορισµό 
του «ανδρισµού» στην εργατική ιστορία βλ. Alice Kessler – Harris, «Treating the Male as ‘Other’», 
ό.π., σ. 190 – 204.  
182 Ava Baron, «Questions of Gender», ό.π., σ. 180.   
183 Η περίοδος της µαθητείας γενικά διαρκούσε περισσότερο από το αναγκαίο για την απόκτηση των 
κατάλληλων τεχνικών γνώσεων. Ήταν επίσης µία διαδικασία κοινωνικοποίησης και ένας τρόπος 
εκµετάλλευσης της φθηνής εργασίας. Mark D. Steinberg, Moral Communities. The Culture of Class 
Relations in the Russian Printing Industry, 1867 – 1907, University of California Press, Μπέρκλεϋ 
1992, σ. 68 – 74.  Cynthia Cockburn, Brothers, ό.π., σ. 45 – 46, 59 – 60. Diane P. Koenker, “Men 
against Women on the Shop Floor in Early Soviet Russia”, ό.π., σ. 1453. Κατά τον Jacques Rancière, 
«παραδοσιακά οι εργάτες έβλεπαν τον ράφτη και τον τυπογράφο περιφρονητικά γιατί η εργασία τους 
απαιτούσε µικρή ειδίκευση, δύναµη ή τεχνολογική γνώση. Μέσα στον κόσµο της εργασίας ωστόσο 
ένα επάγγελµα συµβόλιζε την κατωτερότητα από όλα τα άλλα, από την πλευρά της ειδίκευσης και της 
δύναµης: του παπουτσή. ∆ε θεωρούταν καν επάγγελµα». Jacques Rancière, “The Myth of the Artisan: 
Critical Reflections on a Category of Social History”, στο Steven Laurence Kaplan and Cynthia J. 
Koepp (επιµ.), Work in France. Representations, Meaning, Organization, and Practice, David H. Lake 
and Cynthia J. Koepp (µτφρ.), Cornell University Press, Ίθακα και Λονδίνο 1986, σ. 318 – 319. Για 
τους παπουτσήδες βλ. Eric Hobsbawm – Joan W. Scott, «Πολιτικοποιηµένοι παπουτσήδες», στο Eric 
Hobsbawm, Ξεχωριστοί άνθρωποι. Αντίσταση, εξέγερση και τζαζ, Παρασκευάς Ματάλας (µτφρ.), 
Θεµέλιο, Αθήνα 2001, σ. 36 – 73. 
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οι «µάστορες» 184  απέκρυπταν τα «µυστικά του επαγγέλµατος» προκειµένου να 
αποφύγουν τη δηµιουργία εν δυνάµει ανταγωνιστών ωθώντας, σε αρκετές 
περιπτώσεις, τους µαθητευοµένους στην εκµάθηση της δεξιότητας µέσω της µίµησης 
παρά στηριζόµενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία. 185  Έτσι δεν είχαν όλοι οι 
µαθητευόµενοι την ίδια εµπειρία και τις ίδιες ικανότητες ή τεχνικές γνώσεις. Εν 
πολλοίς η απόκτηση της τεχνογνωσίας εξαρτιόταν και από την ατοµική προσπάθεια ή 
αντίληψη του µαθητευοµένου. Πώς όµως γινόταν η επιλογή εκµάθησης της 
συγκεκριµένης ειδικότητας; Υποθέτω πως είχε να κάνει τόσο µε τις παραγωγικές 
ανάγκες της συγκεκριµένης επιχείρησης που προσλάµβανε τα ανήλικα παιδιά όσο και 
µε την ατοµική επιλογή ή επιθυµία του µαθητευοµένου.  

Συνήθως το αγόρι ή το κορίτσι είχε καλύτερη µεταχείριση εάν είχε 
οικογενειακές σχέσεις µε τον εργοδότη, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί και τον 
κανόνα.186 Αυτή η περίπτωση ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για την είσοδο κοριτσιών στο 
«ανδρικό» επάγγελµα. Στα τυπογραφεία της ∆. Ευρώπης και της ΕΣΣ∆, όπως και της 
Ελλάδας, αρχικά το παιδί (αγόρι ή κορίτσι) αναλάµβανε το σκούπισµα, το 
κουβάληµα των στοιχειοθετηµένων σελίδων στο πιεστήριο, τη µεταφορά του χαρτιού 
από τον χαρτέµπορο στο τυπογραφείο ή έκανε διάφορα θελήµατα και βοηθητικές 
εργασίες. Ενίοτε τα παιδιά απασχολούνται και στον τοµέα του πιεστηρίου ως 
χαρτοθέτες, ενώ στο τοµέα της στοιχειοθεσίας διεκπεραιώνουν την εργασία της 
διάλυσης. Παράλληλα µπορούσαν να γίνουν βοηθοί διορθωτών διαβάζοντας δυνατά 
το χειρόγραφο κείµενο.187  

Την περίοδο του Μεσοπολέµου οι ανήλικοι εργαζόµενοι (αγόρια και κορίτσια) 
φαίνεται να αποτελούν ένα µεγάλο ποσοστό της εργατικής δύναµης στην Ελλάδα.188 
Το νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων παιδιών που τέθηκε σε ισχύ 
τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα διατηρήθηκε ανέπαφο κατά τη µεταπολεµική 
περίοδο και απαγόρευε την εργασία αγοριών κάτω των 16 ετών και των κοριτσιών 
κάτω των 18 ετών σε καταστήµατα που λειτουργούν σε ανθυγιεινές συνθήκες 
εργασίας όπως τα υφαντουργεία, τα κλωστήρια, οι αλευρόµυλοι, καθώς και 
ορισµένες απασχολήσεις στα καπνεργοστάσια, στα εργοστάσια χηµικών λιπασµάτων, 
στα πιλοποιεία και στα τυπογραφεία.189 Μολονότι το 1943, µε νοµοθετικό διάταγµα, 
απαγορεύτηκε η εργασία στα τυπογραφεία παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών, οι 
σχετικές διατάξεις δεν εφαρµόστηκαν στην πράξη.190  

                                                 
184 Για την ιστορική διάσταση της έννοιας του «µάστορα» βλ. Eric Hobsbawm, «Βικτωριανές αξίες», 
στο Eric Hobsbawm, Ξεχωριστοί άνθρωποι, ό.π., σ. 115 – 116.  
185 Ella Johansson, «Beautiful Men, Fine Women and Good Work People», ό.π., σ. 205.  
186 Cynthia Cockburn, Brothers, ό.π., σ. 17.  
187 Χρήστος Λούκος, «Ένας τυπογράφος στην Αθήνα του 20ού αιώνα», ό.π., σ. 242. Βλ. επίσης Diane 
P. Koenker, “Men against Women on the Shop Floor in Early Soviet Russia”, ό.π., σ. 1453.  
188 Για την παιδική εργασία στη βιοµηχανία και βιοτεχνία την περίοδο του Μεσοπολέµου βλ. Μιχάλης 
Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργασίας στη βιοµηχανία και τη βιοτεχνία 1870–1940, Ιστορικό Αρχείο 
Ελληνική Νεολαίας/ Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε., Αθήνα 
1995. Βλ. επίσης του ίδιου, Παραγωγικές δοµές και εργατικά ηµεροµίσθια στην Ελλάδα, 1909–1936. 
Βιοµηχανία–Βιοτεχνία, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 
1987, σ. 131–141, 200. Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική, ό.π., σ. 274 – 292. Κώστας 
Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη, ό.π., σ. 82 – 85.  
189 Α. Λιάκος, Εργασία και πολιτική, ό.π., σ. 284.  
190 «Αχαρακτήριστος επίθεσις», Η Τυπογραφία, 22/1/1965. Για τους λόγους αποτυχίας εφαρµογής της 
νοµοθεσίας περί προστασίας της παιδικής εργασίας βλ. Γιάννης ∆. Ληξουριώτης, «Προστατευτικός 
νοµοθετικός παρεµβατισµός και η εµφάνιση του εργατικού δικαίου στην Ελλάδα: Η περίπτωση της 
παιδικής εργασίας», στο Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος – Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.), Βενιζελισµός και 
αστικός εκσυγχρονισµός, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1992 (1η έκδοση: 1988), σ. 
205 – 223.  
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Σύµφωνα µε τα ατοµικά δελτία των εργαζοµένων που κατατέθηκαν στο 
«Ταµείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών» (ΤΑΤ και 
ΜΓΤ) την περίοδο 1932 – 1944, από τα 41 δελτία που επιλέχθηκαν µε κριτήριο την 
απασχόλησή τους στον τοµέα της τυπογραφίας, οι 20 από αυτούς δήλωσαν ότι 
ξεκίνησαν την τυπογραφική τους σταδιοδροµία σε ηλικία µικρότερη των 16 ετών. Η 
µεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται σε ηλικίες µεταξύ 14 και 17 ετών, ενώ 
εµφανίζεται µία γυναίκα να απασχολείται στον τοµέα της βιβλιοδεσίας από την 
ηλικία των 8 ετών. 191 Από τα 41 άτοµα οι 15 είναι γυναίκες, από τις οποίες οι έξι 
απασχολούνται στη βιβλιοδεσία, δύο στην κυτιοποιία, µία είναι λιθογράφος, µία 
υπάλληλος χαρτοπωλείου και τέσσερις εµφανίζονται υπό τη γενική κατηγορία της 
«εργάτριας». Το µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων φαίνεται να είναι εγγράµµατοι. 
Από τα 41 άτοµα µόνο πέντε δήλωσαν ότι είναι αγράµµατοι (2 γυναίκες και 3 άνδρες). 
Οι 18 από αυτούς είχαν τελειώσει διάφορες τάξεις του δηµοτικού σχολείου (10 
άνδρες, 8 γυναίκες), 10 του γυµνασίου (6 άνδρες, 4 γυναίκες), δύο άνδρες είχαν 
ολοκληρώσει το δεύτερο έτος της εµπορικής σχολής, τρεις το ελληνικό, δύο το 
σχολαρχείο και µία γυναίκα ήταν φοιτήτρια νοµικής σχολής.  

Το 1957 οι ανήλικοι εργαζόµενοι στην Ελλάδα κυµαίνονται ανάµεσα σε 
80.000 µε 100.000 και απασχολούνται 12 – 14  ώρες την ηµέρα. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων Εργαζοµένων (τµήµα της υγειονοµικής 
υπηρεσίας της επιθεώρησης εργασίας που ιδρύθηκε το 1948), µέχρι το 1957 
εκδόθηκαν συνολικά 10.000 βιβλιάρια εργασίας σε ανηλίκους, που αντιστοιχούν 
περίπου στο 1/8 µε 1/10 του συνόλου. Από το 1953, οπότε και λειτούργησε το 
γραφείο προστασίας, και µέχρι το 1957 παρουσιάζεται δραµατική αύξηση του 
αριθµού των ανηλίκων παιδιών, και ιδιαιτέρως των κοριτσιών. Το 1953 εκδόθηκαν 
συνολικά 665 βιβλιάρια (487 σε αγόρια και 178 σε κορίτσια), το 1955 2302 (1629 σε 
αγόρια και 633 σε κορίτσια) και το 1956 2604 βιβλιάρια (1800 αγόρια και 804 
κορίτσια). Οι βιοµηχανίες και βιοτεχνίες που απορροφούν το µεγαλύτερο ποσοστό 
των ανηλίκων είναι τα µηχανουργεία µε 21%, οι κλωστοβιοµηχανίες µε 20% και τα 
επιπλοποιεία µε 12,5%.192 

Ο αυξανόµενος ανταγωνισµός ανάµεσα στα τυπογραφεία, η αύξηση του 
κόστους παραγωγής (αυξάνεται η τιµή του χαρτιού και των στοιχείων) και οι 
«αρνητικές» ενδεχοµένως οικονοµικές συνέπειες που θα επέρχονταν για το 
µεγαλύτερο µέρος των τυπογραφικών καταστηµάτων µε την υπογραφή της 
συµφωνίας σύνδεσης της Ελλάδας µε την Κοινή Αγορά εξισορροπήθηκαν, ως ένα 
βαθµό, από την εκµετάλλευση φθηνής παιδικής εργατικής δύναµης. 193  Για τους 
εργοδότες τυπογράφους το θέµα των µαθητευοµένων ήταν καίριο ζήτηµα, γι’ αυτό 
και ανάµεσα στις διεκδικήσεις της Ένωσης Βιοτεχνών Τυπογράφων Αθηνών ήταν η 
                                                 
191 8 ετών : 1 άτοµο, 9: 1, 10 : 1, 11: 2, 12: 3, 13: 3, 14: 5, 15: 4, 16: 5, 17: 4, 18: 2, 19: 2, 20: 1, 21: 1, 
23: 2, 24: 1, 31: 1, ενώ δύο άτοµα δε δήλωσαν την ηλικία τους. Αρχείο ΤΑΤ και ΜΓΤ, φ. 4000 – 4176, 
1932 – 1944 (σύνολο 41 δελτία). 
192 Από το 1953 µέχρι το 1956 τα ανήλικα κορίτσια αυξάνουν το ποσοστό συµµετοχής τους στο 
σύνολο των ανηλίκων εργαζοµένων που απασχολούνται στο δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας.  Από 
26,76% το 1953 σε 27,49% το 1955 και σε 30,87% το 1956. Τ. ∆ήµου, «Ανήλικοι εργαζόµενοι», Η 
Αυγή, 19/4/1957. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τη σειρά άρθρων του ίδιου στην Αυγή από τις 14/4 
µέχρι τις  20/4/1957.  
193 Τα µακροπρόθεσµα πλεονεκτήµατα της στρατηγικής εισόδου στην ΕΟΚ δεν µπορούσαν να τα 
διακρίνουν τόσο οι βιοµήχανοι όσο και οι βιοτέχνες, διότι είχαν να αντιµετωπίσουν άµεσα 
προβλήµατα ανταγωνισµού από το ξένο κεφάλαιο. Αυτό εξηγεί, κατά τον Χρήστο Χατζηιωσήφ, «γιατί 
η τόσο σηµαντική για τον ελληνικό καπιταλισµό απόφαση της σύνδεσης µε την ΕΟΚ το 1963 πάρθηκε 
ουσιαστικά ερήµην των παραδοσιακών εκπροσώπων του ελληνικού κεφαλαίου». Χρήστος 
Χατζηιωσήφ, «Η πολιτική οικονοµία της µεταπολεµικής Ελλάδας, 1944 – 1996», στο Εισαγωγή στη 
Νεοελληνική Οικονοµική Ιστορία (18ος – 20ός αιώνας), Τυπωθήτω, Αθήνα 2000, σ. 314.    
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συµπίεση του ηµεροµισθίου των µαθητευοµένων και η επέκταση του χρόνου 
µαθητείας.  

Στη δεκαετία του 1950 οι εργοδότες ζητούν το ηµεροµίσθιο των 
µαθητευοµένων να καθορίζεται βάσει των ετών προϋπηρεσίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
«διότι οι τυπογράφοι εις την τέχνην εισέρχονται συνήθως µετά το 18ον έτος της ηλικίας 
των και είναι αδύνατος η καταβολή 40 δρχ. ηµεροµισθίου εις µαθητευοµένους, οι 
οποίοι κατά τον χρόνον της µαθητείας των µάλλον ζηµίαν προκαλούν παρά όφελος 
εις την επιχείρησιν». 194 Η µαθητεία στα τυπογραφεία είναι τρίχρονη, ενώ το 18ο έτος 
της ηλικίας του µαθητευοµένου θεωρείται το χρονικό όριο λήξης της. Εξού και η 
πρόταση των εργοδοτών να καθορίζεται το ηµεροµίσθιο των µαθητευοµένων βάσει 
των ετών προϋπηρεσίας και ανεξαρτήτως ηλικίας. Παράλληλα επιδιώκεται η 
διάσπαση του ηµεροµισθίου των µαθητευοµένων µε τη δηµιουργία διαφορετικών 
µισθολογικών βαθµίδων, η οποία θα καθορίζεται µε βάση τα έτη προϋπηρεσίας.195   
Μετά το 18ο έτος της ηλικίας των ανηλίκων παιδιών οι εργοδότες ήταν υποχρεωµένοι 
να καταβάλλουν ολόκληρο το ηµεροµίσθιο ενός «ανειδίκευτου» εργάτη ή εργάτριας, 
καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό εισφοράς στο ΤΑΤ. Προκειµένου να αποφύγουν 
την αύξηση του κόστους εργασίας, οι εργοδότες απολύουν τους µαθητευοµένους πριν 
τη συµπλήρωση των 18 τους χρόνων και προσλαµβάνουν νέους ανήλικους. Αυτή η 
πρακτική ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρα για την επιχείρηση εφόσον συχνά η τρίχρονη 
µαθητεία απέκρυπτε σχέσεις µισθωτής εργασίας. 196  

Η σχετική έρευνα στο ΤΑΤ έδειξε ότι η διάρθρωση του ηλικιακού 
καθεστώτος έναρξης της εργασίας δε διαφοροποιείται σηµαντικά κατά τη 
µεταπολεµική περίοδο σε σύγκριση µε τη Μεσοπολεµική. Την περίοδο 1960 – 1968 
από τα 288 ατοµικά δελτία των εργαζοµένων που επιλέχθηκαν µε κριτήριο την 
απασχόλησή τους στον τοµέα της τυπογραφίας, τη µεγαλύτερη συγκέντρωση 
παρουσιάζουν οι ηλικίες µεταξύ 14 και 19 ετών.197 Εποµένως γιατί οι εργοδότες 
αρνιούνται να παραδεχτούν την απασχόληση παιδιών, κάτω των 18 ετών, στα 
τυπογραφικά καταστήµατα; Τρεις θεωρώ ότι είναι οι βασικοί λόγοι: πρώτον, η 
παραδοχή της απασχόλησης ανηλίκων παιδιών, κάτω των 16 ετών, θα σήµαινε 
ταυτοχρόνως παραβίαση του νοµοθετικού πλαισίου και οι εργοδότες θα ήταν 
αναγκασµένοι να απολύσουν τους µαθητευοµένους καταβάλλοντας το αντίστοιχο 
αντίτιµο· δεύτερον, συχνή ήταν η πρακτική απόκρυψης ενός µεγάλου ή µικρού 
αριθµού µαθητευοµένων που απασχολούνταν σε κάθε τυπογραφείο προκειµένου να 

                                                 
194 «∆ιεκδικήσεις Ενώσεως Τυπογράφων Αθηνών», Η Τυπογραφία, 15/6/1958. Η έµφαση δική µου.  
195  Η Συλλογική Σύµβαση Εργασίας του 1962 αναγνώριζε τρεις µισθολογικές βαθµίδες στους 
µαθητευοµένους δηλαδή µία για κάθε έτος µαθητείας. Βλ. για τα ηµεροµίσθια των µαθητευοµένων 
εδώ στο «Κεφάλαιο 4ο: ‘Κρατική πολιτική: ∆ιαφοροποιήσεις αποδοχών’».  
196 «Η επαρχία και το ζήτηµα των µαθητευοµένων», Η Τυπογραφία, 5/8/1958. Συνέντευξη Σπύρου 
Λένη, 8/7/2004.  
197 12 ετών: 3 άτοµα, 13: 6, 14: 26, 15: 29, 16: 58, 17: 28, 18: 20, 19: 18, 20: 7, 21: 10, 22: 8, 23: 10, 
24: 8, 25: 7, 26: 7, 27: 2, 28: 5, 29: 5, 30: 2, 31: 5, 32: 5, 33: 4, 35: 4, 36: 3, 37: 4, 38: 3, 39: 1, 40: 2, 
41: 3, 42: 1, 43: 1, 45: 3, 46: 1, 47: 2, 52: 1, 57: 1, 61: 1. Επτά άτοµα δε δήλωσαν στοιχεία ηλικίας 
έναρξης εργασίας. Αρχείο ΤΑΤ και ΜΓΤ, φ. 29696 – 30434, 1960 – 1963 (σύνολο 125 δελτία) και φ. 
34811 – 35450, 1964 – 1968 (σύνολο 163 δελτία). Ενδεικτικά, από τους τυπογράφους που δέχτηκαν να 
µου παραχωρήσουν  συνεντεύξεις, ο Γιώργος Μπαρµπής εισήλθε στο επάγγελµα το 1935 σε ηλικία 13 
ετών, ο Ιγνάτιος Γιαγτζόγλου το 1949 σε ηλικία 10 ετών, ο Μπάµπης Κοβάνης το 1956 σε ηλικία 16 
ετών, ο Σπύρος Λένης το 1957 σε ηλικία 16 ετών και ο Βαγγέλης Μυτιληναίος το 1959 σε ηλικία 16 
ετών. Επιπλέον από το Αρχείο συνεντεύξεων του Χρήστου Λούκου, ο τυπογράφος Ευάγγελος Ράλλης 
µπήκε στο επάγγελµα το 1950 σε ηλικία 11 ετών, ο Γιάννης Παληβογιάννης το 1959 σε ηλικία 13 
ετών, ο Σταµάτης Σελλάς το 1951 σε ηλικία 15 ετών, ο Αιµίλιος Καλιακάτσος το 1961 σε ηλικία 15 
ετών και ο Γιώργος ∆αρδανός το 1956 σε ηλικία 14 ετών.  
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αποφευχθεί η πιθανότητα καταβολής του αντίστοιχου ασφαλίστρου· και τρίτον, οι 
εργοδότες στόχευαν στην επιµήκυνση του χρόνου µαθητείας µέχρι τα 21 τους χρόνια. 

 Η υιοθέτηση της θέσης ότι η είσοδος των µαθητευοµένων στα τυπογραφεία 
πραγµατοποιείται στο 18ο έτος της ηλικίας τους, νοµιµοποιεί τη δυνατότητα 
επέκτασης της µαθητείας µέχρι το 21ο έτος της ηλικίας, εφόσον η µαθητεία στα 
τυπογραφικά καταστήµατα διαρκεί τρία χρόνια. Στο 10ο συνέδριο της Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών το 1958, στην οποία µετείχε ως 
µέλος και η Ένωση Βιοτεχνών Τυπογράφων Αθηνών, αποφασίστηκε να ζητηθεί από 
την κυβέρνηση, «όπως η µαθητεία ισχύει µέχρι της στρατεύσεως των 
µαθητευοµένων», δηλαδή µέχρι τα 21 τους χρόνια, καθώς και να περιοριστεί το ύψος 
της εισφορά στον κλάδο ασθενείας του Ι.Κ.Α. Προκειµένου να πείσουν για το δίκαιο 
του αιτήµατος υποστήριξαν ότι επιτελούν «κοινωνικό έργο», καθώς µέσω της 
απασχόλησης στα βιοτεχνικά εργαστήρια «η νεολαία επιδίδεται εις ωφέληµα έργα και 
όχι εις εκείνα που τυχόν θα µάθη ως αργόσχολος κηφήν των διαφόρων 
καφενείων».198  

Το «πρόβληµα των µαθητευοµένων» εντάθηκε το 1960 µε τη δηµοσίευση του 
νοµοθετικού διατάγµατος 4104 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της 
νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και 
διοικητικών διατάξεων», σύµφωνα µε το οποίο θα πρέπει να καταβάλλεται πλήρης η  
εισφορά και του εργάτη και του εργοδότη στο ΤΑΤ και ΜΓΤ, η οποία αναλογεί στο 
6% του ηµεροµισθίου για τον κάθε κοινωνικό εταίρο. Μέχρι το 1960 η εισφορά για 
τους µαθητευοµένους ανερχόταν στο µισό (3%), ενώ τώρα παρουσιάζεται 
διπλασιασµός του κόστους ασφάλισης. 199  

Ο µόνος νόµιµος τρόπος για να επιτευχθεί µείωση του ασφαλίστρου είναι η 
ίδρυση τεχνικής σχολής στο αντικείµενο της τυπογραφίας. Σύµφωνα µε το 
νοµοθετικό διάταγµα 2698 του 1953 «Περί διοικήσεως του Ιδρύµατος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, µεταρρυθµίσεως της περί αυτού νοµοθεσίας, ως και άλλων τινών 
διατάξεων»,200 το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που επιβαρύνει τον εργοδότη 
ποικίλλει και προσδιορίζεται µε βάση την αναγνώριση του ανηλίκου ως 
«µαθητευοµένου» ή ως «µαθητού τεχνίτη». Το νοµοθέτηµα «Περί εκπαιδεύσεως 
µαθητών τεχνιτών»201  προσδιορίζει ως «µαθητές τεχνίτες» τους απασχολούµενους 
«παρ’ εργοστασίω ή επιχειρήσει βάσει καθορισµένου προγράµµατος προς εκµάθησιν 
τέχνης και λαµβάνοντες ταυτοχρόνως θεωρητικήν µόρφωσιν». Οι υπόλοιποι 
εργαζόµενοι που µαθαίνουν µια «τέχνη» καλούνται «απλώς µαθητευόµενοι».  

Τα κριτήρια για να αναγνωριστεί κάποιος «µαθητής τεχνίτης» είναι: α) να έχει 
ελληνική υπηκοότητα, β) η ηλικία του να είναι µεταξύ 14 και 20 ετών και γ) να έχει 
απολυτήριο τουλάχιστον δευτέρας τάξης του εξαταξίου γυµνασίου ή αντίστοιχης 
τάξης άλλης ισότιµης σχολής. Το νοµοθέτηµα δεν προσδιορίζει το φύλο των 
«µαθητευοµένων» ή των «µαθητών τεχνιτών» και θεωρητικά τουλάχιστον 
µπορούσαν να µαθητεύσουν και τα κορίτσια. Ο χρόνος µαθητείας ποικίλλει ανάλογα 
µε το επάγγελµα που θα ακολουθήσει το κάθε παιδί και κυµαίνεται ανάµεσα στα 2 µε 
5 χρόνια. Η πρόσληψη «µαθητών τεχνιτών» είναι συµφέρουσα οικονοµικά για τον 
εργοδότη, καθώς το ποσοστό συµµετοχής του στα ασφαλιστικά ταµεία ανερχόταν, 
µέχρι το 1960, στο 1/10 του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ή εργάτριας, ενώ 

                                                 
198 «Το επίµαχο θέµα της ασφαλίσεως των µαθητευοµένων», Η Τυπογραφία, 20/12/1958. Βλ. επίσης 
«Αι απόψεις της ΑΣΒΕ δια το θέµα της αµοιβής των µαθητευοµένων», Η Τυπογραφία, 25/2/1960.  
199 ΦΕΚ Α΄ 147/20.9.1960. Βλ. «Αι κρατήσεις των µαθητευοµένων δια το ΤΑΤ», Η Τυπογραφία, 
25/10/1960 και 14/11/1960.  
200 Βλ. άρθρο 30 του νόµου 2687/1953.  ΦΕΚ Α΄ 315/10.11.1953.  
201 ΦΕΚ Α΄ 157/6.6.1952.  
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στην περίπτωση των «µαθητευοµένων» στο 1/4. Παράλληλα το καθεστώς του 
«µαθητού τεχνίτη» µπορεί να διατηρηθεί µέχρι και το 20ό έτος της ηλικίας σε 
αντίθεση µε την περίπτωση του «µαθητευοµένου», που µετά τη συµπλήρωση των 18 
ετών ο εργοδότης ήταν υποχρεωµένος να καταβάλλει το νόµιµο ηµεροµίσθιο και 
ασφάλιστρο του ανειδίκευτου εργάτη ή εργάτριας. Το συγκεκριµένο ασφαλιστικό 
καθεστώς για τα ανήλικα παιδιά µεταβάλλεται το 1960 µέσω της καθιέρωσης του 
νόµου 4104/1960. Ο συγκεκριµένος νόµος προέβλεπε τη µείωση στο µισό των 
ασφαλίστρων για την περίπτωση απασχόλησης «µαθητών τεχνιτών» και αύξηση των 
ασφαλίστρων για τους «µαθητευοµένους».202  

Η απουσία τυπογραφικής σχολής ανάγκασε τους εργοδότες να αναζητήσουν 
εναλλακτικούς δρόµους για τη λύση του «προβλήµατος των µαθητευοµένων». 
Αρχικά ζητούν να καταργηθεί το σχετικό άρθρο του νόµου, 203  αλλά βλέποντας την 
αδυναµία υλοποίησης της πρότασης  προσπαθούν να νοµιµοποιήσουν ως «τέχνη» τη 
«µαθητεία» στα τυπογραφικά καταστήµατα. «Ο ‘µάστορας’ ενέπνευσε σεβασµόν 
ίσον αν µη και µεγαλύτερον του διδασκάλου κατ’ επάγγελµα, και εις αυτόν ωφείλετο, 
κατά πολύ, η αξιοποίησις του πηγαίου καλλιτεχνικού αισθήµατος των 
µαθητευοµένων». 204  Με την αναγνώριση της εκµάθησης και «θεωρητικής 
µόρφωσης» στα τυπογραφεία θα µπορούσε να κατοχυρωθεί η µαθητεία  ως τεχνική 
εκπαίδευση. Παράλληλα οι εργοδότες στρέφονται στην προσπάθεια αναγνώρισης των 
«νυχτερινών σχολείων» ως «τεχνικών σχολών», διότι, όπως υποστηρίζουν, το 
µεγαλύτερο µέρος των «µαθητευοµένων» φοιτούν στα νυχτερινά γυµνάσια. 205  Οι 
Ενώσεις των Βιοτεχνών Τυπογράφων στην Ελλάδα επικαλούνται οικονοµικούς και 
κοινωνικούς λόγους που επιβάλλουν την ανάγκη µείωσης του ασφαλίστρου. ∆ίνουν 
έµφαση  στις συνέπειες που θα έχει η απόλυση των µαθητευοµένων για την εθνική 
οικονοµία και κοινωνία εφόσον υπάρχει ο φόβος ενίσχυσης της «στρατιάς των 
ανέργων», που στρέφεται στη «λύση» της µετανάστευσης.  

Η ανεργία κατά τους ιδιοκτήτες τυπογράφους οδηγεί τους «νέους» προς την 
«ανηθικότητα» και την «εγκληµατικότητα». «Προσέτι απεδείχθη ότι, εις ποσοστόν, 
τας περισσοτέρας διαρρήξεις ή άλλας παρεµφερείς πράξεις τας εκτελούν νεαροί 
ηλικίας 17 – 20 ετών αι φωτογραφίαι των οποίων και τα δακτυλικά αποτυπώµατα 
συµπληρώνουν εις την Σήµανσιν το πάνθεον των εξ επαγγέλµατος ηρώων του 
εγκλήµατος. Και υπεστηρίχθη από τους παράγοντας αυτούς ότι εγκληµατούν προς το 
έθνος ολόκληρον διά της πείσµονος αντιστάσεώς των προς ένα δικαιότατον 
αίτηµα», 206 που είναι για τους εργοδότες η µείωση του ασφαλίστρου των 
µαθητευοµένων. Η έµφαση στην «εγκληµατικότητα» των ανηλίκων, που υποτίθεται 
                                                 
202  Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του νόµου «Κατ’ εξαίρεσιν, προκειµένου περί µαθητών τεχνιτών 
απασχολουµένων […] το ποσόν εφ’ ού υπολογίζονται αι κατά την προηγουµένην παράγραφον 
ασφαλιστικαί εισφοραί ορίζεται εις το ½ του τεκµαρτού ηµεροµισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως εις 
ήν εκ του µισθού του ανήκει ο ησφαλισµένος, των εισφορών τούτων βαρυνουσών εξ ολοκλήρου τον 
εργοδότην». ΦΕΚ Α΄ 147/20.9.1960.  
203 «Ο θεσµός της µαθητείας πλήττεται εξ αφορµής του ηυξηµένου ασφαλίστρου», Η Τυπογραφία, 
10/12/1960. Βλ. και το σχετικό  υπόµνηµα της Οµοσπονδίας Βιοτεχνών Αθηνών, «Να διαρρυθµιστούν 
αι διατάξεις διευκολύνσεως της µαθητείας», Η Τυπογραφία, 28/12/1960.  
204 «Ο θεσµός της µαθητείας και τα βιοτεχνικά εργαστήρια», Η Τυπογραφία, 10/1/1961.  
205 «Μαθητευόµενοι και σχολαί», Η Τυπογραφία, 25/11/1961. Μέχρι το 1964 λειτουργούν συνολικά 
στην Ελλάδα 59 τεχνικές σχολές µαθητείας χρηµατοδοτούµενες από το υπουργείο Εργασίας. Βλ. «Ο 
θεσµός µαθητείας», Η Τυπογραφία, 28/2/1964.  
206 «Να µειωθή το ασφάλιστρον των µαθητευοµένων», Η Τυπογραφία, 10/4/1963. «Το Ι.Κ.Α. µε την 
έµµονον ιδέα ότι πρέπει να ασφαλίζονται οι µαθητευόµενοι έχει δηµιουργήσει µίαν κατάστασιν […] µε 
αποτέλεσµα να µην προσλαµβάνη ουδείς συνάδελφος µικρόν προς εκµάθησιν της τέχνης και έτσι, 
ιδίως εις τας επαρχίας, οι νέοι µη ευρίσκοντες εργασίαν ρέπουν προς την αλητείαν». Η Τυπογραφία, 
15/6/1958.   
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ότι διευρύνεται αυτήν την περίοδο, δεν είναι τυχαία. Από τη δεκαετία του 1950 ο 
τύπος, η εκκλησία, διάφορες οργανώσεις και οι εκάστοτε υπουργοί ∆ικαιοσύνης 
προσπαθούν να λάβουν µέτρα για τον περιορισµό της. Κατά την Έφη Αβδελά, «η 
‘εγκληµατικότητα’ – και οι έντονες ανησυχίες για την εξάπλωσή της κυρίως στη 
νεολαία – συµπυκνώνει µεταφορικά όλα εκείνα που θεωρούνται προβλήµατα της 
ελληνικής κοινωνίας».207 Οι εργοδότες αναπαράγουν τα ιδεολογήµατα της εποχής 
προκειµένου να επιτύχουν υλικά αποτελέσµατα, δηλαδή την άρση του νόµου που 
επέβαλε την αύξηση του ασφαλίστρου.  

Η σύνδεση της Ελλάδας µε την Κοινή Αγορά και τα άµεσα προβλήµατα  
ανταγωνισµού που θα επέφερε, ιδιαίτερα στα τυπογραφεία του Βιβλίου παρά του 
Τύπου, καθιστούσε το αίτηµα ίδρυσης σχολής τυπογραφίας από την πλευρά των 
εργοδοτών ιδιαίτερα επιτακτικό για την οµαλή και κερδοφόρα λειτουργία των 
τυπογραφικών τους καταστηµάτων. Από την πλευρά του κράτους, µέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του 1960 δε σηµειώθηκε καµία κίνηση για την υλοποίηση του 
συγκεκριµένου αιτήµατος. Μόλις το Μάιο του 1966 το υπουργείο Εργασίας δέχτηκε 
την πρόταση ίδρυσης σχολής τυπογραφίας. Το υπουργείο θα αναλάµβανε τις δαπάνες 
ενοικίασης κτιρίου και τις αµοιβές του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού µε 
εξαίρεση το µηχανολογικό εξοπλισµό της σχολής. 208  Το κόστος αγοράς του 
αναγκαίου εξοπλισµού θα καλυπτόταν από εισφορές των ιδιοκτητών τυπογράφων και 
των αντιπροσώπων ειδών γραφικών τεχνών της χώρας.209 Τα µαθήµατα που κρίθηκαν, 
από την Ένωση Βιοτεχνών Τυπογράφων Αθηνών, κατάλληλα για την εκµάθηση της 
«τέχνης» της τυπογραφίας ήταν: η στοιχειοθεσία, «περί πιεστηρίων εν γένει», η 
βιβλιοδεσία, τα ελληνικά, τα µαθηµατικά, η αγωγή του πολίτη, η ιστορία της 
τυπογραφίας, το τυπογραφικό σχέδιο, η αριθµητική τυπογράφων, οι ανθρώπινες 
σχέσεις, «περί χάρτου, µελάνης, µετάλλων» και «υγιεινής και ασφαλείας».210 Πέρα 
δηλαδή από µαθήµατα που έχουν άµεση σχέση µε την τυπογραφία, ενσωµατώθηκαν 
και «θεωρητικά» µαθήµατα γενικού χαρακτήρα ώστε να νοµιµοποιηθεί η έννοια της 
«τυπογραφικής σχολής».  

Τελικά η ίδρυση της σχολής δε θα πραγµατοποιηθεί παρά τις προσπάθειες των 
εργοδοτών τυπογράφων να πείσουν τους ιθύνοντες για το δίκαιο του αιτήµατος και 
κατά την περίοδο της δικτατορίας των συνταγµαταρχών.211   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
207 Έφη Αβδελά, «∆ιά λόγους τιµής» – Βία, συναισθήµατα και αξίες στη µετεµφυλιακή Ελλάδα, Νεφέλη, 
Αθήνα 2002, σ. 184 – 185.  
208 «Η ίδρυσις Σχολής Τυπογραφίας πρέπει να θεωρήται ήδη γεγονός», Η Τυπογραφία, 31/5/1966. Βλ. 
επίσης «Η ίδρυσις Σχολής Τυπογραφίας φέρεται ως πραγµατοποιούµενη», Η Τυπογραφία, 28/2/1966, 
6/4/1966.  
209 «Το καθήκον του κλάδου», Η Τυπογραφία, 18/6/1966.  
210 «Πρόγραµµα λειτουργίας της σχολής τυπογραφίας», Η Τυπογραφία, 20/8/1966.  
211  «Η Εθνική Κυβέρνησις η οποία µε ευρείαν αντίληψιν αντιµετωπίζει τα προβλήµατα των 
εργαζοµένων τάξεων, εργατοϋπαλληλικών και εργοδοτικών, πρέπει να παρακληθή όπως ικανοποιήση 
το αίτηµα αυτό του κλάδου. […] Πεποίθησίς µας είναι ότι η Εθνική Κυβέρνησις θα δώση λύσιν». «Η 
σχολή είναι ανάγκη», Η Τυπογραφία, 22/6/1967.  
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2.4) Τάσεις κατακερµατισµού του επαγγέλµατος  
 
Το 1914 θεσπίστηκε «Κανονισµός υγιεινής των τυπογραφείων». Στόχος του 
κανονισµού «είνε να περιορίση τους κινδύνους της εις τους τυπογράφους 
παρουσιαζοµένης επαγγελµατικής ασθένειας µολυβδιάσεως». 212  Η ασθένεια της 
µολυβδίασης προερχόταν από την καθηµερινή επαφή των εργατών και εργατριών µε 
τα στοιχεία, τα οποία συνήθως περιέχουν 75% µόλυβδο, 20% αντιµόνιο και 5% 
κασσίτερο.213 Η εισαγωγή της λινοτυπίας, µε την επί τόπου χύτευση των στοιχείων, 
επιδείνωσε την κατάσταση της υγείας των εργαζοµένων. «Η εκ τούτου δηλητηρίασις 
προέρχεται είτε εκ της εισπνοής ατµών κατά την τήξιν του, είτε κατά τον χειρισµόν 
του, εκ της κόνεως». Παράλληλα η εγκατάσταση του µεγαλύτερου αριθµού των 
τυπογραφικών καταστηµάτων σε υπόγεια καταστήµατα, χωρίς τη δυνατότητα 
επαρκούς αερισµού, θεωρήθηκε επιπρόσθετος λόγος επιβάρυνσης της υγείας των 
εργαζοµένων. Οι ασθένειες που παρατηρούνται στο επάγγελµα του τυπογράφου είναι 
η φυµατίωση, η µολυβδίαση, ο καρκίνος και διάφορες παθήσεις στοµάχου, 
εγκεφάλου, όρασης και ακοής. Ο κανονισµός προέβλεπε την εγκατάσταση 
συστήµατος εξαερισµού, απορροφητικών µηχανηµάτων της σκόνης και τον 
εφοδιασµό των τυπογράφων µε βιβλιάρια ταυτότητας και υγείας, για το συστηµατικό 
ιατρικό έλεγχο της κατάστασης της υγείας των εργαζοµένων. 214 Επιπλέον 
απαγορεύτηκε η εγκατάσταση του στοιχειοθετηρίου σε υπόγεια διαµερίσµατα και 
συστήθηκε ο διαχωρισµός του από τις λοιπές εργασίες του τυπογραφείου.  

Οι εκθέσεις των επιθεωρητών εργασίας θα επιβεβαιώσουν αυτήν την εικόνα 
των τυπογραφικών καταστηµάτων την περίοδο του Μεσοπολέµου και τη µη 
εφαρµογή του κανονισµού από την πλευρά του µεγαλύτερου µέρους των ιδιοκτητών. 
«Εκ των τυπογραφείων τα µεν παλαιά ευρίσκονται εις την αυτήν κατάστασιν, νέα 
εγκατεστάθησαν εις υπογείους αιθούσας και άλλα εις ισογείους καταλλήλους». 
Παρατηρείται δηλαδή διαφοροποίηση των τυπογραφικών καταστηµάτων όσον αφορά 
τις συνθήκες εργασίας και τα µέτρα προστασίας που λαµβάνονταν υπέρ των 
εργαζοµένων. Αυτό διαφοροποιούσε και τις εµπειρίες των εργατών και εργατριών 
στα τυπογραφεία. Συνήθως τα εκδοτικά καταστήµατα που απασχολούν πολυάριθµο 
προσωπικό και έχουν εκσυγχρονιστεί τεχνολογικά «πληρούν πάντας τους 
επιθυµητούς όρους φωτισµού, καθαριότητος, αερισµού και ασφαλείας». 215  Στα 
βιοτεχνικά καταστήµατα η εικόνα είναι δυσχερέστερη «λόγω των σχεδόν µηδενικών 
κεφαλαίων τους, αδυνατούσαν να εξασφαλίσουν τους κατάλληλους χώρους 
εγκατάστασης». 216  Ο επιθεωρητής Γ. Παπαδόπουλος θα υποστηρίξει στα 1931, 
«ελάχιστα τυπογραφεία και µόνον τα µεγαλύτερα εφαρµόζουσι κατά το µάλλον και 
ήττον πλήρως τον από 11 Φεβρουαρίου 1913 κανονισµόν ‘περί υγιεινής και 

                                                 
212 Κοινοποίησις Β.∆. περί κανονισµού υγιεινής των τυπογραφείων, Αθήνα 1914. Σύµφωνα µε σχετικό 
υπόµνηµα που κατέθεσε στη Βουλή το Εργατικό Κέντρο Αθηνών το 1911, «επί 650 εργατών 
τυπογράφων, εργαζοµένων εν Αθήναις, απεβίωσαν κατά την τελευταίαν 15ετίαν: 75 εκ φυµατιώσεως 
των πνευµόνων και του λάρυγγος, 3 εξ αποπληξίας, 2 εξ άλλων νόσων και 1 µόνον εκ γήρατος!». 
Αναδηµοσιεύεται στο Γιάννης Κορδάτος, Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήµατος, ό.π., σ. 217 – 
219. Το παράθεµα στη σ. 217.  Βλ. επίσης Εφηµερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 156 της 
2ας Νοεµβρίου 1911, σ. 432 και σ. 441.  
213 Πύρρος Γιαννόπουλος, «Τυπογραφία – ∆ηµοσιογραφία»,  Η Τυπογραφία, 15/2/1966.  
214 Κοινοποίησις Β.∆. περί κανονισµού υγιεινής των τυπογραφείων, ό.π. 
215 Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας –  ∆ιεύθυνσις Εργασίας και Κοινωνικής Προνοίας – Επιθεώρησις  
Εργασίας, Περιλήψεις εκθέσεων του προσωπικού Επιθεωρήσεως Εργασίας επί της εφαρµογής των 
εργατικών νόµων δια τα έτη 1927 – 1928, Αθήνα 1930, σ. 10.  
216 Για τις συνθήκες εργασίας στις βιοµηχανίες και βιοτεχνίες του Μεσοπολέµου βλ. Μιχάλης Ρηγίνος, 
Μορφές παιδικής εργασίας, ό.π.,  σ. 83 – 91. Το παράθεµα στη σ. 83.  
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ασφαλείας των εργατών’, τα περισσότερα αγνοούν και την ύπαρξιν του κανονισµού 
τούτου». 217  Οι επιθεωρητές υποδεικνύουν, το 1932, τα «συνήθη µέτρα […] 
καταλλήλου δηλαδή φωτισµού και αερισµού των αιθουσών εργασίας, αποµόνωσιν 
και περικάλυψιν των µονοτυπικών µηχανών, εγκατάστασιν απορροφήσεως δια τους 
ατµούς µολύβδου και αντικατάστασιν τους αεριόφωτος δι’ ηλεκτρικής θερµάστρας», 
καθώς και την αποµόνωση των τµηµάτων στερεοτυπίας και µηχανικής 
στοιχειοθεσίας.218  Το 1934 το 80% των τυπογραφείων θα συνεχίσει να στεγάζεται σε 
υπόγεια, ανήλια και ανθυγιεινά καταστήµατα. 219  Όπως διαπίστωσε και η Λήδα 
Παπαστεφανάκη για την περίπτωση των κλωστοϋφαντουργείων, οι επιθεωρητές 
εργασίας δεν ανέφεραν το πρόβληµα του θορύβου των µηχανών, 220 αλλά και της 
επίπονης ορθοστασίας που απαιτείται ιδιαίτερα στην περίπτωση της εργασίας του 
στοιχειοθέτη. Επιπλέον παραµελήθηκε εντελώς η επικινδυνότητα της εργασίας του 
πιεστή. Από τις εκθέσεις απουσιάζουν οι δυσµενείς επιπτώσεις που επιφέρει στην 
υγεία των πιεστών και χαρτοθετών η συστηµατική επαφή µε το µελάνι και το χαρτί. 
Παρ’ όλες τις υποδείξεις των επιθεωρητών, οι ακατάλληλες συνθήκες εργασίας στα 
τυπογραφεία θα διατηρηθούν και κατά τη µεταπολεµική περίοδο.   

«Όλα τέτοια, υγρά και ανήλιαγα υπόγεια είναι τα τυπογραφεία της Αθήνας. Ο 
αέρας που αναπνέουµε είναι µολυσµένος και το φως της ηµέρας δύσκολα µπορεί να 
φθάση εδώ κάτω […]. Κανένα τυπογραφείο δεν τηρεί τους στοιχειώδεις όρους 
υγιεινής. Η φυµατίωσις και η µολυβδίασις είναι οι µάστιγες του κλάδου», 221 
παραδέχεται ένας τυπογράφος σε δηµοσιογράφο της εφηµερίδας Αυγή το 1954. Η 
σχετική αρθρογραφία στις εφηµερίδες, για τους όρους εργασίας των τυπογραφείων, 
εντείνεται τη δεκαετία του 1960 και αναπαράγει την εικόνα των δυσµενών συνθηκών 
εργασίας που επικρατούσαν στα τυπογραφεία στις αρχές του ίδιου αιώνα. «Όχι µόνο 
δεν βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίας µας, λένε οι τυπογράφοι, αλλά αντίθετα η 
νοσηρότητα στον κλάδο µας έχει αυξηθεί. Η εγκατάσταση στα τυπογραφεία 
λινοτυπικών και µονοτυπικών µηχανών που λυώνουν επί τόπου το µέταλλο, 
δηλητηριάζει ακόµη περισσότερο τον αέρα που αναπνέουµε. Για ένα λόγο παραπάνω 
επιβάλλεται να αναγνωρισθεί τώρα η εργασία µας σαν ανθυγιεινή».222 Γιατί όµως 
τώρα οι τυπογράφοι προβάλλουν το αίτηµα της αναγνώρισης της ανθυγιεινότητας της 
εργασίας τους και την υπαγωγή της στα ανθυγιεινά επαγγέλµατα; Η λινοτυπία έχει 
                                                 
217  Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας – Επιθεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις και πεπραγµένα σώµατος 
επιθεωρήσεως εργασίας επί της εφαρµογής των εργατικών νόµων και των συνθηκών εργασίας εν Ελλάδι 
κατά το 1931, Αθήνα 1934,  σ. 22.  
218Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας – Επιθεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις και πεπραγµένα σώµατος 
επιθεωρήσεως εργασίας επί της εφαρµογής των εργατικών νόµων και των συνθηκών εργασίας εν Ελλάδι 
κατά το 1932, Αθήνα 1935, σ. 48. Βλ. επίσης Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας – Επιθεώρησις 
Εργασίας, Εκθέσεις και πεπραγµένα σώµατος επιθεωρήσεως εργασίας επί της εφαρµογής των εργατικών 
νόµων και των συνθηκών εργασίας εν Ελλάδι κατά το 1933,  Αθήνα 1935, σ. 54 – 55.  
219  Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας – Επιθεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις και πεπραγµένα σώµατος 
επιθεωρήσεως εργασίας κατά το έτος 1934, Αθήνα 1936, σ. 77. Εκτός από τα τυπογραφικά 
καταστήµατα, το 90% των εργαστηρίων των ζαχαροπλαστείων και χαλβαδοποιείων ήταν 
εγκατεστηµένο σε υπόγεια. Μιχάλης Ρηγίνος, Μορφές παιδικής εργασίας, ό.π., σ. 84. Για τις επίσης 
δυσµενείς συνθήκες εργασίας στα βιβλιοδετεία την περίοδο του Μεσοπολέµου βλ. Μπάµπης Λέγγας, 
«Περί σταχωτών, σταχώσεων και άλλων», στο Βιβλιοαµφιάστης. Για την ελληνική βιβλιοδεσία, τ. Β΄, 
Ελληνική Εταιρεία Βιβλιοδεσίας, Αθήνα 2004, σ. 281 – 283.  
220 Λήδα Παπαστεφανάκη, «‘Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…’», ό.π., σ. 402. Για τα 
αµφισβητούµενα νοήµατα στις εκθέσεις των επιθεωρητών εργασίας και τις µορφές αντίστασης των 
εργαζοµένων στις συγκεκριµένες υποδείξεις βλ. Έφη Αβδελά, «Αµφισβητούµενα νοήµατα: Προστασία 
και αντίσταση στις εκθέσεις των επιθεωρητών εργασίας 1914 – 1936», Τα Ιστορικά 28, 29 (Ιούνιος, 
∆εκέµβριος 1998), σ. 171 – 202.  
221 «Οι τυπογράφοι», Η Αυγή, 1/7/1954. 
222 «Το επάγγελµα του τυπογράφου ανθυγιεινό», Η Αυγή, 2/2/1965.  
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εισαχθεί στην Ελλάδα ήδη από τις αρχές του αιώνα και η χρήση της µονοτυπίας 
γενικεύεται στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Εποµένως τι άλλαξε ή τι νέο 
εµφανίστηκε στη δεκαετία του 1960; Σαφέστατα η αναγνώριση του ανθυγιεινού της 
εργασίας θα αύξανε το ύψος του ηµεροµισθίου αλλά δε φαίνεται να ήταν αυτός ο 
βασικός λόγος απαίτησης, των σωµατείων τύπου και τυπογράφων, της νοµοθετικής 
κατοχύρωσης του ανθυγιεινού της εργασίας.  

  
Η ανθυγιεινότητα του επαγγέλµατος του τυπογράφου χρησιµοποιήθηκε από τους  
εργάτες και εργάτριες στα τυπογραφεία ως επιχείρηµα για τη µείωση των ωρών 
εργασίας τους ήδη από την περίοδο της Κατοχής. Στις 22 Νοεµβρίου του 1943 
κατοχυρώθηκε «εθιµικά» η εξάωρη εργασία στα τυπογραφεία και σε αρκετά από 
αυτά διατηρήθηκε έως και το 1967. «Κατόπιν µακροχρόνιων και επίπονων 
προσπαθειών του κλάδου µας, επετεύχθη προ εικοσαετίας µεταξύ εργοδοτών και 
εργαζοµένων προφορική συµφωνία διά της οποίας καθιερώθη η εξάωρος εργασία. 
Τούτο ήτο εκ των πραγµάτων επιβεβληµένον λόγω του ανθυγιεινού χαρακτήρος του 
επαγγέλµατός µας».223 Το βασικό ερώτηµα σε αυτήν την εξέλιξη είναι πως κατά τη 
διάρκεια της Κατοχής µπόρεσε µια επαγγελµατική κατηγορία να καθιερώσει έστω 
και εθιµικά το εξάωρο. Τρεις υποθέτω ότι ήταν οι βασικοί παράγοντες που έπαιξαν 
θετικό ρόλο: Πρώτον, αρκετά τυπογραφεία αυτήν την περίοδο κλείνουν, ενώ οι 
ιδιοκτήτες των λοιπών τυπογραφείων εµφανίζονται ιδιαίτερα ανοργάνωτοι για να 
µπορέσουν να βάλουν φραγµό σε αυτήν την εξέλιξη. ∆εύτερον, στα τέλη του 1943 
έχει µειωθεί αισθητά η ποσότητα του παραγόµενου χάρτου από τις ελληνικές 
χαρτοποιίες, µε συνέπεια τη συρρίκνωση της έντυπης παραγωγής. Τρίτον, ιδιαίτερα 
οι γερµανικές κατοχικές δυνάµεις είχαν άµεση ανάγκη έκδοσης των εντύπων τους, 
εποµένως ήταν πρόθυµοι να κάνουν υποχωρήσεις προκειµένου να εξυπηρετηθούν τα 
συµφέροντά τους. Την καθιέρωση του εξαώρου στα τυπογραφεία ακολούθησε η 
επίσης εθιµική κατοχύρωση της πενταώρου εργασίας στον τύπο αµέσως µετά την 
απελευθέρωση, το 1944. 224  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 η τεχνολογική εξέλιξη που παρατηρείται στα  
τυπογραφεία αύξησε τα ποσοστά ανεργίας των τυπογράφων, παρά τη µεταπολεµική 
αύξηση των τυπογραφικών εργασιών. «Στους τυπογράφους [η εκβιοµηχάνιση] 
ξεσπάει σαν ραγδαία θύελλα, που τους σαρώνει µε την αθρόα εισαγωγή λινοτυπικών, 
ταχυπιεστηρίων, µονοτυπικών, φωτοτυπικών µηχανών. Περνάει πια στο περιθώριο η 
κάσσα µε τα στοιχεία. Οι εργοδότες πετούν στους δρόµους τους τυπογράφους. Ένα 
κύµα άνεργοι ανειδίκευτοι νέοι εισορµούν στην µοντέρνα και συγχρονισµένη πια 
τυπογραφία».225  
                                                 
223  ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε.∆.Α., Κ. 399, φ. 3, «Σωµατείον Τυπογράφων Αθηνών, [Αλληλογραφία]», 
7/8/1963. Η µεγάλη σηµασία κατάκτησης του 6ωρου αποτυπώνεται και στο λογότυπο «Στις 22 
Νοεµβρίου του 1943 κερδήθηκε από τους τυπογράφους το 6ωρο», της εφηµερίδας Τυπογράφος, 
Μηνιαίο Όργανο του Σωµατείου Τυπογράφων της Αθήνας, η οποία ενδεχοµένως εκδίδεται από το 1955. 
Μάλιστα οι τυπογράφοι φρόντιζαν κάθε χρόνο να γιορτάζουν την επέτειο καθιέρωσης της 6ωρου 
εργασίας. «Προς το νικηφόρον τέρµα της η απεργία των τυπογράφων», Η Αυγή, 22/11/1957.    
224 Χρήστος Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου, ό.π., σ. 27.  
225  «Τυπογράφοι», Η Αυγή, 21/5/1957. Βλ. επίσης «Η τεχνολογική ανεργία πλήττει τους 
εργαζοµένους», Η Αυγή, 17/8/1958, «Η ανεργία των τυπογράφων», Η Αυγή, 20/4/1957. Εκτός από τους 
τυπογράφους προβλήµατα τεχνολογικής ανεργίας αντιµετωπίζουν και οι υαλουργοί, οι µακαρονοποιοί, 
οι φορτοεκφορτωτές, οι µεταφορείς και οι εργαζόµενοι στα µέσα µεταφοράς και τη ∆ΕΗ. Βλ. Γενική 
Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος, Ο ελληνικός συνδικαλισµός και τα προβλήµατα των εργαζοµένων, 
Αθήνα 1956, σ. 27. Γ.Σ.Ε.Ε./Αρχείο Ιστορίας Συνδικάτων (ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ), φ. 32 (33), «Γ.Σ.Ε.Ε., 
αλληλογραφία προς το υπουργείο Εργασίας», 30/6/1956, «Γ.Σ.Ε.Ε., αλληλογραφία», 11/5/1957. Το 
1958 στους παραπάνω κλάδους προστίθενται και οι καπνεργάτες, λατόµοι, βυρσοδέψες, 
κλωστοϋφαντουργοί και τσαγκάρηδες. «Η τεχνολογική ανεργία», Η Αυγή, 15/8/1958,  «Η ανεργία», Η 
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Οι εργοδότες στα τυπογραφικά καταστήµατα εισήγαγαν τη µονοτυπία µε 
ευνοϊκότερους όρους, από τους αντίστοιχους των ‘συνάδελφων’ τους στις 
επιχειρήσεις του ηµερησίου τύπου. Σε αυτήν την εξέλιξη συνέβαλε η ίδρυση σχολής 
µονοτυπίας, το 1953, από τον εισαγωγέα των µονοτυπιών Παναγιώτη Μπουρόπουλο, 
προκειµένου να προωθήσει τις µηχανές στην ελληνική αγορά. Η εκµάθηση της 
λειτουργίας των µηχανών ανατέθηκε σε «ανειδίκευτους» εργάτες και εργάτριες.226 Σε 
αντιδιαστολή µε το ευρωπαϊκό παράδειγµα, η χρονική καθυστέρηση αντίδρασης που 
παρατηρήθηκε από την πλευρά του Σωµατείου Τυπογράφων, προκειµένου να 
αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο των µηχανών, δεν επέτρεψε την αντιστροφή της 
κατάστασης που διαµορφώθηκε. Μόλις το 1957 µε υπόµνηµά του προς την 
κυβέρνηση ζήτησε να ψηφισθεί σχετικός νόµος που να υποχρεώνει τους εργοδότες να 
προσλαµβάνουν µέλη του σωµατείου για το χειρισµό των µηχανών µε το αιτιολογικό 
του περιορισµού της ανεργίας.227 Υποθέτω ότι η συγκεκριµένη χρονική καθυστέρηση 
οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι δεν είχε πραγµατοποιηθεί ακόµη η γενίκευση της 
χρήσης των µονοτυπικών µηχανών στα τυπογραφικά καταστήµατα, και, αφετέρου, 
στο ότι ήταν ιδιαίτερη υψηλή η τιµή αγοράς τους. Έτσι φαίνεται ότι τα µέλη του 
Σωµατείου Τυπογράφων δεν είδαν την εισαγωγή της µονοτυπίας ως «απειλή», γι’ 
αυτό και δεν προσπάθησαν να την ελέγξουν άµεσα. Όταν όµως προσπάθησαν να το 
κάνουν ήταν αργά. Η γνώση από την εµπειρία των εργοδοτών στις εφηµερίδες, αλλά 
και από τα συναφή ευρωπαϊκά παραδείγµατα, οδήγησαν στη συνειδητοποίηση της 
ανάγκης άµεσου ελέγχου των µηχανών, από την πλευρά των εργοδοτών, προκειµένου 

                                                                                                                                            
Αυγή, 9/10/1958. Σύµφωνα µε στοιχεία της Γ.Σ.Ε.Ε. το 1959 η ανεργία αφορά 200.000 άτοµα όταν το 
εργατικό δυναµικό φτάνει τους 900.000. Η µέση ετήσια απασχόληση φτάνει µόλις τις 235 – 240 
ηµέρες το χρόνο. Βλ. Γ.Σ.Ε.Ε./Αρχείο Ιστορίας Συνδικάτων (ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ), φ. 3, «Γ.Σ.Ε.Ε., 
αλληλογραφία», 30/3/1959. «Η ανεργία αποτελεί το οξύτερο κοινωνικό πρόβληµα σήµερα», Η Αυγή, 
1/4/1959, «Ο υπουργός Εργασίας επιβεβαιώνει την αύξησιν του αριθµού των ανέργων», Η Αυγή, 
3/4/1959. «Η ΓΣΕΕ επισηµαίνει τους σοβαρούς κινδύνους εκ της οξύνσεως του προβλήµατος της 
ανεργίας», Το Βήµα, 4/9/1959 και 26/9/1959.  Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εµπορικής Τραπέζης, η 
ανεργία το 1961 αφορούσε 238.900 άτοµα ή το 6,5% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της χώρας 
(3.600.000 άτοµα). Εάν συµπεριληφθούν και οι υποαπασχολούµενοι του αγροτικού τοµέα τότε η 
ανεργία αφορά συνολικά 863.600 άτοµα ή το 26,6% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Βλ. Σάββας 
Ροµπόλης, «Η µετανάστευση στην Ελλάδα κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο (1945 – 1967) ως 
συνιστώσα της αναπτυξιακής πολιτικής», στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Η ελληνική κοινωνία κατά 
την πρώτη µεταπολεµική περίοδο (1945 – 1967), τ. Α΄, Αθήνα 1994, σ. 487.  
226 Όταν ο τυπογράφος Νίκος Σκιαδάς προσπάθησε το 1955 να µαθητεύσει στη σχολή που είχε ιδρύσει 
ο εισαγωγέας των µονοτυπιών στην Ελλάδα, αυτό δεν έγινε εφικτό λόγω του γεγονότος ότι ήταν ήδη 
τυπογράφος. «∆εν ήθελε να µάθουν οι τυπογράφοι µονοτυπία. Οι λόγοι βέβαια ήταν κυρίως 
οικονοµικοί και συνδικαλιστικοί. Η ιδιότητα του τυπογράφου δεν του εξασφάλιζε ανυπεράσπιστα 
θύµατα, όπως εν προκειµένω, από το Σωµατείο τυπογράφων…», Νίκος Σκιαδάς, Για την τυπογραφική 
δεοντολογία, ό.π., σ. 59. Για την περίπτωση της Μ. Βρετανίας βλ. Jonathan Zeitlin, “Engineers and 
Compositors”, ό.π., σ. 215. Ο Παναγιώτης Μπουρόπουλος είχε ιδρύσει τον εµπορικό και τεχνικό οίκο 
«Ελεκτροτύπ» το 1937. Τον Αύγουστο του 1951 ζητά άδεια από το υπουργείο Βιοµηχανίας για να 
ιδρύσει «εργαστήριον Μονοτυπίας προς εκµάθησιν του χειρισµού και λειτουργίας της Μονοτυπικής 
µηχανής». Επειδή η «εκµάθησίς της [της µονοτυπίας] είναι δύσκολος και απαιτεί αρκετούς µήνας», ο 
Μπουρόπουλος θεώρησε κατάλληλη την ίδρυση σχολής µε σκοπό την προώθηση των νέων µηχανών. 
Η σχολή του πιθανόν ιδρύθηκε τον Οκτώβρη του 1953, όταν καταγράφεται η πρώτη µονοτυπική 
µηχανή στο όνοµά του. Ανταγωνιστές του Μπουρόπουλου ήταν: η εταιρεία «Λ. Χρυσοχοΐδου και 
Υιοί» που αντιπροσώπευε τη Linotype και τη Societa Nebiolo Torino, η εταιρεία του Ιωάννη ∆ιαλισµά 
που αντιπροσώπευε την αγγλική εταιρεία Intertype, και κατά τη δεκαετία του 1960, προστίθεται ο 
∆ηµήτρης Κανάκης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των σοβιετικών τυπογραφικών µηχανηµάτων. Η 
Τυπογραφία, 10/10/1959, 1/1/1967. Βλ. επίσης Κλήµης Μαστορίδης, «Χάραξη και χύτευση», ό.π., σ. 
49 – 53. Μαριέττα Σέρβου, «Αρχειακές και έντυπες µαρτυρίες για την τεχνολογία της ελληνικής 
τυπογραφίας (19ος – 20ός αι.)», τ. VII, ό.π., σ. 74 – 75.   
227 «Οξύτατο το πρόβληµα ανεργίας των τυπογράφων», Η Αυγή, 10/4/1957.  
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να αποφευχθεί η πιθανότητα δηµιουργίας «κλειστού» επαγγέλµατος και άρα η 
πιθανότητα καταβολής υψηλών αποδοχών στους χειριστές. 

Το πρόβληµα αύξησης του ποσοστού ανεργίας δηµιουργεί προβλήµατα και 
στους ιδιοκτήτες τυπογράφους, καθώς αυξάνεται σηµαντικά ο αριθµός τους. Μέρος 
των εργαζοµένων προκειµένου να αποφύγει την ανασφάλεια στην απασχόληση, που 
προκαλεί η εποχικότητα στην εργασία και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός, κατάφερε 
να ιδρύσει τυπογραφείο, «είτε µε οικονοµίες, είτε µε κάποια κληρονοµιά, είτε µε 
δάνεια, συνηθέστερα µε την προίκα που έλαβαν»,228 αυξάνοντας τον ανταγωνισµό 
και προκαλώντας «κρίση» στο επάγγελµα µέσω του «χτυπήµατος» των τιµών. 
«Οποιοσδήποτε εργάτης αφού εκµάθη κάπως, την τέχνην,  προµηθεύεται από 
οικονοµίες ένα χειροκίνητο πιεστήριο, ιδίως εις τας επαρχίας συµβαίνει αυτό, παίρνει 
µερικές κάσες εφθαρµένων στοιχείων και προσπαθεί, σπάζοντας τις τιµές, να 
συγκεντρώσει πελατείαν εις βάρος των οργανωµένων καταστηµάτων».229 Όσοι από 
αυτούς δεν κατάφεραν να σταθεροποιηθούν στη συγκεκριµένη θέση επέστρεψαν στο 
καθεστώς της εξαρτηµένης εργασίας 230  ή προσπάθησαν να συµπληρώσουν το 
εισόδηµά τους µε την παράλληλη µισθωτή απασχόλησή τους σε άλλο τυπογραφείο.  

Από την πλευρά του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών, για να ελεγχθεί η 
ανεργία, καθιερώνεται η προαιρετική χρηµατική συνδροµή από τα µέλη, ώστε να 
αποτραπεί η πιθανότητα αποδοχής συµπίεσης του ηµεροµισθίου. Για το σκοπό αυτό 
ίδρυσαν το 1950, το «Αλληλοβοηθητικόν Ταµείον Τυπογράφων Αθηνών». Σύµφωνα 
µε το καταστατικό, σκοπός του ταµείου ήταν «να παρέχη εις τα µέλη και τας 
οικογενείας αυτών χρηµατικά βοηθήµατα εφ’ άπαξ ή εβδοµαδιαίως εις περίπτωσιν 
ανεργίας ή προσκαίρου ανικανότητος προς εργασίαν λόγω ασθενείας ή εις 
περίπτωσιν θανάτου αυτών».231 Τα µέλη του Αλληλοβοηθητικού Ταµείου, άνδρες και 
γυναίκες, πλην των µαθητευοµένων, ήταν υποχρεωµένοι να καταβάλλουν κάθε µήνα 
ένα χρηµατικό πόσο ίσο µε το 3% του ηµεροµισθίου τους. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί 
ότι η εγγραφή στο ταµείο των µελών του Σωµατείου Τυπογράφων της Αθήνας ήταν 
προαιρετική. Αν και το καταστατικό του ταµείου δεν προβλέπει την καταβολή 
χρηµατικού βοηθήµατος στα µέλη σε περιόδους απεργιακών κινητοποιήσεων, 
φαίνεται ότι το ταµείο λειτουργούσε και ως «Ταµείον Αγώνος».232 Η πολυπληθής 
συµµετοχή των µελών στο ταµείο, αποδείκνυε για τη διοίκηση το υψηλό αίσθηµα  
«αλληλεγγύης»233 που είχε αναπτυχθεί µεταξύ των ανέργων και των εργαζοµένων 
στα τυπογραφεία. «Η αλληλεγγύη των Τυπογράφων έχει ξεπεράσει τα Κλαδικά όρια 
και γίνεται παράδειγµα προς µίµηση και στους άλλους κλάδους». Η έµφαση αυτή 

                                                 
228 Χρήστος Λούκος, «Ένας τυπογράφος στην Αθήνα του 20ού αιώνα», ό.π.,  σ. 246. Ο τυπογράφος 
Ιωάννης Πάλλας κατάφερε να ανοίξει δικό του τυπογραφείο ύστερα από ‘οικονοµίες’. «Ό,τι λεφτά µου 
περίσσευαν, από αυτά τα οποία έπαιρνα, τα αγόραζα στοιχεία και τα αποθήκευα στο σπίτι. Κάσες, 
στοιχεία ό,τι είναι δυνατόν». Συνέντευξη Ιωάννη Πάλλα, 24/1/2005.  
229 Η Τυπογραφία, 15/6/1958.  
230  Για την ανασφάλεια στην απασχόληση την περίοδο του Μεσοπολέµου βλ. Χρήστος Λούκος, 
«Τυπογραφία και τυπογράφοι», ό.π., σ. 310 – 313.  
231 Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Καταστατικό), Αλληλοβοηθητικόν Ταµείον Τυπογράφων Αθηνών, 
1950. Η ΕΕΤΑ θα ιδρύσει Ταµείο Αλληλοβοηθείας το 1977. Σύµφωνα µε το 1ο άρθρο, σκοπός του 
Ταµείου είναι, «να ενισχύσει οικονοµικά τα µέλη της ΕΤΗΠΤΑ σε περίπτωση απεργίας ή ανταπεργίας, 
που σχετίζεται µε την άσκηση του επαγγέλµατός τους ή σε άλλες έκτακτες περιστάσεις του Κλάδου».  
«Ταµείο Αλληλοβοηθείας», ∆ελτίο Πληροφοριών, Μάης 1977.  
232  ∆ιοίκηση του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών, «Το Ταµείο Αλληλοβοηθείας», Τυπογράφος, 
30/5/1964. Βλ. επίσης Χρήστος Λούκος, «Τυπογραφία και τυπογράφοι», ό.π., σ. 317.  
233 Κατά την Elizabeth Faue η έννοια της «αλληλεγγύης» είναι κατασκευασµένη ιστορικά και το νόηµά 
της ποικίλλει. Για τον τρόπο προσδιορισµού της «αλληλεγγύης» από το αµερικανικό εργατικό κίνηµα 
της δεκαετίας του 1930 βλ. Elizabeth Faue, «‘The Dynamo of Change’: Gender and Solidarity in the 
American Labour Movement of the 1930s», Gender and History 1/2 (καλοκαίρι 1989), σ. 138 – 158.   



 56

ενθάρρυνε την «πίστη», «οµοφωνία», «πειθαρχία» και «αποδοχή» του συγκεκριµένου 
θεσµού από τα µέλη του Σωµατείου. Στην πραγµατικότητα η συµµετοχή στο Ταµείο 
Αλληλοβοηθείας δεν είχε µοναδικό κίνητρο την έκφραση συµπαράστασης ή 
«αλληλεγγύης» προς τους ανέργους συναδέλφους, αλλά ήταν πιθανώς αποτέλεσµα 
της όποιας οικονοµικής ασφάλειας που προσέφερε ο θεσµός. Το 1964 οποιοδήποτε 
µέλος του Ταµείου, «µε 5 δρχ. την εβδοµάδα επί 16 συνεχείς εβδοµάδες έχει 
δικαίωµα να πάρη επίδοµα σε περίπτωση ανεργίας, ασθενείας και απεργίας».234 Έτσι 
συνέφερε οικονοµικά τους εργαζοµένους να εγγραφούν στο «Ταµείο 
Αλληλοβοηθείας».  

Οι εργαζόµενοι στα τυπογραφεία είχαν συγκριτικά πλεονεκτήµατα για να 
µεταβούν από τη θέση του εργάτη στη θέση του εργοδότη, αλλά αυτό δεν 
ισοδυναµούσε απαραίτητα µε υψηλότερες αποδοχές και βελτίωση της θέσης τους 
στον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας, ενώ παράλληλα αποτρεπόταν η 
δυνατότητα δηµιουργίας «κλειστού» επαγγέλµατος. Η κινητικότητα στα τυπογραφεία 
ήταν εφικτή και αυτό για πέντε βασικούς λόγους: Πρώτον, οι βασικές πρώτες ύλες, 
χαρτί και µελάνι,235 παρ’ όλο που θεωρούνται από τους τυπογράφους ακριβές στην 
τιµή, το κόστος τους ήταν σχετικά περιορισµένο. 236  ∆εύτερον, αρκούσε η αγορά 
κάποιων στοιχείων και τυπογραφικών επίπλων για τη λειτουργία του τυπογραφείου. 
Τρίτον, δεν ήταν απαραίτητη η ύπαρξη πιεστηρίου ή βιβλιοδετείου, καθώς 
µπορούσαν να δώσουν τις στοιχειοθετηµένες σελίδες για εκτύπωση και βιβλιοδέτηση 
αλλού. Τέταρτον, τα περισσότερα τυπογραφεία είναι εγκατεστηµένα σε υπόγεια 
καταστήµατα προκειµένου να συµπιεσθεί το σταθερό κόστος. Και πέµπτον αρκετοί 
εργοδότες τυπογράφοι προωθούσαν εργαζοµένους, συνήθως τους αρχιεργάτες, στην 
απόκτηση ιδιόκτητου καταστήµατος, ακόµη και εάν αυτό ισοδυναµούσε µε τη 
δηµιουργία επιπρόσθετου ανταγωνιστή. Η συγκεκριµένη απόφαση πήγαζε από την 
ανάγκη των τυπογραφείων να εκσυγχρονιστούν τεχνολογικά. Προκειµένου να µην 
πεταχτούν ή καταστραφούν τα παλαιά µηχανήµατα προτιµούσαν να τα πωλήσουν σε 
νέους τυπογράφους – ιδιοκτήτες  έτσι ώστε να αποκτήσουν οικονοµικά οφέλη από 
αυτήν τη συναλλαγή. Ένας πρόσθετος λόγος ήταν και η αποφυγή καταβολής 
αποζηµίωσης σε εργάτες που είχαν πολύχρονη παρουσία στο κατάστηµά τους εξού 
και η προώθηση των αρχιεργατών.237  

Αντιθέτως στις εφηµερίδες η κινητικότητα των εργατών τύπου από τη θέση του 
εργάτη στη θέση του εργοδότη ήταν απαγορευτική τόσο λόγω του υψηλού 
παραγωγικού κόστους όσο και της ενδεχόµενης απουσίας των απαραίτητων 
δηµοσιογραφικών γνώσεων. Σε αντίθεση µε τα τυπογραφικά καταστήµατα, η 
προσπάθεια ίδρυση επιχείρησης στο χώρο του τύπου ισοδυναµούσε µε σχετικά 
µεγάλο επιχειρηµατικό ρίσκο. 
                                                 
234  ∆ιοίκηση του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών, «Το Ταµείο Αλληλοβοηθείας», Τυπογράφος, 
30/5/1964. 
235 Τα τυπογραφεία προµηθεύονται χαρτί από τις ελληνικές χαρτοποιίες, ενώ το µελάνι, παρ’ όλο που 
κατασκευάζεται από τρεις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Αθήνα και τον Πειραιά, 
εισάγεται από την Αγγλία, Γερµανία, Ολλανδία, Γαλλία, ∆ανία και Λουξεµβούργο. Η ανεπαρκής 
ποιότητα και ποσότητα των εγχώριων µελανιών υποχρεώνει τους τυπογράφους να στραφούν σε 
εισαγωγές. «Τα µελάνια», Η Τυπογραφία, 1/1/1965.  Βλ. επίσης Ι. Μ. Σκαζίκης, «Η τυπογραφία στην 
Ελλάδα», ό.π., σ. 6.  
236 Το ίδιο συνέβη και στη περίπτωση της µεταλλουργίας κατά τον 19ο αιώνα, όπου η πτώση του 
κόστους των πρώτων υλών οδήγησε στη δραµατική αύξηση του αριθµού των αυτοαπασχολούµενων. 
Raphael Samuel, “Mechanization and Hand Labour in Industrializing Britain”, στο Lenard Berlanstein 
(επιµ.), The Industrial Revolution and Work in Nineteenth – Century Europe, Routledge, Λονδίνο και 
Νέα Υόρκη 1992, σ. 39.  
237 Παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση του Παπαζήση που «βοήθησε» τον αρχιεργάτη του Σπύρο Λένη 
να ιδρύσει το δικό του τυπογραφείο. Συνέντευξη Σπύρου Λένη, 8/7/2004.  
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Ο «υπερεπαγγελµατισµός» θα καταγγελθεί συστηµατικά από τους εργοδότες 
τυπογράφους ως βασικό αίτιο της κρίσης στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Στις 
αρχές της ίδιας δεκαετίας, αίτια της κρίσης θεωρούνται η ανάληψη εξωυπηρεσιακών 
εργασιών από τα κρατικά τυπογραφεία και ιδιαίτερα από το Εθνικό Τυπογραφείο, η 
αύξηση της τιµής του χαρτιού που πραγµατοποιήθηκε λόγω έναρξης εχθροπραξιών 
στην Κορέα,238 ο «αθέµιτος» ανταγωνισµός µέσω του χτυπήµατος των τιµών και της 
απασχόλησης µισθωτών χωρίς τη νόµιµη καταβολή δώρων, αδειών, εισφορών στα 
ταµεία. Επιπρόσθετο αίτιο είναι η χρήση των εγκαταστάσεων των εφηµερίδων για 
την εκτέλεση διαφόρων τυπογραφικών εργασιών.239 Για την έξοδο από την κρίση, ο 
τυπογράφος Φάνης Κωνσταντινίδης προτείνει τον περιορισµό του αριθµού ίδρυσης 
νέων τυπογραφείων, την ίδρυση ενός «Γραφείου Συγκεντρώσεως Τυπογραφικών 
Εργασιών», δηλαδή τη δηµιουργία «κοινοπραξίας» για τον έλεγχο των τιµών µέσω 

                                                 
238 Οι χαρτοποιίες στην Ελλάδα ήταν εξαρτώµενες από τις εισαγωγές πρώτων υλών για την παραγωγή  
χαρτιού και χαρτονιού. Με την έναρξη του πολέµου στην Κορέα, όπως θα συµβεί και στην περίπτωση 
έναρξης των εχθροπραξιών στο Βιετνάµ στις αρχές της δεκαετίας του 1960, αυξάνεται η τιµή των 
πρώτων υλών, ενώ µειώνεται η σχετική ποσότητα που διέθεταν οι χώρες εξαγωγής, όπως οι Η.Π.Α., ο 
Καναδάς, η Αυστρία και οι Σκανδιναβικές χώρες. Το αποτέλεσµα ήταν η απότοµη αύξηση της τιµής 
του χαρτιού από τις ελληνικές χαρτοποιίες. Οι ιδιοκτήτες τυπογράφοι κατηγορούν τους 
χαρτοβιοµήχανους για κερδοσκοπία και επιδιώκουν την παρέµβαση του κράτους. Γενικά πάντως η 
τιµή του χαρτιού στην Ελλάδα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξηµένη, καθώς το κόστος παραγωγής 
ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οι υψηλοί εισαγωγικοί δασµοί που 
επιβλήθηκαν για την ανάπτυξη της εγχώριας βιοµηχανίας δεν επέτρεψαν τους τυπογράφους να 
στραφούν σε εισαγωγές χαρτιού. Βλ. Σπύρος Νόνικας, Η βιοµηχανία χάρτου εν Ελλάδι. Ανάλυσις της 
προσφοράς και ζητήσεως ειδών χάρτου και χαρτονίου εν Ελλάδι, Υπουργείο Συντονισµού, Αθήνα 1961. 
Για τη σχέση των ιδιοκτητών τυπογράφων µε τους χαρτοβιοµήχανους το 1950, βλ. Νικόλαος 
∆αµιανός, «Η έλλειψις του χαρτιού», ∆ελτίον Πληροφοριών, [1950], αναδηµοσιεύεται στην 
Τυπογραφία, 30/11/1964. Βλ. επίσης Κώστας Παµφίλος, «Τα χαρτί», ∆ελτίον Πληροφοριών, [1950], 
αναδηµοσιεύεται στην Τυπογραφία, 30/11/1964. Νικόλαος ∆αµιανός, «Το κράτος, οι χαρτοβιοµήχανοι 
και ο συνεταιρισµός µας», ∆ελτίον Πληροφοριών, [1950], αναδηµοσιεύεται στην Τυπογραφία, 
15/12/1964. Νικόλαος ∆αµιανός, «Το κράτος, ο χάρτης και οι ‘παριαί’ των χαρτοβιοµήχανων», 
∆ελτίον Πληροφοριών, [1950], αναδηµοσιεύεται στην Τυπογραφία, 1/1/1965. Για την αύξηση της τιµής 
του χαρτιού µε την έναρξη των εχθροπραξιών στο Βιετνάµ βλ. «Αδικαιολογήτως υπό των 
χαρτοβιοµήχανων ηυξήθη ο χάρτης», Η Τυπογραφία, 22/1/1965. Βλ. επίσης Η Τυπογραφία, 10/4/1965, 
10/7/1964. Το 1950 εκτός του τυπογραφικού υπάρχει έλλειψη και δηµοσιογραφικού χάρτου που 
δηµιουργεί προβλήµατα στις επιχειρήσεις του τύπου. Το Νοέµβρη του 1950 ο υπουργός Τύπου Ε. 
Κοθρής παραδέχεται: «Κύριοι βουλευταί, πράγµατι παρατηρείται εσχάτως έλλειψις χάρτου, η οποία 
είναι γενική, διότι οι εισαγωγείς δεν επροµηθεύθησαν µεγάλας ποσότητας δηµοσιογραφικού χάρτου, 
λόγω των γενοµένων αυξήσεων. […] η έλλειψις του χάρτου είνε µεγάλη και πιθανόν να γίνη ακόµη 
µεγαλυτέρα».  Επίσηµα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Συνεδρίασις ις’, Τετάρτη 29 
Νοεµβρίου 1950, σ. 110 – 111.   
239 ∆ηµήτρης Βελονιάδης, «Ο γκρεµός», ∆ελτίον Συνεταιρισµού, [1951]. Αναδηµοσιεύεται στην 
Τυπογραφία, 12/6/1965. Το 1950 η εφ. Εστία, «επέτρεψεν εις µερικούς λινοτύπας να αναλάβουν 
εκδόσεις βιβλίων µε στοιχεία, εκµεταλλευόµενοι την ατέλεια της εφηµερίδος αύτης, δια του οποίου 
γίνεται, ίσως απαρχή δια να θιγούν ζητήµατα». Αριστείδης Παπανικολάου, «Η άµυνα κατά των 
έξυπνων εργοδοτών», ∆ελτίον Συνεταιρισµού, [1950], αναδηµοσιεύεται στην Τυπογραφία, 1/1/1965. 
Βλ. επίσης «Να λύπση ο αθέµιτος ανταγωνισµός», Η Τυπογραφία, 20/7/1958. Η πρακτική έκδοσης 
βιβλίων από τις εφηµερίδες θα οξυνθεί στη δεκαετία του 1960. Οι ευνοϊκές κρατικές ρυθµίσεις στις 
επιχειρήσεις του τύπου, όπως η ατέλεια στο χαρτί και τα µηχανήµατα, καθώς και διάφορες 
φοροαπαλλαγές, επέτρεπαν το «χτύπηµα» των τιµών και τη δηµιουργία αθέµιτου ανταγωνισµού µε τα 
τυπογραφικά καταστήµατα. «Ο κλάδος κινδυνεύει!!», Η Τυπογραφία, 1/1/1967, «Εντείνεται ο 
αναβρασµός του κλάδου», Η Τυπογραφία, 15/2/1967. Οι ιδιοκτήτες τυπογράφοι ζητάνε από την 
κυβέρνηση να συµπεριληφθούν στο νόµο 3686/1957, ο οποίος απάλλασσε τις επιχειρήσεις του τύπου 
από δασµολογική φορολογία του µηχανολογικού τους εξοπλισµού. Το συγκεκριµένο αίτηµα δε θα 
υλοποιηθεί. Νίκος Λέανδρος, Μαζικά έντυπα, ό.π., σ. 173.  
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της εισαγωγής κοινού τιµολογίου, και τέλος, την αποκλειστική απασχόληση µελών 
του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών.240   

Η αποκλειστική επιλογή εργαζοµένων από το Σωµατείων Τυπογράφων θα έθετε 
ενδεχοµένως φραγµό ή τουλάχιστον συρρίκνωση της πρακτικής µη καταβολής των 
αναγκαίων εισφορών στο ΤΑΤ. Έτσι βλέπουµε ότι προκειµένου να ελεγχθεί και να 
σταθεροποιηθεί το ύψος του εργατικού κόστους, οι εργοδότες ήταν πρόθυµοι να 
ευθυγραµµιστούν µε τις θέσεις του Σωµατείου Τυπογράφων. Η συγκεκριµένη 
εργοδοτική πολιτική εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δηµιουργίας, επί ίσοις όροις, 
συνθηκών λειτουργίας των τυπογραφικών καταστηµάτων, ώστε να εξοµαλυνθεί ο 
ανταγωνισµός και να εξαλειφθούν τα συγκριτικά πλεονέκτηµα ή µειονεκτήµατα που 
εµφανίζουν τα τυπογραφικά καταστήµατα.   

Οι διαφορετικές πολιτικές πρακτικές που ακολούθησαν οι ιδιοκτήτες 
τυπογραφείων της Αθήνας απέτρεψαν τη δυνατότητα δηµιουργίας «κοινοπραξίας» 
για την αντιµετώπιση της κρίσης.241 Το 1958 τα τυπογραφεία του Πειραιά «θέσπισαν 
τιµολόγιο τιµών αναλήψεως εργασίας», 242 αλλά στην Αθήνα η πληθώρα των 
τυπογραφείων και ο οξύς ανταγωνισµός που δηµιουργήθηκε, δεν επέτρεψε τη 
συνεργασία αυτή παρ’ όλο που προβάλλεται από την «Ένωση Βιοτεχνών 
Τυπογράφων Αθηνών» ως βασικός τρόπος διεξόδου από την κρίση.243 Ενδεικτικό της 
αδυναµίας συνεννόησης µεταξύ των εργοδοτών και της σχετικά µειωµένης 
αριθµητικά διαπραγµατευτικής δύναµης της Ένωσης Βιοτεχνών Τυπογράφων είναι η 
εκδήλωση «αδιαφορίας» των µελών της σε περιόδους εκλογών του διοικητικού 
συµβουλίου. ∆εν έλειψαν επίσης και περιπτώσεις όπου οι εκλογές αναβλήθηκαν 
ελλείψει απαρτίας.244  

Η αλµατώδης αύξηση του πληθυσµού που γνωρίζει η περιοχή της πρωτεύουσας 
την περίοδο 1950 – 1970 ευνοεί την ανάπτυξη της τυπογραφίας. Από 1.378.586 
κατοίκους που είχε η Αθήνα το 1951 ή το 18% του συνόλου της χώρας (7.633.000 
κατοίκους), ο πληθυσµός σχεδόν διπλασιάστηκε το 1971 φτάνοντας τους 2.530.207 
κατοίκους, που αντιστοιχούσαν περίπου µε το 29% του συνολικού πληθυσµού 
(8.768.000 άτοµα).245 Η δηµογραφική απογείωση της πρωτεύουσας και η αύξηση της 
κατανάλωσης που επέφερε, λειτούργησαν θετικά για την αύξηση του αριθµού των 
τυπογραφικών επιχειρήσεων. Το 1952 εντοπίζονται στην Αθήνα 133 τυπογραφεία και 
δύο χρόνια αργότερα, το 1954, ο αριθµός τους θα αυξηθεί πάνω από 50% φτάνοντας 
τις 205 τυπογραφικές επιχειρήσεις. 246 Σύµφωνα µε την απογραφή του 1958, 
απογράφονται στην περιφέρεια της πρωτεύουσας 876 καταστήµατα που αντιστοιχούν 

                                                 
240  Φάνης Κωνσταντινίδης, «Γραφείον συγκεντρώσεως τυπογραφικών εργασιών – Κοινοπραξία», 
∆ελτίον Συνεταιρισµού, 6/6/1951. Το παραθέτω από την Τυπογραφία, 15/11/1964.  
241  Νικόλαος ∆αµιανός, «Λίγα λόγια οργανωτικά για το ‘Γραφείο – Κοινοπραξία’, ∆ελτίον 
Συνεταιρισµού, 16/7/1951. Βλ. Η Τυπογραφία, 15/11/1964.  
242 Νικόλαος Μητσόπουλος, «Η κρίσις του επαγγέλµατος», Η Τυπογραφία, 20/12/1958.  
243 Ο Ι. Λεονάρδος, πρόεδρος της Ένωσης Βιοτεχνών Τυπογράφων Αθηνών, προβάλλει ως λύση την 
«τραστοποίηση» του επαγγέλµατος. Βλ. Η Τυπογραφία, 5/7/1958 και 15/6/1958.  
244 Το 1959 από τους 876 ιδιοκτήτες τυπογράφους της Αθήνας µόνο 160 είναι  µέλη της Ένωσης 
Βιοτεχνών Τυπογράφων της Αθήνας και µόνο 80 «ταµειακώς εντάξει». Κατά τις εκλογικές και 
διοικητικές διαδικασίες της Ένωσης ο αριθµός των ενεργών µελών περιορίζεται περίπου στους 20. 
«Τίποτα το οργανωµένο, τίποτα το συλλογικό […] Σήµερα οι περισσότεροι εκ των νέων [συναδέλφων] 
και εκ των παλαιών ακόµη, αγνοούν την ύπαρξιν σωµατείου, είτε από παντελή άγνοιαν είτε εκ 
προθέσεως». Νίκος Μητσόπουλος, «Χαράς – Ευαγγέλια», Η Τυπογραφία, 10/9/1960, 15/3/1959, 
25/5/1959.   
245  Βύρων Κοτζαµάνης, «Αθήνα, 1848 – 1995: Η δηµογραφική ανάδυση µιας µητρόπολης», 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών  92 – 93 (1997), σ. 9 – 13.  
246 Πανελλήνιος Οδηγός Εµπορίου και Βιοµηχανίας 1952, έκδοση Α. Παναγόπουλου, Αθήνα [χ.χ.], σ. 
265 – 267. Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1954, Αθήνα [χ.χ.],  σ. 559 – 560.  
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περίπου µε το 62,5% του συνόλου των καταστηµάτων που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς βιοµηχανίαι». Τα 876 καταστήµατα 
απασχολούν συνολικά 4.110 εργάτες και εργάτριες (3.359 άνδρες και 751 γυναίκες) 
και 2.190 υπαλλήλους (1.830 άνδρες και 360 γυναίκες). 247  Στην απογραφή δε 
διευκρινίζεται το είδος της εργασίας που αναλαµβάνουν, γι’ αυτό και δεν µπορούµε 
να είµαστε ακριβείς τόσο για τον αριθµό των τυπογραφικών καταστηµάτων όσο για 
τον αριθµό των εργαζοµένων και υπαλλήλων που απασχολούν. Μπορούµε ωστόσο να 
υποθέσουµε ότι ενισχύεται ο αριθµός των τυπογραφείων, καθώς ο αριθµός των 
εργαζοµένων σ’ αυτά φτάνει περίπου τα 1.000 άτοµα.  Εποµένως, κατά πόσο η 
«κρίση του επαγγέλµατος» που προβάλλεται συστηµατικά από τις στήλες της 
Τυπογραφίας, όργανο των βιοτεχνών τυπογράφων, ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα; 

Ο λόγος των εργοδοτών ενέχει αντιφάσεις. Από τη µια αναγνωρίζουν την 
ύπαρξη «µεγάλης» κρίσης στο επάγγελµα, ενώ από την άλλη υποστηρίζουν ότι η 
αύξηση της ζήτησης για έντυπο υλικό µπόρεσε να την απορροφήσει.  Έτσι «πρέπει να 
παραδεχτούµε ότι κρίσι στο επάγγελµά µας δεν υπάρχει».248  Το πρόβληµα από την 
πλευρά των εργοδοτών δεν ήταν η µείωση της ζήτησης, αλλά η συµπίεση του 
ποσοστιαίου κέρδους τους, λόγω της πληθώρας των τυπογραφείων και του 
«χτυπήµατος» των τιµών. Εφόσον δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος της αγοράς, µέσω της 
επιβολής κοινού τιµολογίου, οι εργοδότες στράφηκαν στη µοναδική µεταβλητή που 
µπορούσαν να επηρεάσουν, το κόστος εργασίας.  Έτσι πολλοί εργοδότες συµπίεσαν 
τις αποδοχές και αύξησαν το χρόνο εργασίας των µισθωτών, εφόσον «η σχέση 
διάρκεια εργασίας / µισθός διαµορφώνει το κόστος του συντελεστή παραγωγής 
‘εργασίας’ και είναι καθοριστική για το συνολικό κόστος και το κέρδος της 
επιχείρησης».249 Η παραβίαση της εξαώρου εργασίας αρχικά πραγµατοποιείται µέσω 
της νόµιµης οδού πραγµατοποίησης υπερωριών, αλλά στην πορεία το 8ωρο, ή ακόµη 
και το 10ωρο, καθιερώνεται ως µόνιµη κατάσταση σε τυπογραφεία που απασχολούν 
συνήθως ολιγάριθµο εργατικό δυναµικό. 250 Η πρακτική αυτή ήταν ωφέλιµη 
οικονοµικά για τον εργοδότη αφενός διότι δεν κατέβαλε πάντα το νόµιµο χρηµατικό 
ποσό που αντιστοιχούσε στο ύψος της υπερωρίας και αφετέρου δεν προσλάµβανε νέο 
εργατικό δυναµικό ώστε να υποχρεωθεί να αποδώσει την αντίστοιχη εισφορά στο 
ΤΑΤ. «Οι εργοδότες µας αντί να µας δώσουν ένα ανθρώπινο µεροκάµατο µας 
υποχρεώνουν να δουλεύουµε 2 και 3 ώρες επί πλέον και στο τέλος δεν µας δίνουν 
ούτε το 25% που προβλέπει ο νόµος […] τα µεροκάµατα παραµένουν µεροκάµατα 
πείνας. Προπολεµικά φθάναµε στις 95 δρχ. και τώρα σκαλώσαµε στις 45 – 50».251  

Η εφαρµογή της εξαώρου εργασίας στα τυπογραφεία καταγγέλλεται από την 
Ένωση Βιοτεχνών ως «παραβίαση» της εργατικής νοµοθεσίας, καθώς στις ελληνικές 
βιοµηχανίες και βιοτεχνίες εφαρµόζεται το οκτάωρο. «Το 6ωρον, καλώς ή κακώς, δεν 

                                                 
247 ΕΣΥΕ, Απογραφή των βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών εν γένει καταστηµάτων της 15ης 
Νοεµβρίου 1958, Αθήνα 1960. Βλ. Πίνακες 5 και 6 στο Παράρτηµα.   
248 Ν. Μητσόπουλος, «Είναι ουσιαστική η κρίσις του επαγγέλµατός µας;», Η Τυπογραφία, 20/9/1958 
και 5/10/1958. Πρβλ. του ίδιου, «Η κρίσις τους επαγγέλµατος», Η Τυπογραφία, 5/8/1958: «Η κρίσις 
του επαγγέλµατος έχει φθάση στο απροχώρητο».  
249 Λήδα Παπαστεφανάκη, «‘Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…’», ό.π., σ. 91.  
250 Το Σωµατείο Τυπογράφων της Αθήνας αναγνωρίζει την καταστρατήγηση του 6ωρου από «µικράς 
οµάδος εργοδοτών, οι οποίοι απασχολούν ελάχιστον αριθµόν εργαζοµένων». «Θ’ αποτύχη κάθε 
προσπάθεια αµφισβητήσεως του εξαώρου», Τυπογράφος, 25/4/1962. Η καταστρατήγηση του 8ωρου 
στα περισσότερα επαγγέλµατα καταγγέλλεται από τον δηµοσιογράφο Τ. ∆ήµου το 1957, ο οποίος 
υποστηρίζει ότι το 8ωρο ισχύει µόνο για το 50% των εργαζοµένων. «Ένα σοβαρό εργατικό ζήτηµα», Η 
Αυγή, 22/3/1957.   
251 «Οι τυπογράφοι», Η Αυγή, 1/7/1954.  
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εφαρµόζεται από το σύνολο των τυπογραφείων παρά µόνον µεµονωµένα σε µεγάλες 
και οργανωµένες τυπογραφικές επιχειρήσεις, εφηµερίδες κλπ. Και αυτό µπορούµε να 
πούµε ότι βλάπτει γενικά τον κλάδο».252 Στην πραγµατικότητα, αυτές οι διαφορές στο 
χρόνο εργασίας έδιναν συγκριτικά πλεονέκτηµα στα τυπογραφεία που είχαν τη 
δυνατότητα να επιβάλλουν πάνω από 6 ώρες εργασίας στο προσωπικό τους, µε 
αποτέλεσµα την όξυνση των αντιθέσεων και τη δηµιουργία «αθέµιτου» 
ανταγωνισµού. Προκειµένου να αποφευχθούν οι ενδεχόµενες συγκρούσεις µε τους 
συνδικαλιστικά οργανωµένους εργαζοµένους της Αθήνας, που έφταναν το 1960 τους 
οκτακόσιους (ή περίπου το 80% του συνόλου), προτείνεται η «προοδευτική» 
εφαρµογή του οκταώρου.253 Για να το πετύχουν αυτό, οι εργοδότες αναπτύσσουν 
«πατερναλιστικό λόγο», 254  που θυµίζει ιδεολογήµατα του 19ου αιώνα, ώστε να 
πείσουν τους εργαζοµένους για το «δίκαιο» του αιτήµατος. «Με τους συνεργάτας µας 
τους εργάτας, επιθυµία µας είναι να διατηρούµεν τας πλέον αγαθάς σχέσεις», αλλά 
και αλλού, «οι εργοδόται […] τους εργάτας των τους έχουν συνεργάτας, τους 
θεωρούν παιδιά τους».255 

 
Στη δεκαετία του 1960 η καταστρατήγηση του εξαώρου είναι πλέον γεγονός γι’ αυτό 
και το Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών καταφεύγει στην προσπάθεια κατοχύρωσης 
του ανθυγιεινού του επαγγέλµατος ώστε να κατοχυρωθεί νοµοθετικά και το εξάωρο. 
Για τους τυπογράφους, η ανθυγιεινότητα και ο χρόνος εργασίας είναι εργατικά 
προβλήµατα, άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους από την περίοδο της Κατοχής. Η 
άρνηση ύπαρξης του ενός αυτόµατα επιφέρει και την άρνηση του δεύτερου.  «Όµως 
ένας µονάχα δρόµος υπάρχει για την περιφρούρηση της υγείας µας και της ζωής µας. 
Είναι ο δρόµος  της νοµοθετικής κατοχύρωσης του ΕΞΑΩΡΟΥ».256   

Το σωµατείο δεν προτείνει µέτρα για τη βελτίωση των όρων υγιεινής των 
τυπογραφείων ούτε επιδιώκει την αλλαγή των συνθηκών εργασίας. Βασικός του 
στόχος παραµένει η νοµιµοποίηση της εξαώρου εργασίας. Η πολιτική αυτή θέση του 
σωµατείου Τυπογράφων υποθέτω ότι εδράζεται στην πιθανότητα άρσης της 6ωρου 
εργασίας, µε συνέπεια τη µονιµοποίηση και νοµιµοποίηση του 8ωρου, σε περίπτωση 
εφαρµογής των µέτρων προστασίας και υγιεινής, από το µεγαλύτερο µέρος των 
τυπογραφικών καταστηµάτων. Γι’ αυτό δεν εµµένει στη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας αλλά, αντιθέτως, καταγγέλλει στο ΤΑΤ τους «διπλοθεσίτες» τυπογράφους. 
Η «διπλοθεσία», δηλαδή η παράλληλη εργασία ενός εργαζοµένου σε δύο διαφορετικά 
καταστήµατα, απαγορεύεται από το Σωµατείο Τυπογράφων γιατί πρώτον, στερεί τη 

                                                 
252 Ν. Μητσόπουλος, «Μία απάντησις δια τον ‘Τυπογράφο’»,  Η Τυπογραφία, 10/4/1959.  
253 «Ο κ. Μητσόπουλος αναγνωρίζει πως το ‘Σωµατείο Τυπογράφων θα φέρει αντιρρήσεις για το 
8ωρο, θέλοντας να εφαρµόσει το 6ωρο’. Γι’ αυτό συσταίνει την εφαρµογή του 8ωρου σταδιακά, 
προοδευτικά». «Μία πρότασις του ‘Τυπογράφου’», Η Τυπογραφία, 20/1/1958.  
254 Κατά την Λήδα Παπαστεφανάκη, ο ‘πατερναλισµός’ αναφέρεται στο «σύνολο […] των πρακτικών 
που βασίζονταν σε µια µεταφορά της οικογένειας στο χώρο εργασίας· αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα 
στην Ευρώπη, σαν εργοδοτική πρακτική νοµιµοποίησης των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και 
σαν µηχανισµός ταξικού ελέγχου», Λ. Παπαστεφανάκη, «‘Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…’», 
ό.π., σ. 39. Για τον πατερναλιστικό λόγο που αναπτύσσεται στα τυπογραφεία της Ρωσίας βλ. Mark D. 
Steinberg, Moral Communities, ό.π. Συγκεκριµένα για τον πατερναλιστικό λόγο που αναπτύσσεται στα 
τυπογραφεία της Αγίας Πετρούπολης την περίοδο 1860 – 1905, βλ. επίσης Mark Steinberg, “Culture 
and Class in a Russian Industry: The Printers of St. Petersburg, 1860 – 1905”, Journal of Social 
History  23/3 (άνοιξη 1990), σ. 513 – 533. Για την αντίστοιχη ελληνική περίπτωση στο λιθογραφείο 
του Κώστα Ασπιώτη στην Κέρκυρα βλ. Χρήστος Λούκος, «Τυπογραφία και τυπογράφοι», ό.π., σ. 322 
– 323. Βλ. επίσης Ασπιώτη – ΕΛΚΑ, Γραφικαί Τέχναι 1873 – 1973, Εκατό χρόνια, Αθήνα 1973. Νίκος 
Λέανδρος, Μαζικά έντυπα επικοινωνίας στην Ελλάδα, ό.π.,  σ. 220 – 242.  
255 «Με καλήν πίστιν», Η Τυπογραφία, 5/7/1958 και 20/7/1958.  
256 «Η νοµοθετική καθιέρωση του εξαώρου», Τυπογράφος, 19/2/1962.  
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συγκεκριµένη θέση από έναν άνεργο και δεύτερον, µε την πρακτική αυτή αίρεται το 
επιχείρηµα περί ανθυγιεινότητας του επαγγέλµατος και άρα της εξαώρου εργασίας. 
Από την πλευρά των εργοδοτών, η «διπλοθεσία» ήταν συµφέρουσα οικονοµικά, 
καθώς δεν καταβάλλονταν στους διπλοθεσίτες τυπογράφους επιδόµατα αδείας και 
ανάλογες κρατήσεις στο ασφαλιστικό ταµείο. 257   

Από τη µεριά των εργοδοτών, διαπιστώνεται αντίφαση ανάµεσα στον 
«επίσηµο» λόγο που εκφέρει η διοίκηση της Ένωσης Βιοτεχνών Τυπογράφων της 
Αθήνας και στο λόγο που εκφράζουν τα µέλη της. Από τη µια η διοίκηση της Ένωσης  
αρνείται πως είναι ανθυγιεινά τα τυπογραφικά καταστήµατα υποστηρίζοντας ότι «το 
επάγγελµα του τυπογράφου ουδόλως σήµερον ασκείται εις ανθυγιεινούς χώρους και 
συνεπώς τούτο δεν είναι ανθυγιεινό»258  και από την άλλη, τα µέλη της Ένωσης 
Βιοτεχνών υποστηρίζουν ότι  «δεν είναι το επάγγελµα του τυπογράφου, αυτό καθ’ 
εαυτό ανθυγιεινόν, αλλά το καθιστά τοιούτον ο τόπος της εργασίας».259 ∆ηλαδή, ενώ 
αναγνωρίζουν την ύπαρξη ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας στα τυπογραφεία, 
απορρίπτουν το ανθυγιεινό του επαγγέλµατος. Ο λόγος γι’ αυτή την αντιφατική θέση 
των εργοδοτών έγκειται στην προσδοκία χορήγησης, από το κράτος, 
µακροπρόθεσµων δάνειων για τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεών τους ώστε να 
γίνουν ανταγωνιστικές στο πλαίσιο σύνδεσης της Ελλάδας µε την Κοινή Ευρωπαϊκή 
Αγορά.  

Το επιχείρηµα που προβάλλουν οι εργοδότες για να πείσουν ότι το επάγγελµα 
του τυπογράφου δεν είναι ανθυγιεινό, πηγάζει από το µικρό ποσοστό των 
ασφαλισµένων στο «Ταµείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών 
Τεχνών» (ΤΑΤ και ΜΓΤ) που πάσχουν από φυµατίωση, αγνοώντας τις λοιπές 
ασθένειες που εµφανίζονται στον κλάδο. Η έµφαση στη φυµατίωση δεν είναι τυχαία, 
καθώς αποτελεί τη βασική ασθένεια που πλήττει το επάγγελµα του τυπογράφου.260 
Από τους 13.084 ασφαλισµένους το 1965, µόνο το 0,52%, δηλαδή 68 άτοµα, πάσχουν 
από αυτή την ασθένεια. Η κατάσταση µε τους 232 συνταξιούχους εργάτες τύπου, από 
το «Ταµείο Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Αθηνών» (ΤΑΕΤΑ), για το χρονικό 
διάστηµα 1934 – 1956, 261  ανεβάζει το ποσοστό των εργατών που πάσχουν από 

                                                 
257 Το Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών καταγγέλλει το 1958 ότι οι εργαζόµενοι τυπογράφοι τόσο των 
κρατικών τυπογραφείων, και κυρίως του Εθνικού Τυπογραφείου, όσο και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
οι οποίοι απασχολούνται 6 ώρες, προκειµένου να συµπληρώσουν το εισόδηµά τους εργάζονται 
επιπρόσθετα 2 ώρες σε άλλα ιδιωτικά τυπογραφεία, µε αποτέλεσµα να «καταστρατηγείται το ωράριον 
εργασίας». «Ανακοίνωσις του Σωµατείου Τυπογράφων», Η Τυπογραφία, 5/9/1958. Βλ. επίσης «Οι 
διπλοθεσίτες», Η Τυπογραφία, 5/10/1958. Παρά τις αδυναµίες που εµφανίζει ο θεσµός της 
Επιθεώρησης Εργασίας κατά τη µεταπολεµική περίοδο, υποβλήθηκαν πέντε µηνύσεις σε εργοδότες 
που απασχολούσαν διπλοθεσίτες. Η Τυπογραφία, 28/11/1958. «Θα καταγγέλλονται οι διπλοθεσίτες και 
οι εργοδότες», Η Τυπογραφία, 10/6/1959. Για την ανυπαρξία στην πράξη του σώµατος των 
Επιθεωρητών Εργασίας θα γίνουν σχετικές καταγγελίες τόσο από την πλευρά µεµονωµένων 
σωµατείων όσο και από την πλευρά της ΓΣΕΕ. «Και οι επισκέψεις του [Επιθεωρητή Εργασίας] 
περιορίστηκαν στο γραφείο της ∆ιευθύνσεως. Χειραψίες, χαµόγελα και µετά ένα εγκάρδιο ‘αντίο’. 
Ούτε µια µατιά στο εργοστάσιο και στους εργάτες», «Επιθεώρησις Εργασίας», Η Αυγή, 28/5/1963. Βλ. 
επίσης «Επιθεώρησις Εργασίας», Η Αυγή, 12 – 15/5/1957. «Η Επιθεώρησις Εργασίας και η εργατική 
νοµοθεσία», Εργατικό Βήµα, 3/10/1959.  
258  «∆ιά την ακύρωσιν της πρωτοβαθµίου αποφάσεως που χαρακτηρίζει το επάγγελµα ως 
ανθυγιεινόν», Η Τυπογραφία, 22/1/1965.   
259 «Ασύµπαθες πρόσχηµα», Η Τυπογραφία, 22/1/1965.   
260 Χρήστος Λούκος, «Τυπογραφία και τυπογράφοι», ό.π., σ. 315. Χρήστος Λούκος, «Ένας 
τυπογράφος στην Αθήνα του 20ού αιώνα», ό.π., σ. 249. Για τα τυπογραφεία της Ρωσίας βλ.  Mark D. 
Steinberg, Moral Communities, ό.π., σ. 29.  
261 Ως αίτια συνταξιοδότησης από το Ταµείο αναφέρονται: ο θάνατος που αφορά το 50,43%  του 
συνόλου των συνταξιούχων, µε έξαρση την περίοδο της Κατοχής, το 26,29% αφορά την αναπηρία, το 



 62

φυµατίωση στο 7,75%, δηλαδή 18 εργάτες. Από πού προέρχεται αυτή η σηµαντική 
απόκλιση ανάµεσα στα δύο ταµεία; Στο ΤΑΤ και ΜΓΤ δεν ασφαλίζονται µόνο οι 
τυπογράφοι στα εκδοτικά καταστήµατα και στις επαρχιακές εφηµερίδες αλλά όλοι οι 
εργαζόµενοι που απασχολούνται στα λιθογραφεία, βιβλιοδετεία, τσιγκογραφεία, 
χαρτοποιίες κλπ., δηλαδή ένα µέρος µόνο του συνόλου των ασφαλισµένων είναι 
τυπογράφοι.262  Το ποσοστό 0,52% είναι πλασµατικό εφόσον δεν υπολογίστηκε µε 
βάση τον πραγµατικό αριθµό των τυπογράφων που έχουν συνταξιοδοτηθεί από το 
ΤΑΤ, γι’ αυτό και θεωρώ πιο πιθανό το ποσοστό, 7,75%, του ΤΑΕΤΑ, να είναι πιο 
κοντά στην πραγµατικότητα, το οποίο ωστόσο αφορά µόνο τους εργάτες τύπου της 
Αθήνας.   

 Η Ένωση Εργατών Τύπου Αθηνών και το Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών 
προσπαθούν να αποδείξουν ότι το επάγγελµα αυτό καθ’ εαυτό είναι ανθυγιεινό 
υποστηρίζοντας, δια µέσου της Οµοσπονδίας τους, ότι «ο τρόπος διεξαγωγής της 
εργασίας διά την ταχίστην διεκπεραίωσίν της, η τεταµένη προσπάθεια προς αποφυγήν 
µοιραίων ‘τυπογραφικών λαθών’, η προσήλωσις δια την ανάγνωσιν των 
κακογραµµένων και δυσνοήτων χειρογράφων κλπ. καθιστούν επικίνδυνον την υγείαν 
των µε αποτέλεσµα να προσβάλλωνται  από σοβαρωτάτας ασθενείας, ως ο καρκίνος, 
η φυµατίωσις, η στηθάγχη, η µολυβδίασις, τα έλκη, αι οφθαλµικαί και διανοητικαί 
παθήσεις και άλλαι ων ουκ έστιν αριθµός». 263  Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι οι 
εφηµερίδες αποκλειστικά στοιχειοθετούνται σε µηχανές, ενώ στα υπόλοιπα 
τυπογραφεία η µέθοδος της χειροστοιχειοθεσίας δεν έχει εξαλειφθεί, αν και 
παρατηρείται γενίκευση της χρήσης λινοτυπικών και µονοτυπικών µηχανών.264  

Τα σωµατεία των εργαζοµένων διεκδικούν τη νοµοθετική κατοχύρωση της 
πενταώρου και εξαώρου εργασίας αντίστοιχα µε βασικό επιχείρηµα το ανθυγιεινό της 
εργασίας. Η συνταξιοδότηση στην ηλικία των 55 ετών για τους άνδρες και των 50 για 
τις γυναίκες θεωρείται από τους εργαζοµένους ως συνέπεια της αναγνώρισης του 
ανθυγιεινού του επαγγέλµατος.265 Από την άλλη, η Ένωση Βιοτεχνών υποστηρίζει ότι 
το προνοµιακό αυτό καθεστώς των τυπογράφων, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες 
επαγγελµατικές κατηγορίες εργαζοµένων που συνταξιοδοτούνται στα 65 και 60 
χρόνια αντίστοιχα, δεν καθιερώθηκε εξαιτίας του ανθυγιεινού του επαγγέλµατος, 
αλλά αποτελεί «αναµφισβητήτως χαριστικήν και προνοµιακήν έναντι όλων των 
άλλων εργαζοµένων της χώρας, πράξιν»,266 χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος για τον 
οποίο εφαρµόστηκε η «χαριστική» αυτή πράξη.   

Στις 18 Απριλίου του 1964 το Πρωτοβάθµιο ∆ιοικητικό ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο 
Αθηνών εκδίκασε την υπόθεση και αποφάνθηκε ότι το επάγγελµα του τυπογράφου 
είναι ανθυγιεινό. Αυτή η αναγνώριση θα είχε ως συνέπεια την αύξηση των 
ηµεροµισθίων των στοιχειοθετών, διαλυτών, λινοτυπών, χαρτοθετών και πιεστών 
κατά 10%. Η σηµαντική αύξηση του κόστους εργασίας που θα επιτυγχανόταν 
οδήγησε τους εργοδότες, στον Τύπο και το Βιβλίο, στην κατάθεση έφεσης, 

                                                                                                                                            
10,77% το γήρας, το 0,86% τα εργατικά ατυχήµατα, το 7,75% τη φυµατίωση και το 3,87%  
παραιτήθηκε.  ∆ελτίον Πληροφοριών, Απρίλιος 1956. Βλ. Πίνακα 7 στο Παράρτηµα.  
262 Για τα ταµεία βλ. εδώ «3.2) Τα ταµεία ασφαλίσεως των εργαζοµένων».  
263  ΕΤΗΠΤΑ, Αρχείο Κωνσταντίνου Εµµανουηλίδη [στο εξής Α/Κ.Ε.], «ΟΕΤΕ, Προκήρυξις», 
28/4/1958 και «ΕΕΤΑ, Ανακοίνωσις», 7/5/1957.  
264 «Την νοσηρότητα εις τον κλάδον µας επιτείνει η εγκατάστασις τελευταίως εις τα εκδοτικά 
τυπογραφεία λινοτυπικών και µονοτυπικών µηχανών, που λυώνουν επί τόπου το µέταλλον και 
δηλητηριάζουν έτι περισσότερον τον αέρα που αναπνέοµεν». Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών, «Οι 
τυπογράφοι Αθηνών ζητούν νοµοθετικήν κατοχύρωση του εξαώρου», Ο Εργάτης Τύπου, 10/4/1964.  
265 Στο ίδιο. Βλ. επίσης Ιωάννης Αργέντου, «Εξάωρο για τους τυπογράφους», Ο Εργάτης Τύπου, 
15/3/1964.  
266 Ένωσις Βιοτεχνών Τυπογράφων Αθηνών, «Αποστοµωτικά στοιχεία», Η Τυπογραφία, 1/2/1965.  
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ευελπιστώντας την άρση της απόφασης. Προκειµένου να πείσουν για το δίκαιο του 
αιτήµατος και να επισπεύσουν τις διαδικασίες αναγνώρισης του ανθυγιεινού της 
εργασίας οι εργαζόµενοι στα τυπογραφεία και τις εφηµερίδες συσπειρώνονται και 
κηρύσσουν το Φεβρουάριο του 1965 από κοινού απεργία προσθέτοντας το αίτηµα  
αύξησης του ηµεροµισθίου κατά 20%. Η απεργία θεωρήθηκε πετυχηµένη, καθώς το 
µεγαλύτερο µέρος των τυπογραφικών καταστηµάτων αποδέχτηκε τα αιτήµατα των 
εργαζοµένων. 267 Τελικά, τον Απρίλιο του 1965 το ∆ευτεροβάθµιο ∆ιοικητικό 
∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο συµφώνησε µε την προηγούµενη απόφαση και οι εργοδότες 
υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν το αντίστοιχο αντίτιµο.268 Ωστόσο κατάφεραν να 
άρουν την αναδροµικότητα της ισχύος της απόφασης, η οποία αρχικά είχε οριστεί  
από τις 3 Απριλίου του 1964, αλλά τελικά τέθηκε σε εφαρµογή στις 27  Απριλίου του 
1965.269 Η άρση της αναδροµικότητας ήταν καίριο ζήτηµα για τους εργοδότες, επειδή 
σε διαφορετική περίπτωση θα αναλάµβαναν την αποκλειστική αποπληρωµή του 
αυξηµένου εργατικού κόστους, καθώς απουσίαζε η δυνατότητα µετακύλισής του 
στους πελάτες. «∆εν είναι δυνατόν να εισπραχθώσι τα αντιστοιχούντα εις την 
περίοδον ταύτην ποσά εργατικών ηµεροµισθίων παρά των πελατών». Το επιχείρηµα 
ενισχύεται από τη σχεδόν άµεση  αναπροσαρµογή των τιµολογίων των τυπογραφικών 
καταστηµάτων µε την εφαρµογή της απόφασης. 270  Εν τέλει, η αναγνώριση του 
ανθυγιεινού της εργασίας δεν επέφερε αυτόµατα και την καθιέρωση του 6ωρου. Οι 
προσπάθειες των εργαζοµένων θα ανακοπούν µε την έλευση της δικτατορίας, οπότε 
και θα ανακληθεί η απόφαση για καταβολή του ανθυγιεινού επιδόµατος. 271  
Αντίφαση αποτελεί η αναγνώριση των ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας στα 
τυπογραφεία µε τη δηµοσίευση, στις 12 Ιουλίου του 1968, «Κανονισµού λειτουργίας 
των τυπογραφείων»,272 ο οποίος αναπαρήγαγε σε µεγάλο βαθµό τα µέτρα προστασίας 
και υγιεινής του Κανονισµού του 1914.  

 
2.5) «∆ιανοούµενοι» ή «χειρώνακτες»; Η υπαλληλική ιδιότητα των τυπογράφων 
και εργατών τύπου κατά τη δεκαετία του 1950 
 
Η κατοχύρωση της υπαλληλικής ιδιότητας στους τυπογράφους, κατά τη 
µεταπολεµική περίοδο, αποτέλεσε µείζον ζήτηµα που προκάλεσε αντιδράσεις και 
προστριβές µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών. Προσπάθειες αναγνώρισης της 
διανοητικής διάστασης της τυπογραφικής εργασίας πραγµατοποιούνται από τους 
εργαζοµένους τυπογράφους από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 χωρίς ωστόσο να 
αποδώσουν τα αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα.273 Η σχέση της τυπογραφίας µε τη 
διανοητική  διάσταση του εντύπου, η συστηµατική συνεργασία τυπογράφων µε τους 
συγγραφείς, η απαραίτητη γνώση γραφής και ανάγνωσης ιδιαίτερα στις ειδικότητες 
του στοιχειοθέτη, του λινοτύπη και του µονοτύπη, αλλά και ο ίδιος ο χώρος του 
τυπογραφείου που ήταν τόπος συνάντησης των διανοουµένων, ενίσχυσαν το 

                                                 
267 Η απεργία κηρύχθηκε στις 22 Φεβρουαρίου και διήρκεσε µέχρι και τις αρχές Μαρτίου. Η Αυγή, 
12/1/1965, 20 – 27/2/1965, 2/3/1965. Βλ. επίσης «Ανθυγιεινόν το επάγγελµα των τυπογράφων», 
Ελεύθερα Συνδικάτα, 15/2/1965 και «Νικηφόρος συνεχίζεται ο απεργιακός αγώνας των Τυπογράφων 
της Αθήνας», Ελεύθερα Συνδικάτα, 1/3/1965.  
268 Η Τυπογραφία, 10/4/1965.  
269«Καταργείται το ανθυγιεινόν», Η Τυπογραφία, 4/10/1967.  
270 Η Τυπογραφία, 10/5/1965.  «Αυτοπροστασία», Η Τυπογραφία, 15/7/1965.  
271  Ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας ακυρώθηκε η καταβολή του ανθυγιεινού 
επιδόµατος τον Οκτώβρη του 1967. Η Τυπογραφία, 4/10/1967.  
272 «Ο νέος κανονισµός της λειτουργίας των τυπογραφείων, ισχύων από 12 ∆εκεµβρίου 1968», Η 
Τυπογραφία, 31/7/1968.  
273«Θα αναγνωρισθή η υπαλληλική ιδιότης των τυπογράφων», Εργατικό Βήµα, 15/2/1952.  
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επιχείρηµα περί διανοητικής διάστασης της εργασίας του τυπογράφου. Οι 
εργαζόµενοι στα τυπογραφεία «γνώριζαν τη δύναµη που είχαν τα έντυπα στη 
διαµόρφωση της κοινής γνώµης, και ως συντελεστές στη δηµιουργία τους είχαν την 
αίσθηση ή την ψευδαίσθηση κάποιας συµµετοχής και εµπλοκής. Αυτό ίσχυε πολύ 
περισσότερο για τους εργαζοµένους στον τύπο που στοιχειοθετούσαν, 
σελιδοποιούσαν ή τύπωναν τις µικρές και µεγάλες ειδήσεις».274  

Η αναγνώριση της υπαλληλικής ιδιότητας δεν ισοδυναµούσε µόνο µε 
ενίσχυση του κοινωνικού κύρους των εργαζοµένων στα τυπογραφικά καταστήµατα 
αλλά παρείχε και ασφάλεια στην απασχόληση. Σύµφωνα µε το νόµο 2112/1920 
«Περί υποχρεωτικής καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων», 
παρέχεται υψηλή αποζηµίωση σε περίπτωση απόλυσης ιδιωτικού υπαλλήλου.275 Αυτό 
το απαγορευτικό όριο στερούσε τη δυνατότητα στους εργοδότες να απολύουν αθρόα 
εργάτες και εργάτριες, ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο όπου ο τεχνολογικός 
εκσυγχρονισµός στα τυπογραφεία είναι πλέον γεγονός. Επιπλέον, η ιδιότητα του 
υπαλλήλου παρείχε υψηλότερες αποδοχές και επιδόµατα, καλύτερες συντάξεις και 
µεγαλύτερη διάρκεια αδείας µετ’ αποδοχών.  

Ποιος όµως θεωρείται «υπάλληλος»; Σύµφωνα µε το Ν. ∆. 2655/1953 «Περί 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του νόµου 2112/20 περί καταγγελίας συµβάσεως 
εργασίας», ως ιδιωτικός υπάλληλος θεωρείται «παν πρόσωπον κατά κύριον 
επάγγελµα ασχολούµενον επ’ αντιµισθία, ανεξαρτήτως τρόπου πληρωµής, εις 
υπηρεσίαν ιδιωτικού καταστήµατος, γραφείου ή εν γένει επιχειρήσεως ή οιασδήποτε 
εργασίας και παρέχον εργασίαν αποκλειστικώς ή κατά κύριον χαρακτήρα µη 
σωµατικήν». Αποκλείονται από την κατηγορία του ιδιωτικού υπαλλήλου οι υπηρέτες, 
οι βιοµηχανικοί, βιοτεχνικοί, µεταλλευτικοί και γεωργικοί εργάτες, βοηθοί ή 
µαθητευόµενοι. 276 Εποµένως, η αναγνώριση της «κατά κύριον χαρακτήρα µη 
σωµατικής» διάστασης της τυπογραφικής εργασίας ήταν αρκετή για την κατοχύρωση 
της υπαλληλικής ιδιότητας στους τυπογράφους. Για ποιους τυπογράφους όµως 
µιλάµε; ∆εν είχαν όλες οι ειδικότητες την ίδια επαφή µε την πνευµατική διάσταση 
του εντύπου. Μόνο στις ειδικότητες του στοιχειοθέτη και του λινοτύπη θα µπορούσε 
ενδεχοµένως να διεκδικηθεί δυναµικά και να αποκτηθεί εν τέλει η υπαλληλική 
ιδιότητα, εξού και ο προσανατολισµός των σωµατείων στις δύο αυτές ειδικότητες.  
Ενδεικτικό µάλιστα της σηµασίας που είχε αυτή η αναγνώριση ήταν η ενσωµάτωση 
στο καταστατικό της ΕΕΤΑ, ανάµεσα σε άλλους σκοπούς, και την επιδίωξη 
απόκτησης της υπαλληλικής ιδιότητας για τα µέλη της, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 277  

Στα µέσα της δεκαετίας του 1950 ξεκινάει νέος δικαστικός αγώνας από την 
πλευρά του λινοτύπη Σταµάτη Μέγκου και της «Εκδοτικής Εταιρείας Αλκυών – Ι. Γ. 
Παπαγεωργίου και Σία Ε.Ε.» (πρώην «Αλκυών – ∆ηµ. Παπασπύρου και Σία») 
προκειµένου να αναγνωριστεί η υπαλληλική ιδιότητα στην ειδικότητα του λινοτύπη. 
Το 1954 το Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάνθηκε υπέρ του λινοτύπη αλλά οι εργοδότες 

                                                 
274 Χρήστος Λούκος, «Τυπογραφία και τυπογράφοι», ό.π., σ. 317.  
275 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του νόµου σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει τη συµφωνία 
«οφείλει να καταβάλη εις τον απολυόµενον υπάλληλον αποζηµίωσιν ίσην προς το σύνολον των 
τακτικών αυτού αποδοχών ας θα ελάµβανε  κατά τον χρόνο προ του οποίου έδει να γίνη  καταγγελία, 
πλην αν εκ συµβάσεως ή εθίµου οφείλεται µεγαλυτέρα αποζηµίωσις». ΦΕΚ Α΄ 67/18.3.1920. Με την 
εκδήλωση των πρώτων απεργιών το 1922 η κυβέρνηση αναστέλλει την ισχύ του νόµου ώστε να  
διευκολυνθεί η απόλυση απεργών χωρίς αποζηµίωση. Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη, ό.π., σ. 
295. Βλ. επίσης Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική, ό.π., σ. 50 – 51.   
276 ΦΕΚ Α΄ 299/31.10.1953. Η έµφαση δική µου.  
277  Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. δ, σκοπός της Ένωσης ήταν «η επιδίωξις αποκτήσεως της 
υπαλληλικής ιδιότητας». Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Καταστατικό), Ένωσις Εργατών Τύπου 
Αθηνών, 1955.  
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απευθύνθηκαν στο Α΄ τµήµα του Αρείου Πάγου, το οποίο αναίρεσε την προηγούµενη 
απόφαση. 278  Η Ένωση Εργατών Τύπου Αθηνών και το Σωµατείο Τυπογράφων 
Αθηνών έλαβαν µέρος στη δικαστική διαµάχη διεκδικώντας την υπαλληλική ιδιότητα 
για τα µέλη τους γι’ αυτό και απευθύνθηκαν στο Β΄ τµήµα του Αρείου Πάγου 
προκειµένου να αναιρεθεί η απόφαση. Το κρίσιµο νοµοθετικό ζητούµενο ήταν εάν 
στην εργασία του λινοτύπη υπερισχύει το πνευµατικό ή το σωµατικό στοιχείο έτσι 
ώστε να ληφθεί και η ανάλογη απόφαση. Το 1957 το Β΄ τµήµα αποφάνθηκε ότι η 
εργασία του λινοτύπη περιέχει και τις δύο διαστάσεις της εργασίας. Από τη µια 
υπάρχει το σωµατικό στοιχείο, όπου η εργασία πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια της 
µηχανής, ενώ από την άλλη υπάρχει και το  πνευµατικό στοιχείο εφόσον απαιτείται 
ανάγνωση του χειρογράφου και «ενίοτε και ιδιάζουσαν αντίληψιν, καθόσον τα 
διδόµενα προς στοιχειοθέτησιν χειρόγραφα είναι ενίοτε δυσανάγνωστα, ίνα ούτω 
δυνηθή ο στοιχειοθέτης, λινοτύπης να συλλάβη και την έννοιαν αυτών». 279  Η 
απαίτηση της «αντίληψης» για τη στοιχειοθέτηση των κειµένων είναι αυτή που 
οδήγησε στην απόφαση για την αναγνώριση της υπαλληλικής ιδιότητας στην 
ειδικότητα του λινοτύπου. Εξαιτίας της διαφοράς των αποφάσεων µεταξύ του Α΄ και 
του Β΄ τµήµατος του Αρείου Πάγου το θέµα ανατέθηκε στην Ολοµέλεια όπου 
συµφώνησε υπέρ της τελευταίας απόφασης. Έτσι στις 20 Ιουνίου του 1957 
αναγνωρίστηκε ότι στην εργασία του λινοτύπη υπερέχει το πνευµατικό στοιχείο 
έναντι του σωµατικού και εποµένως θεωρείται υπάλληλος. 280 

Η αναγνώριση αυτή άνοιξε το δρόµο για την προσπάθεια κατοχύρωσης της 
υπαλληλικής ιδιότητας και στους στοιχειοθέτες, καθώς διεκπεραιώνουν συναφή 
εργασία µε τους λινοτύπες. Απόντες σε αυτήν την προσπάθεια είναι οι µονοτύπες, 
ίσως διότι στα µέσα της δεκαετίας του 1950 συστήνουν διακριτό σωµατείο 
προσπαθώντας να διαφοροποιηθούν από τους υπόλοιπους εργαζοµένους στα 
τυπογραφικά καταστήµατα.281 Την ίδια τακτική ακολουθούν και οι λινοτύπες και οι 
µηχανικοί που απασχολούνται σε τυπογραφεία µε τη διαφορά ότι δεν επιδιώκουν την 
ίδρυση διακριτού σωµατείου, αλλά την ενσωµάτωσή τους στην ΕΕΤΑ, διεκδικώντας 
τα πλεονεκτήµατα που παρέχει η εργασία στον ηµερήσιο τύπο της Αθήνας.     

Επόµενος στόχος των σωµατείων των εργαζοµένων ήταν η επέκταση της 
ιδιότητας του υπαλλήλου και στις υπόλοιπες ειδικότητες (στοιχειοθέτες, πιεστές, 
µηχανικούς, ενώ οι αρχιεργάτες όλων των κατηγοριών αναγνωρίζονται ως 
υπάλληλοι).282 Το υπουργείο Εργασίας, ύστερα από σχετική ερώτηση βουλευτών της 
«Ενιαίας ∆ηµοκρατικής Αριστεράς» (Ε∆Α), αµφισβήτησε τη διανοητική διάσταση 
της εργασίας στις υπόλοιπες ειδικότητες του τυπογραφείου προκαλώντας την άµεση 
αντίδραση του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών, που έδωσε έµφαση στην 
πνευµατική διάσταση της εργασίας του στοιχειοθέτη. Τα επιχειρήµατα υπέρ της 
υπαλληλοποίησης της ειδικότητας του στοιχειοθέτη στόχευαν στην ανάδειξη της 
«ανώτερης» πνευµατικής διάστασης της εργασίας του σε σύγκριση µε της 
αντίστοιχης του λινοτύπη, «διότι ο στοιχειοθέτης τυπογράφος εκτελεί όλην την 
εργασίαν του λινοτύπου και επί πλέον εργασίαν περισσότερον πολύπλευρον, 
                                                 
278 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 151 απόφαση του Α΄ τµήµατος του Αρείου Πάγου, το 1956, «η υπό του 
λινοτύπου παρεχοµένη εργασία κατά κύριο γνώρισµα είναι σωµατική και ουχί πνευµατική και κατ’ 
ακολουθίαν ο λινοτύπης είναι εργάτης», Αρχείο Αρείου Πάγου, 151/1956.  Βλ. επίσης «Η υπαλληλική 
ιδιότης», ∆ελτίον Πληροφοριών, Απρίλιος 1956. «Το θέµα της υπαλληλικής ιδιότητος», ∆ελτίον 
Πληροφοριών, Μάιος 1956.  
279 Αρχείο Αρείου Πάγου, 221/1957.  
280 Αρχείο Αρείου Πάγου, 431/1957.   
281  Αρχείο Χρήστου Λούκου, συνεντεύξεις Ευάγγελου Ρούµπου, 3/5/2001 και Ευάγγελου Ράλλη, 
15/3/2001.  
282 «Η εξέλιξις του θέµατος της υπαλληλικής ιδιότητος», ∆ελτίον Πληροφοριών, Σεπτέµβριος 1957.  
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απαιτούσαν διαρκή πνευµατικήν προσήλωσιν». 283 Οι διορθώσεις των 
στοιχειοθετηµένων σελίδων που πολλές φορές πραγµατοποιούνται από τους 
στοιχειοθέτες, η δυσκολία ανάγνωσης των χειρογράφων είτε λόγω ανορθογραφίας 
είτε λόγω δυσδιάκριτων λέξεων, καθώς και η καλλιτεχνική επιµέλεια του εντύπου 
που πραγµατοποιείται από τους στοιχειοθέτες, αποτελούν, για το Σωµατείο 
Τυπογράφων Αθηνών, τους βασικούς λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να 
επεκταθεί η υπαλληλική ιδιότητα στη συγκεκριµένη ειδικότητα.   

Προκειµένου να ισχυροποιηθεί το  επιχείρηµα, περί διανοητικής διάστασης 
της εργασίας του στοιχειοθέτη, ζητήθηκε η συµπαράσταση από τους 
αναγνωρισµένους ανθρώπους του πνεύµατος, δηλαδή τους συγγραφείς.284 Η στενή 
συνεργασία τυπογράφου και συγγραφέα για την παραγωγή του εντύπου είναι αυτή 
που δίνει, κατά τον τυπογράφο Νίκο Σκιαδά, τη διανοητική διάσταση της 
τυπογραφικής εργασίας. «Ο τυπογράφος είναι ο στενότερος συνεργάτης του 
συγγραφέα, του διανοούµενου, του ανθρώπου του πνεύµατος γενικώτερα, που 
ενδιαφέρεται η εργασία του να γίνει κτήµα του µεγάλου κοινού. […] Είναι εκείνος 
που καλύτερα από κάθε άλλον νοιώθει τον παλµό του βιβλίου και που του δίνει κάτι 
κι’ απ’ τη δική του πνοή. […] [Είναι] ο ‘φτωχός συγγενής’ των ανθρώπων του 
πνεύµατος, που ωστόσο είναι ο κυριώτερος συντελεστής της εξέλιξης και της 
προόδου». 285 Η τυπογραφική εργασία ήταν ένας τρόπος έκφρασης και δηµιουργίας, 
που απολάµβανε υψηλό κύρος σε σύγκριση µε άλλες εργασίες της «εργατικής τάξης», 
αλλά δεν µπορούσε να άρει το χειρωνακτικό της χαρακτήρα και την «υποδεέστερη» 
θέση της σε σύγκριση µε άλλες εργασίες «που είχαν ακόµη µεγαλύτερο κύρος, όπως 
οι διανοητικές απασχολήσεις, και που υπόσχονταν να πάρουν το αγόρι ολοκληρωτικά 
έξω από την τάξη του».286  

Το 1955, όταν ο στοιχειοθέτης Χρήστος Τζιρτζιλάκης, κάτοικος Περιστερίου, 
κατέθεσε αγωγή εναντίον της εταιρείας «Ιωάννης Ροσολάτος και Σία» διεκδικώντας 
ηµεροµίσθιο ίσο µε το αντίστοιχο του ιδιωτικού υπαλλήλου, ξεκινάει εκ νέου 
δικαστική διαµάχη ανάµεσα στους εργαζοµένους και τους εργοδότες στα 
τυπογραφεία. Μέχρι το 1958 οι δικαστικές αποφάσεις του Πρωτοδικείου και του 
Εφετείου Αθηνών αναγνώριζαν µε εναλλαγές είτε την κυριαρχία του σωµατικού 
στοιχείου είτε του πνευµατικού στο επάγγελµα του στοιχειοθέτη. Με την αναγνώριση 
όµως της διανοητικής διάστασης στην εργασία του λινοτύπη τέθηκαν τα θεµέλια για 
την επέκταση της υπαλληλικής ιδιότητας στους στοιχειοθέτες. Τον Απρίλιο του 1958, 
το Α΄ τµήµα του Αρείου Πάγου αποφάσισε ότι η παρεχόµενη εργασία του 
στοιχειοθέτη – τυπογράφου είναι «κατά κύριον χαρακτήρα» πνευµατική και όχι 
σωµατική «ως απαιτούσα ιδιαιτέρας επαγγελµατικάς  και τεχνικάς γνώσεις, ανάλογον 
θεωρητικήν µόρφωσιν και ιδιάζουσαν αντίληψιν […] και ως εκ τούτου θεωρείται 

                                                 
283 «Η ιδιότης των τυπογράφων», Εργατικό Βήµα, 6/9/1957. «Πικρία προεκάλεσε στους τυπογράφους η 
απάντησις του υπουργού Εργασίας εν σχέσει µε την υπαλληλικήν ιδιότητα», Εργατικό Βήµα, 
20/9/1957. Βλ. επίσης «Να αναγνωρισθή η υπαλληλική ιδιότης των τυπογράφων», Η Αυγή, 
15/11/1957.  
284 «Η εξέλιξις του θέµατος της υπαλληλικής ιδιότητος», ∆ελτίον Πληροφοριών, ∆εκέµβριος 1957. Βλ. 
επίσης Νίκος Σκιαδάς, Για την τυπογραφική δεοντολογία, ό.π., σ. 23 – 24.  
285 Νίκος Σκιαδάς, «Εργάζεται πνευµατικά ο τυπογράφος;»,  Ζυγός 22 – 23 (Αύγουστος – Σεπτέµβριος 
1957), σ. 37.  
286 Cynthia Cockburn, Brothers, ό.π., σ. 44. Κατά τον E. P. Thompson, η «κοινωνική τάξη» νοείται ως 
ιστορικό φαινόµενο, ως διαδικασία που συµβαίνει στις ανθρώπινες σχέσεις. Εποµένως δεν είναι δοµή ή 
κατηγορία αλλά «αποτελεί ουσιαστικά σχέση και διαδικασία». E. P. Thompson, «Preface», στο The 
Making of the English Working Class, Penguin Books, Λονδίνο 1991 (1η έκδοση: 1963), σ. 8 – 10.  Βλ. 
επίσης Έφη Αβδελά, «Η κοινωνική τάξη στη σύγχρονη ιστοριογραφία», ό.π.,  σ. 173 – 204.   
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ούτος ιδιωτικός υπάλληλος».287 Η απόφαση δεν αναιρούσε τη χειρωνακτική διάσταση 
της εργασίας του στοιχειοθέτη, όπως και στην περίπτωση του λινοτύπη, αλλά 
αναγνώριζε την υπεροχή του πνευµατικού στοιχείου.    

Η αναγνώριση προκάλεσε την άµεση αντίδραση της Ένωσης Βιοτεχνών 
Τυπογράφων Αθηνών που συνεργάστηκε µε την «Ένωση Ιδιοκτητών Τυπογραφείων 
Πειραιώς»288 προκειµένου να αντιµετωπίσουν από κοινού το πρόβληµα.289 Για τους 
εργοδότες η αναγνώριση της υπαλληλικής ιδιότητας στους στοιχειοθέτες θα αύξανε 
σηµαντικά το κόστος εργασίας, εφόσον οι στοιχειοθέτες αποτελούσαν το µεγαλύτερο 
αριθµητικά µέρος του προσωπικού που απασχολούσαν. Οι εργοδότες της Αθήνας και 
του Πειραιά έδωσαν έµφαση στις αρνητικές συνέπειες που θα είχε αυτή η 
αναγνώριση όχι µόνο για τους ίδιους, αλλά και για τους εργάτες τους. Σύµφωνα µε τις 
θέσεις του Σπύρου Βαλσαµίδη, προέδρου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιώς, 
η υπαλληλοποίηση «θα αποτελέση […] την θανατικήν καταδίκην  όχι µόνο του 
τυπογράφου συναδέλφου, βιοτέχνου επιχειρηµατίου, αλλά την εκτέλεσιν ολόκληρου 
του επαγγέλµατος, µε, φυσικώ τω λόγω, σκληράς συνεπείας και δι’ αυτούς τούτους 
τους εργάτας µας».290 Η απειλή των απολύσεων δεν ήταν αρκετή για να σταµατήσει 
την προσπάθεια των εργαζοµένων για την κατοχύρωση της υπαλληλικής ιδιότητας, 
καθώς ήταν εµφανές, ότι µε την αύξηση του ύψους της καταβαλλόµενης 
αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης, έµπαινε φραγµός στην εργοδοτική πρακτική 
των µαζικών απολύσεων, τουλάχιστον για την ειδικότητα των στοιχειοθετών.   

Στις 18 Οκτωβρίου του 1958 και το Β΄ τµήµα του Αρείου Πάγου συνηγόρησε 
υπέρ της απόφασης του Α΄ τµήµατος και έτσι ο στοιχειοθέτης αναγνωρίστηκε 
ιδιωτικός υπάλληλος.291 Οι πιεστές, οι διαλυτές και οι χαρτοθέτες παρέµειναν στην 
κατηγορία του «εργάτη» µε εξαίρεση τον προϊστάµενο του πιεστηρίου που 
αναγνωρίζεται ως υπάλληλος στο βαθµό που ασκεί επιστασία και δεν έχει άµεση 
επαφή µε τη χειρωνακτική διάσταση  της εργασίας.292  

Πέρα όµως από τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου, το θέµα της 
υπαλληλοποίησης των στοιχειοθετών και λινοτυπών έπρεπε να κατοχυρωθεί και 
νοµοθετικά. Στην προσπάθεια αυτή οι εργοδότες επιδίωξαν την επιβολή 
προϋποθέσεων για την απονοµή του τίτλου του «υπαλλήλου» στους µέχρι τότε 
εργάτες και εργάτριές τους. Ως απαραίτητη προϋπόθεση έθεσαν την προσκόµιση 
τουλάχιστον απολυτηρίου δηµοτικού, «διότι πιστεύεται ότι ελάχιστοι είναι εκείνοι οι 
οποίοι συγκεντρώνουν όχι τα τυπικά αλλά τα ουσιαστικά προσόντα δια να τύχουν της 
τιµητικής διακρίσεως του υπαλλήλου». 293 Οι εργοδότες προσπαθούν να 
αµφισβητήσουν το διανοητικό στοιχείο της εργασίας του στοιχειοθέτη µέσω της 
αµφισβήτησης του µορφωτικού επιπέδου των εργατών και εργατριών τους. Απώτερος 
στόχος φαίνεται να είναι η συµπίεση του εργατικού κόστους και η νοµοθετική 
                                                 
287 Αρχείο Αρείου Πάγου, 239/1958. 
288 Η «Ένωση Ιδιοκτητών Τυπογραφείων Πειραιώς» ιδρύθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 1937. Σκοπός 
της Ένωσης ήταν «η µελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονοµικών και επαγγελµατικών 
συµφερόντων των µελών, εν τω πλαισίω πάντοτε του καθολικού και εθνικού της χώρας συµφέροντος». 
Αρχείο Ενώσεως Ιδιοκτητών Τυπογραφείων Πειραιώς, Καταστατικόν Ενώσεως Ιδιοκτητών 
Τυπογραφείων Πειραιώς, Πειραιάς 1972.   
289 «Η 15η Οκτωβρίου», Η Τυπογραφία, 20/9/1958.  
290 Σπύρος Βαλσαµίδης, «Καταδίκη του κλάδου η υπαλληλοποίησις των εργατών», Η Τυπογραφία, 
15/6/1958.  
291  Αρχείο Αρείου Πάγου, 673/1958. Βλ. επίσης «Αι προϋποθέσεις χορηγήσεως αδειών», Η 
Τυπογραφία, 25/7/1959.   
292 «Το Β΄ τµήµα του Αρ. Πάγου συνεφώνησε µε την απόφασιν του Α΄ τµήµατος», Η Τυπογραφία, 
18/11/1958. Βλ. επίσης «Υπαλληλική ιδιότης», Η Τυπογραφία, 25/8/1968.  
293  «Υπαλληλοποίηση», Η Τυπογραφία, 25/5/1959. Βλ. επίσης «Τα προσόντα», Η Τυπογραφία, 
10/6/1959.   
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κατοχύρωση της εργατικής ιδιότητας του τυπογράφου. Ήδη από το πρώτο φύλλο της 
εφηµερίδας, Η Τυπογραφία, η οποία εκφράζει τις απόψεις των βιοτεχνών τυπογράφων, 
υποστηρίζεται ότι ο τυπογράφος είναι «ο απαραίτητος παράγων συνδέσεως µιας 
κοινωνίας. Προβάλλει διά της τέχνης του τας ιδέας των σοφών της γης και κατ’ αυτόν 
τον τρόπον τροφοδοτεί το πνεύµα των ανθρώπων µε παν θέµα το οποίον σκοπόν έχει 
την ανάπτυξιν της διανοήσεως». 294 Έτσι από τη µια αναγνωρίζουν τη διανοητική 
διάσταση της τυπογραφικής εργασίας, αλλά από την άλλη αµφισβητούν το 
µορφωτικό επίπεδο των ατόµων που λαµβάνουν µέρος σε αυτήν τη διαδικασία.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία από το ΤΑΤ, κατά τη δεκαετία του 1960, από τα 288 
δελτία που επιλέχθηκαν µε κριτήριο την απασχόλησή τους στον τοµέα της 
τυπογραφίας, 92 άτοµα εµφανίζονται ως στοιχειοθέτες, λινοτύπες ή µονοτύπες σε 
τυπογραφεία ή σε επαρχιακές εφηµερίδες της χώρας. Από αυτούς οι 32 (29 άνδρες 
και 3 γυναίκες) εργάζονται στην Αθήνα και µόνο το 15,62% φαίνεται να έχει 
απολυτήριο δηµοτικού. Οι υπόλοιποι έχουν απολυτήριο γυµνασίου ή έχουν 
ολοκληρώσει τις πρώτες τάξεις ή την εµπορική σχολή. 295  Αν και τα στοιχεία 
αποτελούν ένα µικρό δείγµα του συνόλου των στοιχειοθετών της Αθήνας, ωστόσο 
θεωρώ ότι φανερώνουν µια τάση. Το επιχείρηµα των εργοδοτών περί χαµηλού 
µορφωτικού επιπέδου των εργαζοµένων τους δε φαίνεται να τεκµηριώνεται µε τα 
υπάρχοντα στοιχεία. Ωστόσο, γιατί εµµένουν στην προσπάθεια θέσπισης του όρου 
προσκόµισης απολυτηρίου και µάλιστα «τουλάχιστον δηµοτικού»; Υποθέτω ότι 
οφείλεται στην προσπάθεια περιορισµού της υπαλληλικής ιδιότητας σε ένα µέρος 
µόνο των στοιχειοθετών, έστω και το µεγαλύτερο, προκειµένου να αποφύγουν την 
αναγνώριση των οικονοµικών πλεονεκτηµάτων στο σύνολο των εργαζοµένων. 
Παράλληλα η προσθήκη του συγκεκριµένου όρου µπορούσε να προκαλέσει 
διάσπαση της συνοχής των στοιχειοθετών, καθώς αποτελούν το δυναµικότερο 
στοιχείο του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών.  Στην πράξη η συγκεκριµένη πρόταση 
των εργοδοτών δεν εφαρµόστηκε.  

Το 1963 η υπαλληλική ιδιότητα επεκτάθηκε και στους µονοτύπες – 
στοιχειοθέτες, καθώς θεωρήθηκε ότι η εργασία τους είναι παρόµοια µε την 
αντίστοιχη των λινοτυπών, ενώ την επόµενη χρονιά αναγνωρίστηκε και στους 
µονοτύπες – χύτες.296 Σε αντίθεση µε άλλα επαγγέλµατα, όπου η υπαλληλική ιδιότητα 
αναγνωρίστηκε και νοµοθετικά από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, στην περίπτωση 
των τυπογράφων και των εργατών τύπου η νοµοθετική κατοχύρωση θα καθυστερήσει 
µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 1960.  

Σύµφωνα µε το προσχέδιο του Κώδικα Εργασίας που συνέταξε το 1965 η 
Συντακτική Επιτροπή του υπουργείου Εργασίας αναγνωρίζεται ανάµεσα σε άλλα 
επαγγέλµατα η υπαλληλική ιδιότητα στους λινοτύπες, µονοτύπες, µηχανικούς (που 
απέκτησαν την υπαλληλική ιδιότητα από άλλες διατάξεις) και στους στοιχειοθέτες 
(σελιδοποιούς) των εφηµερίδων. 297 Στερούνταν ωστόσο την υπαλληλική ιδιότητα οι 

                                                 
294 Η Τυπογραφία, 15/6/1958.  
295 ∆ηµοτικού: 5, Γυµνασίου Β΄: 3, Γυµνασίου Γ΄: 3, Γυµνασίου ∆΄: 3, Γυµνασίου Ε΄: 1, Γυµνασίου: 
13, Εµπορική Σχολή Γ΄: 3, Βιοτεχνική Β΄: 1. Αρχείο ΤΑΤ και ΜΓΤ, φ.  29696 – 30434, 1960 – 1963 
και φ. 34811 – 35450, 1964 – 1968.   
296 «Η αναγνώριση της υπαλληλ. ιδιότης των µονοτυπών (χυτών)», Τυπογράφος, 30/5/1964.  
297 Σύµφωνα µε το προσχέδιο του Κώδικα Εργασίας ως υπάλληλοι αναγνωρίζονται: α) οι γραφείς, 
γραµµατείς, ταµίες, τηλεφωνητές, λογιστές, αλληλογράφοι και οι βοηθοί τους καθώς και οι 
προϊστάµενοι τµηµάτων, β) οι υπάλληλοι εµπορικών καταστηµάτων, γ) τα υγειονοµικά ιδρύµατα, δ) οι 
φοροτεχνικοί, ε) οι υπάλληλοι ξενοδοχείων, στ) οι ηλεκτροτεχνίτες, ζ) οι πτυχιούχοι θερµαστές και 
αρχιθερµαστές ξηράς, η) οι αστυφύλακες και χωροφύλακες και θ) οι οδηγοί αυτοκινήτων. «Ποιοι 
χαρακτηρίζονται υπάλληλοι κατά τον Κ. Ε.», Η Τυπογραφία, 10/5/1965. «Η υπαλληλική ιδιότης», 
∆ελτίον Πληροφοριών, Ιούλιος 1965.  
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στοιχειοθέτες των τυπογραφείων και οι πιεστές. Ύστερα από αλλεπάλληλες σχετικές 
τροπολογίες θα καθιερωθεί µε νόµο η υπαλληλική ιδιότητα των στοιχειοθετών το 
1968.298  

 

                                                 
298 «Υπαλληλική ιδιότης», Η Τυπογραφία, 25/8/1968. Στην περίπτωση των πιεστών η υπαλληλική 
ιδιότητα θα αναγνωριστεί την 1η Μαΐου του 1976 υπό δύο όρους: α) ότι σε περίπτωση καταγγελίας της 
συµβάσεως εργασίας τους η οφειλόµενη αποζηµίωση υπαλλήλου θα καταβάλλεται µε βάση 
προϋπηρεσία υπολογιζόµενη από 1.5.1976 και όχι από την ηµεροµηνία προσλήψεως του καθ’ ενός, 
εφόσον έχει προσληφθεί πριν από  την 1.5.1976, υπό την έννοια ότι για την εργατική προϋπηρεσία δεν 
θα καταβάλλεται καµία αποζηµίωση και β) σε περίπτωση που εφηµερίδα χρησιµοποιεί στο εξής και 
δεύτερο ή διπλό πιεστήριο, οι πιεστές που θα προσληφθούν για να εργασθούν θα συνδέονται 
εργασιακά µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου.  Ιδιωτικό Αρχείο Γιώργου Μπαρµπή, Ένωσις 
Τεχνικών Ηµερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, Συλλογική Σύµβαση και Συµφωνητικό της 
30.1.1978, Αθήνα 1978.    
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Κεφάλαιο 3ο  
Η ΕΕΤΑ και τα Ταµεία  
3.1) «Ένωση Εργατών Τύπου Αθηνών»: Η δοµή του σωµατείου 
 
Σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και των Η.Π.Α., στην Ελλάδα η 
αντίστοιχη «Ένωση των Εργατών Τύπου της Αθήνας» δεν προσπάθησε να 
απαγορεύσει τη µαθητεία στο επάγγελµα αλλά να την ελέγξει αποτελεσµατικά. Η 
προσπάθεια διατήρησης του µηχανισµού ελέγχου της εισόδου στο επάγγελµα ήταν 
καίριο ζήτηµα για την Ένωση Εργατών Τύπου, καθώς µέσω αυτού εξασφαλιζόταν η 
αναπαραγωγή του «κλειστού» του επαγγέλµατος και η µονοπωλιακή της θέση στην 
προµήθεια εργατικής δύναµης στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο της Αθήνας. Η 
κατοχή επαγγελµατικού βιβλιαρίου ειδικότητας, που εξασφαλιζόταν µε την ένταξη 
στην Ένωση, ήταν υποχρεωτική προκειµένου να ασκήσει κάποιος το επάγγελµα του 
εργάτη τύπου. Μάλιστα απαγορευόταν η άσκηση άλλης ειδικότητας «πλην της εις το 
βιβλιάριόν των αναγραφοµένης». 299 Οι ιδιοκτήτες ήταν υποχρεωµένοι να επιλέξουν 
από έναν κατάλογο υποψηφίων, που συντασσόταν από την ΕΕΤΑ, το εργατικό τους 
δυναµικό, χωρίς να έχουν δυνατότητα διαφορετικής επιλογής. 300Εκτός από τον 
έλεγχο εισόδου στο επάγγελµα, το σωµατείο είχε την πλήρη εποπτεία του εργασιακού 
χώρου προσδιορίζοντας κάθε φορά τον αριθµό των εργατών που απαιτούνταν για τη 
διεκπεραίωση της εργασίας.  

Τα καταστατικά της ΕΕΤΑ προσδιορίζουν µε σαφήνεια τις υποχρεώσεις και 
τα δικαιώµατα των µελών της Ένωσης, αλλά και του τρόπου λειτουργίας του 
συνδικάτου. Αποτελούνται από 41 άρθρα που επαναλαµβάνονται σε µεγάλο βαθµό σε 
όλα τα καταστατικά που έχω στη διάθεσή µου από το 1955 έως το 1965. Σύµφωνα µε 
το καταστατικό του 1955, ο ενδιαφερόµενος όφειλε να έχει εκπληρώσει υποχρεωτικά 
δίχρονη µαθητεία σε µία από τις τέσσερις ειδικότητες (λινοτύπου, πιεστού 
κυλινδρικών πιεστηρίων, σελιδοποιού ή µηχανικού λινοτυπικών µηχανών) και να έχει 
συµπληρώσει την ηλικία των 18 ετών,  προκειµένου να υποβάλλει αίτηση για 
εγγραφή στην Ένωση. 301  Οι προϋποθέσεις συµπληρώθηκαν από «Κανονισµό 
εισδοχής µελών εις τον κλάδο» που κρίθηκε απαραίτητος «εφ’ όσον το επάγγελµα 
του εργάτη τύπου είναι κλειστόν»302 και προέβλεπε διαφορετικούς όρους εισαγωγής 
για την εκάστοτε ειδικότητα.  

Ο Κανονισµός του 1956 επέβαλε και για τις τέσσερις ειδικότητες ως όριο 
ηλικίας εισόδου στο επάγγελµα, σε περίπτωση αρχικής εκπαιδεύσεως, τα 25 έτη, ενώ 
σε περίπτωση µετεκπαιδεύσεως τα 40 έτη. Συγκεκριµένα για την ειδικότητα των 
στοιχειοθετών, ο υποψήφιος όφειλε: α) κατά προτίµηση να είναι µέλος του Σωµατείου 
Τυπογράφων, β) να είναι τελειόφοιτος τουλάχιστον της 6ης τάξεως του οκταταξίου 
γυµνασίου και γ) να έχει παρακολουθήσει επί δύο εβδοµάδες τον τρόπο διεξαγωγής 

                                                 
299  Η µεταβολή της ειδικότητας ήταν εφικτή µόνο σε περίπτωση έγκρισης από τη ∆ιοίκηση της 
Ένωσης. Σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 37 του καταστατικού του 1955, τα µέλη «εφοδιάζονται διά 
βιβλιαρίου».  
300 Νίκος Λέανδρος, Μαζικά έντυπα, ό.π., σ. 259. Κατά τον Θόδωρο Κατσανέβα, «Κλειστό σωµατείο 
(closed shop) θεωρείται εκείνο, στο οποίο ένας εργαζόµενος πρέπει να γίνει πρώτα µέλος του και 
ύστερα να απασχοληθεί στο συναφή κλάδο. Στην πραγµατικότητα το σωµατείο λειτουργεί ως 
εργολάβος, µια και ο εργοδότης είναι αναγκασµένος να κάνει προσλήψεις µόνο από τον κατάλογο των 
µελών του σωµατείου». Θόδωρος Κατσανέβας, Το σύγχρονο συνδικαλιστικό κίνηµα στην Ελλάδα, 
Παπαζήση, Αθήνα 1996 (1η έκδοση: 1981), σ. 30,  υποσηµ. 9. 
301 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού ο αιτών πρέπει να έχει «διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν» 
σε µία από τις τέσσερις ειδικότητες. Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Καταστατικό), Ένωσις Εργατών 
Τύπου Αθηνών, Αθήνα 1955.   
302 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 2, «ΕΕΤΑ, Παράρτηµα της από 3ης Ιουνίου 1958 Εκθέσεως».  
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της εργασίας στις εφηµερίδες, επιτυγχάνοντας στις εξετάσεις που υποβάλλει κάθε 
φορά η Εξεταστική Επιτροπή. Στην περίπτωση των λινοτυπών ο υποψήφιος όφειλε 
να είναι επίσης τελειόφοιτος τουλάχιστον της 6ης τάξεως του οκταταξίου γυµνασίου 
και να έχει την ικανότητα να παράγει στο διάστηµα µιας ώρας «120 σειράς σχήµατος 
10 ½  τετραγώνων µε οφθαλµόν των 7 στιγµών και µε όριο λαθών όχι περισσότερον 
από 10 σειράς». Στην περίπτωση των µηχανικών και πιεστών οι προϋποθέσεις 
εισδοχής στον κλάδο φαίνεται να είναι περισσότερο ελαστικές. Αρκεί η κατοχή 
απολυτηρίου τουλάχιστον εξαταξίου δηµοτικού σχολείου και η διετής µαθητεία σε 
µηχανουργείο προκειµένου να υποβάλλει ο υποψήφιος τη σχετική αίτηση στην 
Ένωση.303 Η µαθητεία σε µηχανουργείο θεωρείται επιβεβληµένη για τους µηχανικούς 
και πιεστές, καθώς είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση και επισκευή των λινοτυπικών 
µηχανών και πιεστηρίων.  

Ο Κανονισµός του 1958 διεύρυνε το φάσµα των απαιτούµενων προσόντων 
που όφειλε να πληροί ο υποψήφιος. Συγκεκριµένα αναγνωρίζονται δύο κατηγορίες: 
τα «γενικά» και τα «ειδικά» προσόντα. Στα «γενικά» προσόντα συµπεριλαµβάνονται 
η κατοχή ελληνικής υπηκοότητας, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, η 
µη καταδίκη για αδίκηµα που συνεπαγόταν τη στέρηση των πολιτικών του 
δικαιωµάτων,  η µη συµπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας και η υποχρεωτική 
έξοδος από το επάγγελµα µε τη συµπλήρωση της ηλικίας των 60 ετών. Εξαίρεση 
αποτελούσε η περίπτωση του αρχιεργάτη που µπορούσε να παραµείνει στη θέση του 
και µετά τη συµπλήρωση των 60 ετών και «δι’ όσον χρόνον ο εργοδότης τον θεωρή 
τούτον αναγκαίον εις την υπηρεσίαν». 304   

Τα «ειδικά» προσόντα επέβαλαν στο λινοτύπη την κατοχή απολυτηρίου 
τουλάχιστον γυµνασίου, τη δυνατότητα στοιχειοθέτησης στο διάστηµα µιας ώρας 3/4 
στήλης µε στοιχεία των 7 στιγµών, καθώς και τη δυνατότητα εκµετάλλευσης όλων 
των δυνατοτήτων που παρέχει η λινοτυπική µηχανή. Στα προσόντα δεν 
προσδιορίζεται ο χρόνος µαθητείας που είναι αναγκαίος για την εκµάθηση της 
συγκεκριµένης ειδικότητας, αν και θεωρώ ότι η δίχρονη µαθητεία εννοείται εφόσον 
προβλέπεται από το καταστατικό της Ένωσης. Στην περίπτωση του στοιχειοθέτη 
(µαρµαρά) το απολυτήριο γυµνασίου και η διετής µαθητεία ήταν αναγκαίες 
προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελµα. Συγκεκριµένα, ήταν υποχρεωµένος να 
µαθητεύσει σε µία από τις ηµερήσιες εφηµερίδες που ανήκαν στην «Ένωση 
Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών» (ΕΙΗΕΑ). Ο κανονισµός προέβλεπε 
ότι κατά το πρώτο εξάµηνο µαθητείας δεν καταβάλλεται καµία αποζηµίωση, ενώ στο 
δεύτερο εξάµηνο η αποζηµίωση είναι µειωµένη και καθορίζεται µέσω ιδιωτικής 
συµφωνίας µε τον εργοδότη, «µη επηρεαζοµένης εκ των όρων της γενικής 
συλλογικής συµβάσεως». Κατά το δεύτερο έτος ο µαθητευόµενος αναγνωρίζεται ως 
«δόκιµο» µέλος της Ένωσης και συνεχίζει να εισπράττει µειωµένη αποζηµίωση. 

 Όπως φανερώνεται από τους όρους του κανονισµού του 1958 η απαίτηση 
κατοχής απολυτηρίου γυµνασίου στις ειδικότητες του λινοτύπη και του στοιχειοθέτη 
(µαρµαρά), αλλά και η µηδενική αποζηµίωση κατά το πρώτο εξάµηνο της µαθητείας 
αποτελούσαν απαγορευτικά όρια εισόδου, για το µεγαλύτερο µέρος των µελών της 
εργατικής τάξης, στο επάγγελµα. Στόχος παρέµενε ο έλεγχος και ο περιορισµός των 
υποψηφίων. Στην περίπτωση των πιεστών και των µηχανικών οι όροι γίνονται πιο 
απαιτητικοί σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους του Κανονισµού του 1956, αλλά δε 
µεταβάλλουν την «υποδεέστερη» θέση της ειδικότητάς τους στην Ένωση. Στην 
                                                 
303 «Πως καθωρίσθη το ζήτηµα εισδοχής νέων µελών», ∆ελτίον Πληροφοριών, Οκτώβριος 1956.  Θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι οι όροι εισόδου των λινοτυπών θεωρούνται από τους εργάτες τύπου ιδιαίτερα 
ελαστικοί.  Συνέντευξη Μπάµπη Κοβάνη, 19/1/2005.  
304 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 2, «ΕΕΤΑ, Παράρτηµα της από 3ης Ιουνίου 1958 Εκθέσεως». 
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περίπτωση των πιεστών ως προϋποθέσεις αναγνωρίζονται η κατοχή πτυχίου 
κατώτερης τεχνικής σχολής, η τριετής υπηρεσία σε µηχανουργείο και η µονοετής 
µαθητεία σε µία από τις εφηµερίδες της ΕΙΗΕΑ µε µειωµένο ηµεροµίσθιο. Όσον 
αφορά τους µηχανικούς λινοτυπικών µηχανών, καθώς και τους βοηθούς τους, 
απαραίτητη θεωρείται η αποφοίτηση µέσης τεχνικής σχολής και η τριετής 
προϋπηρεσία σε µηχανουργείο. Ο κανονισµός του 1958 αναφέρεται και στην 
περίπτωση των διαλυτών που περιορίζονται στην κατοχή µόνο των «γενικών» 
προσόντων. Έτσι µολονότι το καταστατικό προέβλεπε διετή µαθητεία για όλες τις 
ειδικότητες, στην περίπτωση των πιεστών και µηχανικών ο χρόνος µαθητείας 
αυξάνεται. 

Οι όροι µαθητείας µεταβάλλονται στη δεκαετία του 1960 µε στόχο τη 
µετατόπιση του κόστους µαθητείας από τις εφηµερίδες στα τυπογραφικά 
καταστήµατα. Πλέον η µαθητεία σε εφηµερίδες, που ανήκαν στη δύναµη της ΕΙΗΕΑ, 
περιορίζεται στο χρονικό διάστηµα των τριών µηνών, αλλά υποχρεωτική θεωρείται η 
διετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε τυπογραφείο. 305  Παρ’ όλο το 
µειωµένο ηµεροµίσθιο που καταβάλλεται στους µαθητευοµένους φαίνεται ότι το 
κόστος παραγωγής αυξάνεται σηµαντικά, εφόσον παραγωγικά µέλη αναλάµβαναν 
την υποχρέωση εκµάθησης της τέχνης σε µαθητευοµένους αµελώντας εν µέρει τη 
δική τους εργασία που όφειλε να πραγµατοποιηθεί σε περιορισµένα χρονικά πλαίσια 
για την έγκαιρη έκδοση του εντύπου.   

Την εξέταση των προσόντων των υποψηφίων µελών αναλαµβάνει η 
«Επιτροπή Κανονισµού», η οποία συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο των εκδοτών, 
έναν των διαχειριστών και έναν εκπρόσωπο των εργατών που όφειλε να είναι 
αρχιεργάτης µε δεκαετή υπηρεσία στο επάγγελµα. Στην περίπτωση του Κανονισµού 
του 1965 η Επιτροπή είναι πενταµελής και απαρτίζεται από τον προϊστάµενο του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, από δύο µέλη της ΕΙΗΕΑ και δύο µέλη της ΕΕΤΑ 
Φανερώνεται έτσι µια ισορροπία δυνάµεων ανάµεσα στα συµβαλλόµενα µέρη, όσον 
αφορά το µηχανισµό εισόδου νέων µελών στο επάγγελµα. Στην πραγµατικότητα αυτή 
η ισορροπία είναι πλασµατική. Εκτός από την αναγκαία επιτυχία στις εξετάσεις, η 
«κληρονοµιά» του επαγγέλµατος ή η συµµετοχή του ενδιαφεροµένου ως µέλους στο 
Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης αποτελούσαν πρόσθετους δρόµους 
εισόδου στο επάγγελµα των εργατών τύπου. Από τις τρεις δυνατότητες η δεύτερη, 
δηλαδή η µεταβίβαση της επαγγελµατικής θέσης µέσω συγγενικής σχέσης (συνήθως 
από πατέρα σε γιο ή ανεψιό κ.ο.κ. ή ακόµη και ως ‘προίκα’ στον υποψήφιο γαµπρό), 
αποτελούσε τον ασφαλέστερο τρόπο εισόδου στο επάγγελµα. Συγκεκριµένα είχε 
θεσπιστεί από την Ένωση ο όρος ότι «τα παιδιά των συναδέλφων όπως προτιµώνται 
εις τον κλάδον».306 Μάλιστα στην περίπτωση αυτή οι γιοι των εργατών τύπου δεν 
ήταν υποχρεωµένοι να πληρούν τις προϋποθέσεις που επέβαλε ο εκάστοτε 
κανονισµός, γεγονός που διευκρινίζεται στο Καταστατικό της Ένωσης του 1972 όπου 
το άρθρο 5 ορίζει: «δύναται κατά περίπτωσιν να εγγράφη ποσοστόν 5% τέκνα 
συναδέλφων, θυµάτων πολέµου, έστω και εάν δεν κέκτηνται απολυτήριον Γυµνασίου, 
αρκεί να έχουν πλήρη τεχνικήν κατάρτισιν».307  
                                                 
305  Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού, ο σελιδοποιός–µαρµαράς οφείλει να έχει «διετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσίαν παρ’ οιοδήποτε τυπογραφείω και τουλάχιστον τριών (3) µηνών ευδόκιµον 
εξάσκησιν παρά τυπογραφείω υποδεικνυοµένω υπό της Επιτροπής εκ των εις την διάθεσιν ταύτης υπό 
της Ενώσεως Ιδιοκτητών τεθέντων τυπογραφείων». Κανονισµός Εισδοχής Μελών εις τον Κλάδον, 
Αθήνα 1965. Για τον κανονισµό βλ. και ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 2.  
306  ∆ηµήτρης Τριγώνης, «Εισήγησις προς την οργανωτικήν επιτροπήν», ∆ελτίον Πληροφοριών, 
Απρίλιος 1959.  
307  Ιδιωτικό Αρχείο Γιώργου Μπαρµπή, Καταστατικόν της Ενώσεως Τεχνικών Ηµερησίου και 
Περιοδικού Τύπου Αθηνών (Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α.), Αθήνα 1972. Η «κληρονοµιά» του επαγγέλµατος ήταν 
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Από τα 52 µέλη που εγγράφηκαν στην ΕΕΤΑ την περίοδο 1956 – 1959 
περίπου το 35% ήταν «γιοι συναδέλφων». Ο αριθµός των εργατών που εγγράφηκαν 
στην Ένωση µέσω διαγωνισµού αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του συνόλου, ενώ 
πρέπει να σηµειωθεί ότι εκτός από το έτος 1957 δεν εγγράφηκαν µέσω διαγωνισµού 
άλλα µέλη. Μόνο τέσσερις εργάτες εµφανίζονται να προέρχονται από το «Συνδικάτο 
Τύπου Θεσσαλονίκης», ενώ περιορίζονται στους δύο οι εργάτες που προέρχονται από 
το Σωµατείο Τυπογράφων της Αθήνας. Από πού προκύπτει όµως αυτή η προτίµηση 
στα µέλη του «Συνδικάτου Τύπου Θεσσαλονίκης»; Πρώτον, τα δύο σωµατεία είχαν 
κοινό αντικείµενο εργασίας, δεύτερον, ο «Κλάδος Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου 
Θεσσαλονίκης» είχε κοινή διοίκηση µε το ΤΑΕΤΑ και τρίτον αρκετοί εργάτες τύπου 
της Αθήνας είχαν προωθηθεί στη Θεσσαλονίκη προκειµένου να εκµάθουν την 
λινοτυπική εργασία στους «ανειδίκευτους» συναδέλφους τους. Άρα είναι πιθανό τα 
τέσσερα µέλη του «Συνδικάτου Τύπου Θεσσαλονίκης» που εγγράφηκαν στην ΕΕΤΑ, 
στα τέλη της δεκαετίας του 1950, να είναι πρώην µέλη της ΕΕΤΑ. Εξού και η 
προτίµησή τους.308 Οι µετατοπίσεις εργατών από τα σωµατεία Τυπογράφων στην 
Ένωση Εργατών Τύπου ήταν επιθυµητές από το σύνολο των εργαζοµένων που 
επεδίωκαν µια τέτοια εξέλιξη, η οποία ήταν εφικτή σε περιόδους έλλειψης 
προσωπικού λόγω αύξησης του αριθµού των εκδιδοµένων σελίδων, όπως για 
παράδειγµα σε περιόδους εορτών. Τα υπόλοιπα νέα µέλη που εγγράφηκαν στην 
Ένωση αναφέρονται ως «εργαζόµενοι» χωρίς να διευκρινίζεται το περιεχόµενου του 
όρου. Υποθέτω ότι αναφέρεται σε δόκιµα µέλη που είχαν εισαχθεί στο επάγγελµα 
µέσω του συγγενικού δικτύου, αλλά τώρα αναγνωρίζονται ως τακτικά µέλη της 
Ένωσης.309  

Ενδεικτικό της βαρύτητας ελέγχου της µαθητείας αποτελεί ενδεχοµένως η 
πρόνοια και η ενσωµάτωση στο καταστατικό της ΕΕΤΑ των όρων λειτουργίας της 
Σχολής Τυπογραφίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του καταστατικού η Σχολή 
Τυπογραφίας θα διοικείται από εξαµελές συµβούλιο που θα αντιπροσωπεύει την 
ΕΕΤΑ και την ΕΙΗΕΑ, αλλά «µε δικαίωµα πλειοψηφίας εις την πρώτην, η οποία και 
θα φέρη την ευθύνην της λειτουργίας της Σχολής». Έτσι η Ένωση προσπαθεί να 

                                                                                                                                            
αυτονόητη στα τυπογραφεία των εφηµερίδων του Λονδίνου και των Η.Π.Α. από τον 19ο αιώνα. Βλ. 
Cynthia Cockburn, Brothers, ό.π., σ. 16. Ava Baron, «An ‘Other’ Side», ό.π., σ. 67 – 68. Εκτός από 
τους τυπογράφους και εργάτες τύπου η συγκεκριµένη πρακτική ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένη στους 
επιπλοποιούς, καπελάδες και υφαντές. Βλ. John Rule, “The Property of Skill in the Period of 
Manufacture”, ό.π., σ. 111 – 112. 
308 Το «Συνδικάτο Τύπου Θεσσαλονίκης» ιδρύθηκε το Μάιο του 1949. Αυτή η χρονική καθυστέρηση 
συγκρότησης σωµατείου, σε σύγκριση µε την περιοχή της πρωτεύουσας, θεωρώ ότι οφείλεται ως ένα 
βαθµό στην καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στο επίπεδο εκµηχάνισης των τυπογραφείων της πόλης. 
Κατά τον εργάτη τύπου Γιώργο Χατζόπουλο η πρώτη λινοτυπία χρησιµοποιήθηκε από την εφ. Το 
Φως, του ∆ηµοσθένη Ρίζου, στη δεκαετία του 1930, ενώ η γενίκευση της χρήσης των µηχανών θα 
επιτευχθεί κατά τη µεταπολεµική περίοδο. Γιώργος Χατζόπουλος, Η ιστορία του Τύπου της 
Θεσσαλονίκης, έκδοση Συνδικάτου Τύπου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη [χ.χ.], σ. 33 – 35. Κατά τον 
Βασίλειο Αιδαλή, η πρώτη λινοτυπία στη Θεσσαλονίκη χρησιµοποιήθηκε στη δεκαετία του 1920 από 
την εφηµερίδα Νέα Ελλάς του Θαλή Κουτουπή. Β. Αιδαλής, Αι παρεκτροπαί του Τύπου, ό.π., σ. 30. 
Κατά τον εργάτη τύπου Γιώργο Μπαρµπή, οι Αθηναίοι εργάτες τύπου δέχτηκαν να αναλάβουν την 
εκµάθηση της λινοτυπίας στους Θεσσαλονικείς συναδέλφους τους λόγω αύξησης του ηµεροµισθίου 
τους κατά 15% ως «πριµ».  Συνέντευξη Γιώργου Μπαρµπή, 27/1/2005.   
309 ∆ελτίον Πληροφοριών, Ιούλιος 1959. Βλ. Πίνακα 8 στο Παράρτηµα. Κατά τον τυπογράφο Βαγγέλη 
Μυτιληναίο, «η επιδίωξή τους [των τυπογράφων], το όνειρό τους ήτανε να βρουν δουλειά και να 
‘χωθούν’ εκεί [στις εφηµερίδες]». Συνέντευξη Βαγγέλη Μυτιληναίου, 24/1/2005. Αρχείο Χρήστου 
Λούκου, συνέντευξη Ευάγγελου Ράλλη, 15/3/2001. Η απασχόλησή τους στο Εθνικό Τυπογραφείο 
παρέµενε επίσης ένα «όνειρο» των τυπογράφων, καθώς αποκτούσαν  δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα και 
εξασφάλιζαν µονιµότητα στην απασχόληση. Συνεντεύξεις Σπύρου Λένη, 8/7/2004 και Γιώργου 
Μπαρµπή, 27/1/2005. Βλ. επίσης Χρήστος Λούκος, «Τυπογραφία και τυπογράφοι», ό.π., σ. 311 – 312.  



 74

αναπαραγάγει το µονοπωλιακό της καθεστώς εξασφαλίζοντας τον έλεγχο σε µια 
µελλοντική πιθανότητα ίδρυσης Σχολής Τυπογραφίας.   

Στο οργανωτικό επίπεδο η Ένωση διοικείται από εννεαµελές  συµβούλιο και 
τριµελή εξελεγκτική επιτροπή µε ετήσια θητεία. Η επιτροπή αναλαµβάνει το 
διοικητικό και οικονοµικό έλεγχο του Συµβουλίου της Ένωσης, προκειµένου να 
αποφευχθούν πιθανές «ατασθαλίες». ∆ικαίωµα ψήφου και λόγου έχουν όλα τα µέλη 
που έχουν εγγραφεί προ έξι µηνών και δεν καθυστερούν πάνω από δύο µήνες τις 
εβδοµαδιαίες ή µηνιαίες καταβολές τους, το ύψος των οποίων ορίζεται από την 
εκάστοτε Γενική Συνέλευση.  

Ανάµεσα στις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι και η 
οργάνωση Επιτροπών ‘Τµηµάτων’ και ‘Ειδικοτήτων’. Οι εργαζόµενοι σε κάθε 
εφηµερίδα  είναι υποχρεωµένοι να εκλέγουν τριµελείς επιτροπές αποτελούµενες από 
ένα σελιδοποιό, ένα λινοτύπη ή µηχανικό και έναν πιεστή, µε την προϋπόθεση να 
είναι διαθέσιµος ένας αναπληρωτής. Σκοπός της Ένωσης είναι ο 
αποτελεσµατικότερος έλεγχος της εργασιακής διαδικασίας και η άµεση επίλυση των 
ζητηµάτων που προκύπτουν µεταξύ της επιχείρησης και του εκάστοτε τµήµατος των 
εργαζοµένων. Παράλληλα η επιτροπή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιεί τα 
ζητήµατα που προκύπτουν στη διοίκηση ώστε να υπάρχει έγκαιρη πληροφόρηση και 
κινητοποίηση για τη λήψη ανάλογων αποφάσεων. 310 Οι Επιτροπές Τµηµάτων είχαν 
σηµαντικό ρόλο στην οργάνωση του συνδικάτου και αναγνωρίζονται ως «ζωντανά 
κύτταρα της Επαγγελµατικής Οργανώσεώς µας, οι φορείς της ενότητος και 
συµπνοίας όλων των συναδέλφων». 311 

Εκτός από την οργάνωση των εργαζοµένων κατά επιχείρηση, το καταστατικό 
προβλέπει και την κατά ειδικότητα οργάνωση. Τα µέλη διακρίνονται µεταξύ τους µε 
βάση την ειδικότητά τους και είναι υποχρεωµένα να εκλέγουν Επιτροπές Ειδικότητας 
αποτελούµενες από 3 µέχρι 7 µέλη. Σκοπός των επιτροπών είναι να επιβλέπουν και 
να υποβάλλουν στη διοίκηση τα προβλήµατα που εµφανίζονται στην κάθε ειδικότητα 
κατά τη διεκπεραίωση της εργασίας τους. Παράλληλα έχουν το δικαίωµα να 
«εξετάζουν τας υποβαλλοµένας αιτήσεις νέων εγγραφών µελών της ειδικότητάς των 
και να προτείνουν την είσοδόν των ή µη εις την Ένωσιν». 312 Με αυτόν τον τρόπο 
εξασφαλιζόταν η είσοδος των συγγενών, κυρίως, των εργαζοµένων στο επάγγελµα.  

Οι τέσσερις ειδικότητες που αναγνωρίζονται από τα καταστατικά δεν είχαν το 
ίδιο ποσοστό αναλογίας των µελών τους στην Ένωση. Η ειδικότητα που φαίνεται να 
είναι οργανωµένη αλλά και πολυάριθµη είναι αυτή των λινοτυπών. Ενδεικτικό της 
πλειοψηφίας των λινοτυπών είναι το γεγονός ότι από τα 52 νέα µέλη που εγγράφηκαν 
στην Ένωση την περίοδο 1956 – 1959 (Πίνακας 8 στο Παράρτηµα) οι 24 ήταν 
λινοτύπες, οι 15 σελιδοποιοί, οι 12 πιεστές, ενώ ένας µόνο εµφανίζεται µε την 
ειδικότητα του µηχανικού. Αυτή η διαφοροποίηση εξαρτάται βεβαίως από την ίδια τη 
δοµή της τυπογραφικής εργασίας που επέβαλε την παρουσία µεγαλύτερου αριθµού 
λινοτυπών σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ειδικότητες, για την παραγωγή της 
εφηµερίδας ή περιοδικού. Σε αντίθεση µε τους λινοτύπες, οι πιεστές εµφανίζονται 
                                                 
310  «Οργανωτικά ζητήµατα», ∆ελτίον Πληροφοριών, Απρίλιος 1956. Βλ. επίσης «Η εκλογή των 
Επιτροπών Τµηµάτων», ∆ελτίον Πληροφοριών, ∆εκέµβριος 1957.  
311 «Η σύσκεψις των επιτροπών των τµηµάτων», ∆ελτίον Πληροφοριών, Μάιος 1956. Για τα πρόσωπα 
που στελέχωσαν τις επιτροπές τµηµάτων το 1956 στον αθηναϊκό ηµερήσιο και περιοδικό τύπο 
(Ακρόπολις, Αυγή, Αθηναϊκή, Άθενς Νιους, Απογευµατινή, Βήµα, Βραδυνή, Έθνος, Ελευθερία, Εµπρός, 
Εστία, Εθνικός Κήρυξ, Αθλητική Ηχώ, Θησαυρός, Καθηµερινή, Μεσσαζέρ, Ναυτεµπορική, Νέα, Πατρίς, 
Ταχυδρόµος, Ροµάντζο, Ώρα), βλ. «Η εκλογή των επιτροπών τµηµάτων», ∆ελτίον Πληροφοριών, Μάιος 
1956.  
312  Βλ. το άρθρο 35 του Καταστατικού. Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Καταστατικό), Ένωσις 
Εργατών Τύπου Αθηνών, 1955.  
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λιγότερο οργανωµένοι και συσπειρωµένοι. Σύµφωνα µε τον γραµµατέα της 
Επιτροπής Πιεστών, Γ. Γκαβόπουλο, ο θεσµός των Επιτροπών δεν µπόρεσε να 
λειτουργήσει στην ειδικότητα των πιεστών µε ανάλογα επιτεύγµατα που 
παρουσιάζουν οι υπόλοιπες ειδικότητες.313 

Η συγκρότηση των δύο Επιτροπών (Τµηµάτων και Ειδικοτήτων) έχει µέγιστη 
σηµασία για τη διοίκηση της ΕΕΤΑ και αυτό για τρεις βασικούς λόγους: α) 
επικουρούν τη διοίκηση στην οργάνωση και επίλυση των ζητηµάτων του 
επαγγέλµατος, β) ενέχουν το στοιχείο της «δηµοκρατικότητας», καθώς µεγαλύτερος 
αριθµός εργατών τύπου λαµβάνει ενεργά µέρος στα διοικητικά ζητήµατα που 
προκύπτουν και γ) αποτελούν «φυτώρια» διαµόρφωσης νέων στελεχών. Ωστόσο η 
σηµασία του θεσµού των επιτροπών δε φαίνεται να εκλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο 
από τα µέλη της ΕΕΤΑ: «Θεωρούν την ύπαρξί του σαν ένα είδος παρονυχίδος, σαν 
κάτι το τυπικό και όχι ουσιαστικό, σαν ένα είδος περιττής πολυτέλειας». Η ερµηνεία 
που δίνει η διοίκηση προκειµένου να εξηγήσει το φαινόµενο της αδιαφορίας που 
επιδεικνύουν τα µέλη της είναι η «εκ παραδόσεως υποτίµησις των οργανωτικών 
ζητηµάτων». 314 Με αυτήν την ερµηνεία προσπαθεί να µεταθέσει ίσως τις ευθύνες 
στις προηγούµενες διοικήσεις της Ένωσης, καθώς δεν κατάφεραν να ενισχύσουν ή να 
προβάλλουν καταλλήλως την οργανωτική αξία των Επιτροπών, ώστε να πείσουν τους 
εργάτες για τα πλεονεκτήµατά τους. Μια πιθανή εξήγηση του φαινοµένου υποθέτω 
ότι είναι η ασφάλεια που παρείχε η εργασία στον ηµερήσιο τύπο. Η µονιµότητα αλλά 
και η διαπραγµατευτική δύναµη του σωµατείου διασφάλιζε τα µέλη του από 
ενδεχόµενες αρνητικές εξελίξεις στο µέλλον, όπως για παράδειγµα απολύσεις λόγω 
κλεισίµατος εφηµερίδας. Εποµένως η συγκρότηση των επιτροπών από την πλευρά 
της πλειοψηφίας των µελών δεν είχε λόγο ύπαρξης, καθώς δε µετέβαλε τη θέση τους 
στη δοµή της εργασίας. Αντιθέτως, η συµµετοχή στις Επιτροπές συνεπαγόταν 
ευθύνες και διάθεση χρόνου για την οργάνωση των εργατών κατά ειδικότητα ή κατά 
τµήµα.    

Σύµφωνα µε το καταστατικό του 1955 διαγραφές µελών είναι πιθανές σε 
περίπτωση αλλαγής επαγγέλµατος, ετήσιας καθυστέρησης των καταβολών, µη 
συµµόρφωσης µε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και της διοίκησης, 
παραβίασης του καταστατικού, αλλά και σε περίπτωση που το µέλος «δεικνύει 
διαγωγήν ασυµβίβαστον µε την αξιοπρέπειαν ή τα συµφέροντα της Ενώσεως». Με 
βάση την τελευταία περίπτωση πραγµατοποιήθηκαν διαγραφές µελών που δέχτηκαν 
να στελεχώσουν τον απεργοσπαστικό µηχανισµό της εργοδοσίας.    

Στο πλαίσιο των στόχων της Ένωσης είναι και η ίδρυση Λέσχης, η οποία και 
θα λειτουργήσει άτυπα από τα τέλη της δεκαετίας του 1950.315 Το καταστατικό της 
εγκρίνεται το 1965 και σκοπό έχει την ανάπτυξη της εκπολιτιστικής, ψυχαγωγικής 
και µορφωτικής δραστηριότητα των µελών της ΕΕΤΑ, της «Ένωσης Συνταξιούχων 
Εργατών Τύπου Αθηνών», των υπαλλήλων των αντίστοιχων οργανώσεων, καθώς και 
των υπαλλήλων του ΤΑΕΤΑ και της «Οµοσπονδίας Εργατών Τύπου Ελλάδος» 
(ΟΕΤΕ).316 ∆ηµιουργείται δηλαδή ένας χώρος που καλλιεργεί και διαµορφώνει την 
ταυτότητα των εργαζοµένων στον Τύπο.  

                                                 
313  «∆εν ήθελα ποτέ να πιστέψω πως το έµψυχον υλικόν των πιεστών βρίσκεται σε χαµηλότερο 
επίπεδο από τα άλλα τµήµατα». Γ. Γκαβόπουλος, «Επιτροπαί ειδικοτήτων», ∆ελτίον Πληροφοριών, 
∆εκέµβριος 1957.  
314 ∆ηµήτρης Τριγώνης, «Να σταµατήση η υποτίµησις της αναγκαιότητος του µηχανισµού», ∆ελτίον 
Πληροφοριών, Απρίλιος 1959.  
315 «Η λέσχη µας», ∆ελτίον Πληροφοριών, Απρίλιος 1959.  
316 Καταστατικόν Λέσχης Ενώσεως Εργατών Τύπου Αθηνών, Αθήνα 1965. 
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Η ισχύς του Καταστατικού του 1955 θα διατηρηθεί µέχρι και το 1962, οπότε 
και θα διαφοροποιηθεί το 4ο άρθρο. Σύµφωνα µε αυτό νοµιµοποιείται η µέχρι τότε 
άτυπη διάκριση των µελών της ΕΕΤΑ σε «δόκιµα» και «τακτικά». Ως «δόκιµα» µέλη 
αναγνωρίζονται οι «νέοι» άνω των 18 ετών που έχουν συµπληρώσει διετή µαθητεία 
και έχουν πετύχει στον εκάστοτε διαγωνισµό. Παράλληλα απαιτείται η έγκριση της 
αίτησής τους από πέντε τουλάχιστον «τακτικά» µέλη της ΕΕΤΑ, ενώ οφείλουν να 
επιτύχουν στο διαγωνισµό που προκηρύσσει η ΕΕΤΑ.317  

Η διχοτοµία «δόκιµο»/ «τακτικό» µέλος δηµιουργεί στην πραγµατικότητα δύο 
κατηγορίες εργαζοµένων. Από τη µια τα δόκιµα στερούνται το δικαίωµα ψήφου στις 
γενικές συνελεύσεις, ενώ αίρεται η ασφάλεια στην απασχόληση, καθώς σε περίπτωση 
κλεισίµατος µιας εφηµερίδας, τα άνεργα τακτικά µέλη καταλαµβάνουν τις θέσεις των 
δοκίµων. Από την άλλη τα τακτικά µέλη κατέχουν ασφάλεια στην απασχόληση και 
τον έλεγχο εισόδου στο επάγγελµα των δοκίµων µελών. Εποµένως δεν µπορούµε να 
µιλάµε για ύπαρξη οµοιογένειας και επί ίσοις όροις εργασιακών συνθηκών ανάµεσα 
στα µέλη της Ένωσης. Παρατηρείται δηλαδή η δηµιουργία αυτού που ο Trevor 
Lummis ονόµασε «υπο – αριστοκρατία  της εργασίας» όπου τα µέλη, ενώ είναι  
«ίσα» όσον αφορά την ειδίκευση και τις αποδοχές διαχωρίζονται από το βαθµό 
ασφάλειας στην εργασίας τους. 318 

Γιατί ωστόσο η Ένωση προχώρησε σε αυτή τη διάκριση; Από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1950 αυξάνεται η ανεργία των µελών της ΕΕΤΑ εξαιτίας του 
πολλαπλασιασµού των περιπτώσεων κατάσχεσης εντύπων τόσο µε την καθιέρωση 
του Συντάγµατος του 1952 όσο και µε τη διατήρηση σε ισχύ των νοµοθετικών 
κειµένων που είχαν ψηφιστεί κατά τη διάρκεια του εµφυλίου πολέµου, παρά την 
προφανή αντισυνταγµατικότητά τους. 319 Εκτός από την κρατική πολιτική ένας 

                                                 
317 Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών,  Ένωσις Εργατών Τύπου Αθηνών, Καταστατικόν, Αθήνα 1962. Για 
το καταστατικό βλ. επίσης και ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 2, «Ένωσις Εργατών Τύπου Αθηνών, 
Καταστατικόν», Αθήνα 1962. 
318 Trevor Lummis, The Labour Aristocracy, 1851 – 1914, Scolar Press,  Άλντερσοτ 1994, σ. 31.  
319 Νίκος Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσµοί σε κρίση (1922 – 1974), ό.π., σ. 526 – 557. Βλ. επίσης Νίκος 
Αλιβιζάτος, «Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και το Σύνταγµα του 1952», στο Επιστηµονικό Συµπόσιο, 1949 
– 1967: Η εκρηκτική εικοσαετία (10 – 12 Νοεµβρίου 2000), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα 2002, σ. 191 – 203. Νίκη 
Καλτσόγια – Τουρναβίτη, «Η µεταπολεµική ελληνική κοινωνία και η πορεία της προς τον θεσµικό – 
πολιτικό εκσυγχρονισµό», στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Η ελληνική κοινωνία, τ. Α΄, ό.π., σ. 655 – 
671. Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Συντάγµατος αυξάνονται οι περιπτώσεις που θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν σε κατάσχεση του τύπου, ενώ «Η λογοκρισία, ως και παν άλλο προληπτικόν µέτρον, 
απαγορεύεται». Βουλή των Ελλήνων,  Σύνταγµα της Ελλάδος, Αθήνα 1952. Παρ’ όλο που το Σύνταγµα 
του 1952 απαγόρευε ρητά τη λογοκρισία, διατηρήθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του Γ΄ Ψηφίσµατος του 
1946 «Περί εκτάκτων µέτρων αφορώντων την δηµόσιαν τάξιν και ασφάλειαν», σύµφωνα µε το οποίο 
νοµιµοποιείται η «προληπτική λογοκρισία», εφόσον απαιτείται έγγραφη άδεια του διοικητή της 
αστυνοµικής αρχής για την εκτύπωση «πάσης φύσεως εντύπων». Έτσι πλάι στο Σύνταγµα  λειτουργεί 
και το λεγόµενο, κατά τον Νίκο Αλιβιζάτο, «παρασύνταγµα». Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
µεταπολεµικής περιόδου γίνονται κατασχέσεις εντύπων, ενώ οι διευθυντές, συντάκτες και τυπογράφοι, 
συνήθως αριστερού προσανατολισµού, καταλήγουν στις φυλακές. Το 1953 θεσπίστηκε η άρση της 
δασµολογικής ατέλειας του δηµοσιογραφικού χάρτου σε περιπτώσεις που εκδηλώνονταν «αδικήµατα 
του τύπου». Jean  Meynaud, Π.  Μερλόπουλος, Γ. Νοταράς, Οι πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, τ. Α΄, 
Σαββάλα, Αθήνα 2002 (1η έκδοση: 1966),  σ. 228. Βλ. επίσης  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΣΤ΄: 
Σύγχρονος Ελληνισµός από το 1941 έως το τέλος του αιώνα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000, σ. 179.  
Το 1958 µε την τροποποίηση του νόµου 1092/1938, περιορίζεται η ευθύνη της έκδοσης στον 
αρχιεργάτη κατά την «περίπτωσιν που δεν θα υπάρχη κανείς άλλος δια να δικασθή», ενώ σε καµία 
περίπτωση δεν τιµωρούνται οι εργαζόµενοι του τυπογραφείου. «Περιορίζεται απλώς η ευθύνη των 
τυπογράφων», Η Αυγή, 24/7/1958. Βλ. το Ν. ∆. 3824/1958 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως 
των περί Τύπου διατάξεων». ΦΕΚ Α΄ 117/11.8.1958. Βλ. ενδεικτικά για την καταδίκη του Εθνικού 
Κήρυκα και της Αθηναϊκής, «Οι καταδίκες των εφηµερίδων», Η Αυγή, 22/6/1954. Για την περίπτωση 



 77

πρόσθετος λόγος που αύξησε το ποσοστό ανεργίας στο επάγγελµα του εργάτη τύπου 
ήταν η «αθρόα» εισαγωγή και εκµάθηση του επαγγέλµατος σε νέους εργάτες τύπου, 
συγγενείς των τακτικών µελών. Η «αθρόα» εισαγωγή νέων µελών προκαλούσε 
ανισορροπία στη σχέση προσφοράς και ζήτησης εργασίας µε αποτέλεσµα να 
διακυβεύεται η ασφάλεια στην απασχόληση. Το 1955 προκειµένου να ελεγχθεί ο 
αριθµός τον νεοεισερχθέντων στο επάγγελµα η Γενική Συνέλευση της Ένωσης, µε 
πρόεδρο τον Ιωσήφ Κόρκακα και γενικό γραµµατέα τον ∆ηµοσθένη Αποστολίδη, 
αποφάσισε να ανακηρύξει το επάγγελµα «κεκορεσµένον» και να απαγορεύσει την 
είσοδο νέων εργατών. Μάλιστα προέβη και στην αναστολή της προηγούµενης 
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, «δια της οποίας επετρέπετο και διηυκολύνετο η 
εκµάθησις ως Εργατών Τύπου των υιών θανόντων ή συνταξιούχων συναδέλφων».320 
Η ανάγκη διατήρησης και αναπαραγωγής των κεκτηµένων της Ένωσης στην αγορά 
εργασίας επέβαλε τον περιορισµό εισόδου στο επάγγελµα ακόµη και για τους γιους 
συνταξιούχων ή θανόντων εργατών τύπου.  

 Το επάγγελµα του εργάτη τύπου ήταν ιδιαίτερα ‘δελεαστικό’ για τα υπόλοιπα 
µέλη της εργατικής τάξης λόγω «της καλυτέρας – εν συγκρίσει µε άλλα επαγγέλµατα 
– αµοιβής των εργαζοµένων εις αυτόν και της σταθερότητος, αλλά και αναπτύξεως 
την οποίαν εξησφάλιζε εις την εν γένει διαµόρφωσιν των συνθηκών εργασίας των 
εργατών τύπου, η αρραγής οργανωτική των συγκρότησις». 321 Το αποτέλεσµα ήταν 
να δηµιουργηθεί το φαινόµενο «πληµµυρίδας» του κλάδου. Από τις στήλες της 
εφηµερίδας της Ένωσης, ∆ελτίον Πληροφοριών, γίνεται συστηµατική αναφορά στη 
«λαθραία» εισαγωγή νέων µελών και στην ανάγκη µείωσης του αριθµού τους. Τα 
µέλη της Ένωσης προκειµένου να εξασφαλίσουν εργασία στα συγγενικά τους 
πρόσωπα παραβιάζουν την αρχή περί προτεραιότητας των «υιών συναδέλφων» και 
υποβάλλουν αιτήσεις και για τα παιδιά συγγενών τους. Παρατηρείται δηλαδή η 
πρακτική της πρόσληψης µε την ιδιότητα του βοηθού ή µαθητευοµένου 
περισσότερων ατόµων από αυτών που ήταν αναγκαίος, µε συνέπεια να εµφανίζεται 
«λίαν ανησυχητικόν» το φαινόµενο της ανεργίας που φαίνεται να πλήττει 
περισσότερο τις ειδικότητες του µηχανικού και του πιεστή.322 Αυτή η πρακτική δεν 
εφαρµόστηκε µόνο από την πλευρά των εργατών αλλά και από την εκάστοτε 
διοίκηση προκειµένου να κερδίσει τη «συµπαράσταση», άρα και τις ψήφους, των 
νέων µελών. Έτσι σε περιόδους διοικητικών εκλογών αυξάνεται ο αριθµός των νέων 
µελών µε κίνητρο την «ψηφοθηρία». 323 Από τρία µόνο νέα µέλη που εισήλθαν στο 
επάγγελµα το 1956 ο αριθµός τους αυξήθηκε σε 30 το 1957 και σε 18 το 1958 (βλ. 
Πίνακα 8 στο Παράρτηµα). Ενδεικτικό της σηµασίας του µηχανισµού εισόδου στο 
                                                                                                                                            
της εφ. Ελεύθερος Λόγος, βλ. Η Αυγή, 10/8/1954. Για τις διώξεις των συντακτών της εφ. Η Αυγή, Η 
Αυγή, 17/3 – 24/3/1956. Για τη δίκη του Ανεξάρτητου Τύπου, Η Αυγή, 24/6 – 8/7/1959. Για τα 
«εγκλήµατα» του τύπου και τις σχετικές κυρώσεις βλ. Βασίλειος Αιδαλής, Αι παρεκτροπαί του τύπου, 
ό.π. Άγγελος Μπουρόπουλος, Ερµηνεία των περί τύπου νόµων, ό.π.  
320 Α/Κ.Ε., «ΕΕΤΑ, Ανακοίνωσις», 30/6/1955.  
321  ∆ηµήτρης Τριγώνης, «Εισήγησις προς την οργανωτικήν επιτροπήν», ∆ελτίον Πληροφοριών, 
Απρίλιος 1959.  
322 «Η λαθραία εκµάθησις νέων Εργατών Τύπου», ∆ελτίον Πληροφοριών, Απρίλιος 1956. Βλ. επίσης 
«Η ανεργία κατά ειδικότητας», ∆ελτίον Πληροφοριών, Μάιος 1956. Η ανεργία στην ειδικότητα των 
µηχανικών ώθησε τα µέλη της συγκεκριµένης ειδικότητας στην καταβολή ενός ηµεροµισθίου για την 
ανακούφιση των ανέργων συναδέλφων τους. Κατά τη σύσκεψη των µηχανικών το Μάιο του 1957 
«όλοι οι παρευρεθέντες συνάδελφοι ευχαρίστως εδέχθησαν και διέθεσαν ανά εν ηµεροµίσθιον» στους 
άνεργους συναδέλφους τους. «Σύσκεψις µηχανικών διά την εξασφάλισιν εργασίας εις τους ανέργους 
συναδέλφους τους», ∆ελτίον Πληροφοριών, Μάιος 1957. Τον Αύγουστο του 1957 συγκροτείται ειδική 
Επιτροπή Ανεργίας από την ΕΕΤΑ για την αντιµετώπιση του φαινοµένου. «Η Επιτροπή επί της 
Ανεργίας», ∆ελτίον Πληροφοριών, Αύγουστος 1957.   
323 «Μύθοι και πραγµατικότης», ∆ελτίον Πληροφοριών, ∆εκέµβριος 1956.  



 78

επάγγελµα ήταν ο περιορισµός της πρακτικής στην ευχέρεια και βούληση της 
εκάστοτε διοίκησης. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού του 1965, «εφεξής 
ουδεµία και καθ’ οιονδήποτε τρόπον εξάσκησις µαθητείας θα επιτρέπεται […] άνευ 
ειδικής εγγράφου αδείας». 324  

Με τη δηµιουργία της κατηγορίας των «δοκίµων» µελών η διοίκηση της 
ΕΕΤΑ είχε τη δυνατότητα να άρει τις κατηγορίες της αντιπολιτευόµενης οµάδας περί 
«ψηφοθηρίας», ενώ από την άλλη ικανοποιούσε τις προσδοκίες των τακτικών µελών 
που επιδίωκαν να εισέλθουν στο επάγγελµα συγγενικά τους πρόσωπα. Ένας τρίτος 
βασικός λόγος ήταν η είσοδος στο επάγγελµα των λινοτυπών και µηχανικών των 
εκδοτικών καταστηµάτων στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Ήδη από τα µέσα της 
προηγούµενης δεκαετίας οι λινοτύπες και οι µηχανικοί συγκρότησαν  διακριτό 
στρώµα εργαζοµένων στα τυπογραφικά καταστήµατα. Μολονότι διεκπεραίωναν 
παρόµοια εργασία µε τους λινοτύπες στις εφηµερίδες δεν είχαν τις ίδιες µισθολογικές 
απολαβές. Η διαφορά αυτή σε συνδυασµό µε την ασφάλεια στην απασχόληση και τα 
ιδιαίτερα ‘προνόµια’ που απολάµβαναν οι εργάτες τύπου της Αθήνας, αποτέλεσαν 
πλεονεκτήµατα που επεδίωκαν να αποκτήσουν και οι εργαζόµενοι στα τυπογραφεία 
µέσω της ένταξής τους στη δύναµη της ΕΕΤΑ.   

Το 1960 µε την εκδήλωση της απεργίας των εργατών τύπου για το 
αγγελιόσηµο, που θα αναλυθεί στο τελευταίο κεφάλαιο, θα λάβουν ενεργό µέρος και 
οι λινοτύπες των εκδοτικών καταστηµάτων. Η «συµπαράσταση» που δηλώνουν  ωθεί 
τη διοίκηση της ΕΕΤΑ στην επανεξέταση του θέµατος για την είσοδο των λινοτυπών 
στην Ένωση. Από το 1956 οι λινοτύπες και οι µηχανικοί, αν και ανήκαν στη δύναµη 
του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών, συγκρότησαν µια άτυπη οργάνωση, την 
«Επιτροπή Κινήσεως», προκειµένου να διαφοροποιηθούν από τους υπόλοιπους 
εργαζοµένους. Ο συνολικός αριθµός τους δε φαίνεται να υπερβαίνει τα 100 άτοµα325 
και προφανώς αφορά µόνο τους άνδρες εργάτες που χειρίζονται και συντηρούν τις 
λινοτυπικές µηχανές. Ο αριθµός των λινοτυπών και µηχανικών, συγκριτικά µε τα 
τακτικά µέλη της ΕΕΤΑ, θεωρείται ιδιαίτερα µεγάλος, εάν ληφθεί υπόψη ότι το 1957 
το σωµατείο είχε 330 µέλη, το 1961 482 µέλη και το 1967 570 µέλη.326 

Τρεις ήταν οι βασικές «λύσεις» που προκρίθηκαν από την ΕΕΤΑ: α) η πλήρης 
ένταξή τους στο Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών, β) η δηµιουργία ανεξάρτητης 
οργάνωσης και γ) η ένταξή τους στην ΕΕΤΑ. 327  Μέχρι το 1960, η στάση της 
διοίκησης ήταν αρνητική απέναντι στην ένταξη των λινοτυπών και µηχανικών στην 
Ένωση διότι υπήρχε ο φόβος της ανεργίας και της υποαπασχόλησης των µελών της, 
αλλά και της άρσης του «κλειστού» του επαγγέλµατος. Η απεργία του 1960 και η 
ισχυροποίηση της οργάνωσης των λινοτυπών και µηχανικών υποχρέωσε στην 
πραγµατικότητα την ΕΕΤΑ να ακολουθήσει την τρίτη λύση, δηλαδή την ένταξή τους 
στην Ένωση.  

                                                 
324 Καταστατικόν Ενώσεως Εργατών Τύπου Αθηνών, Αθήνα 1965. 
325  ∆ηµήτρης Τριγώνης, «Εισήγησις προς την οργανωτικήν επιτροπήν», ∆ελτίον Πληροφοριών, 
Απρίλιος 1959.  
326 «Ανακοίνωσις της Ενώσεως Εργατών Τύπου Αθηνών», ∆ελτίον Πληροφοριών, Ιούνιος 1957. Το 
1961 από τα 482 µέλη, 208 ήταν λινοτύπες, 124 στοιχειοθέτες (µαρµαράδες), 40 µηχανικοί και 110 
πιεστές. «∆ύναµις της ΕΕΤΑ», ∆ελτίον Πληροφοριών, Οκτώβριος 1961. Το 1967 από τα 570 µέλη της 
Ένωσης οι 238 ήταν λινοτύπες, οι 187 στοιχειοθέτες (µαρµαράδες), οι 122 πιεστές και οι 46 µηχανικοί 
για την έκδοση 20 ηµερησίων εφηµερίδων της Αθήνας. Βλ. «570 Εργάτες Τύπου», περ. Ελευθεροτυπία 
40 (Ιανουάριος 1967), σ. 6.  
327  ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 2, «Εισήγησις επί του θέµατος της Κινήσεως Λινοτυπών – 
Μηχανικών και της εν γένει Οργανωτικής Λειτουργίας της Ενώσεως Εργατών Τύπου». Βλ. επίσης 
∆ελτίον Πληροφοριών, Ιούλιος 1960, Νοέµβριος 1960.  
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Ο αντιθετικός πόλος που δηµιουργήθηκε στα τυπογραφεία µπορούσε να 
αποτελέσει «εφεδρικό στρατό εργασίας» για τους εκδότες εφηµερίδων ιδιαίτερα σε 
περιόδους απεργιακής κινητοποίησης µε αποτέλεσµα τη µείωση της 
διαπραγµατευτικής δύναµης της ΕΕΤΑ. Από την πλευρά των λινοτυπών, η 
συµµετοχή τους στον απεργοσπαστικό µηχανισµό των εργοδοτών θα σήµαινε 
αυτόµατα αποκλεισµό από οποιαδήποτε δυνατότητα µελλοντικής ενσωµάτωσής τους 
στην Ένωση. Η γνώση από την εµπειρία των λινοτυπών – απεργοσπαστών κατά την 
απεργία του 1958, απέτρεψε το ενδεχόµενο επανάληψης της συγκεκριµένης 
πρακτικής.    

Η είσοδος των λινοτυπών και µηχανικών στην ΕΕΤΑ επέβαλε τον 
επαναπροσδιορισµό του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της Ένωσης. Πλέον την 
ΕΕΤΑ αποτελούν δύο τµήµατα µε «ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις»: α) το 
‘ηµερήσιο τµήµα’ και β) το ‘εκδοτικό τµήµα’.328 Η Ένωση µπορούσε µε αυτόν τον 
τρόπο να τροφοδοτείται µε λινοτύπες και µηχανικούς σε περίπτωση ύπαρξης κενών 
θέσεων στον ηµερήσιο τύπο, ενώ παράλληλα καθιστούσε υπό τον έλεγχό της το 
διακριτό αυτό στρώµα εργαζοµένων που διεκδικούσε δυναµικά µια θέση στη 
συγκεκριµένη οργάνωση. Προκειµένου να εξασφαλίσει σταθερότητα στην 
απασχόληση για τα µέλη της, θεωρήθηκε αναγκαία η συγκρότηση της κατηγορίας του 
«δόκιµου» µέλους, που «επισηµοποιεί την οργανικήν σύνδεσιν υπ’ αυτήν των εκτός 
της οργανώσεως συναδέλφων», 329  δηλαδή υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία οι 
λινοτύπες και οι µηχανικοί. Έτσι η ΕΕΤΑ δηµιούργησε εργάτες δύο ταχυτήτων, όπου 
τα δόκιµα µέλη στερούνται τη µονιµότητα και την ασφάλεια στην απασχόληση αλλά 
και το δικαίωµα ψήφου, παρά τις διακηρύξεις για ύπαρξη ισονοµίας στην Ένωση.  

Το 1962 συνολικά υποβλήθηκαν 136 αιτήσεις για εγγραφή στην οργάνωση 
των δοκίµων µελών. Από τους 136 οι 83 (5 στοιχειοθέτες, 72 λινοτύπες, 6 µηχανικοί) 
απασχολούνταν σε 34 τυπογραφεία της Αθήνας και του Πειραιά και οι 53 (11 
στοιχειοθέτες, 14 λινοτύπες, 7 µηχανικοί και 9 πιεστές) ήταν µαθητευόµενοι σε 
συνολικά 17 τυπογραφεία της Ένωσης. Το ενδιαφέρον έγκειται ότι µόνο οι 59 
δήλωσαν ότι είναι τυπογράφοι, ενώ οι υπόλοιποι δήλωσαν ποικίλες ειδικότητες όπως 
του µηχανουργού, του σιδηρουργού, του µηχανικού αυτοκινήτων, του ναυτικού, του 
εφαρµοστή ή ακόµη και του σπουδαστή. Η ποικιλία των επαγγελµάτων αναδεικνύει 
τη θέληση και επιθυµία του µεγαλύτερου µέρους των µελών της εργατικής τάξης «να 
βρουν τρόπους να γίνουν δεκτοί στην προνοµιούχο αυτή οµάδα».330 Η γνώση της 
τυπογραφικής τέχνης για εγγραφή στην Ένωση έµπαινε σε δεύτερη µοίρα προς 
όφελος της συγγενικής ή συναδελφικής σχέσης. Από τους 136 οι 106 κατέβαλλαν την 
αναγκαία συνδροµή και συγκρότησαν την οργάνωση των «δοκίµων» µελών της 
ΕΕΤΑ.331 

Αν και η συγκρότηση του ‘εκδοτικού τµήµατος’ πραγµατοποιήθηκε 
φαινοµενικά µε σκοπό την κάλυψη των κενών θέσεων, στην πράξη η διοίκηση της 
ΕΕΤΑ αναπαρήγαγε το «κληρονοµικό» σύστηµα απόκτησης του τίτλου του 
«τακτικού» µέλους. Παράλληλα τα τακτικά µέλη επεδίωκαν την πραγµατοποίηση 
υπερωριών προκειµένου να αυξήσουν τα εισοδήµατά τους, αποστερώντας από τα 
δόκιµα µέλη τη δυνατότητα απασχόλησής τους στις εφηµερίδες. Από την πλευρά των 

                                                 
328  ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 2, «Εσωτερικός Κανονισµός Οργανωτικής Λειτουργίας της 
Ενώσεως» [1960]. Βλ. επίσης ∆ελτίον Πληροφοριών,  Ιούλιος 1960, Νοέµβριος 1960.  
329  Α/ΚΕ, Χρήστος Καραµπλιάς [πρόεδρος της ΕΕΤΑ], «Προκήρυξις προς τους συναδέλφους 
λινοτύπας και µηχανικούς των εκδοτικών καταστηµάτων», 26/10/1961.  
330 Χρήστος Λούκος, «Ένας τυπογράφος στην Αθήνα του 20ού αιώνα», ό.π., σ. 248.  
331  Γ. Αγγελόπουλος, «Η οργάνωσις των δοκίµων µελλών» και «Μια λεπτοµερειακή εικών της 
Οργανώσεως», ∆ελτίον Πληροφοριών, Ιούνιος 1962.  
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εργοδοτών, οι υπερωρίες ήταν συµφέρουσες οικονοµικά διότι µε την πρόσληψη νέου 
εργατικού δυναµικού θα ήταν υποχρεωµένοι να καταβάλλουν τις αντίστοιχες 
εισφορές στο ταµείο, επιδόµατα αδείας, δώρων κλπ., γεγονός που θα αύξανε 
σηµαντικά το κόστος εργασίας. Η αναπαραγωγή της υπάρχουσας κατάστασης 
προκάλεσε τον Ιούλιο του 1964 την αντίδραση των 180 µελών του ‘εκδοτικού 
τµήµατος’, οι οποίοι ζήτησαν: α) να αναγνωρισθούν ως ισότιµα µέλη µε πλήρη 
δικαιώµατα συνδικαλιστικής ζωής, β) να συνταχθεί Επετηρίδα βάσει της οποίας θα 
γίνεται η αναπλήρωση των κενών, γ) να σταµατήσει η «κληρονοµική, φιλική, 
αναπλήρωση των παραπάνω κενών αναγκών» και δ) τα επιµέρους θέµατα να λυθούν 
µε «δηµοκρατικό – ισότιµο» τρόπο. 332  

Η στάση των «δοκίµων» µελών αποτέλεσε «πρόβληµα» για την ΕΕΤΑ που 
επεδίωξε να το λύσει µε συνοπτικές διαδικασίες. «Η διοίκησις, κατηνάλωσεν αρκετόν 
χρόνον δια την λύσιν του πολυπλόκου αυτού προβλήµατος. Και κατόπιν 
εξονυχιστικών συζητήσεων διετύπωσε την άποψιν ότι µόνη λύσις, θα ήτο η ένταξις 
των ∆οκίµων µελών εις το Σωµατείον Τυπογράφων Αθηνών ως φυσικού φορέως του 
εκδοτικού χώρου».333 Στις 4 Μαρτίου του 1965 υπογράφηκε σχετικό συµφωνητικό 
µεταξύ της ΕΕΤΑ και του Σωµατείου Τυπογράφων της Αθήνας υπό την εποπτεία της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της «Οµοσπονδίας Εργατών Τύπου Ελλάδος». Προκειµένου 
να αποφευχθούν ή να προλάβουν ενδεχόµενες αντιδράσεις από τα «δόκιµα» µέλη, 
αλλά και για να εξαλειφθεί η πιθανότητα δηµιουργίας ανταγωνιστικού πλαισίου µε 
την ΕΕΤΑ, η διοίκηση διαβεβαίωσε την υπεράσπιση των συµφερόντων των µέχρι 
τότε «δοκίµων» µελών, ώστε να εξασφαλιστούν οι ίδιες «συνθήκας αµοιβής και 
εργασίας µε εκείνας  που ισχύουν διά τα µέλη της ΕΕΤΑ». Παράλληλα τα µέλη του 
‘εκδοτικού τµήµατος’ θα υπάγονταν στον οργανωτικό έλεγχο του Σωµατείου 
Τυπογράφων µέχρι τουλάχιστον της «προοδευτικής απορροφήσεώς των υπό της 
ΕΕΤΑ εις τον χώρον της αναλόγως των διαµορφουµένων συνθηκών». Με αυτόν τον 
τρόπο τέθηκαν τα όρια δράσης τόσο της ΕΕΤΑ όσο και του Σωµατείου Τυπογράφων, 
ενώ δόθηκε η «ορθοτέρα», κατά την ΕΕΤΑ, λύση για το «πρόβληµα» των δοκίµων, 
διότι: «α) εξυπηρετεί τα δόκιµα µέλη, παρέχουσα προς αυτά την φυσικήν 
επαγγελµατικήν στέγην µε άπαντα  τα δικαιώµατα ως συνδικαλισµένων εργατών, β) 
διευκολύνει την ΕΕΤΑ ν’ ασχοληθή απερίσπαστος µε τα ζητήµατα του χώρου της και 
γ) ενισχύει το Σωµατείον Τυπογράφων το οποίον, µε την εισδοχήν εις αυτό µιας 
δυναµικής κατηγορίας εργαζοµένων, εκσυγχρονίζεται».334  

Συµπερασµατικά θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι η συγκεκριµένη δοµή του 
σωµατείου των εργατών τύπου εξυπηρετεί και αναπαράγει τα «προνόµια» ή τα 
συµφέροντα των µελών της. Βασικός στόχος της Ένωσης παραµένει η διατήρηση υπό 
τον έλεγχό της του µηχανισµού εισόδου στο επάγγελµα εξού και η τακτική ανανέωση 
των προϋποθέσεων του «κανονισµού εισδοχής µελών εις τον κλάδο». Αν και 
φαινοµενικά δίδεται η δυνατότητα σε όλους τους εργαζοµένους που πληρούν τις 
προϋποθέσεις να έχουν «ίσες ευκαιρίες» εισόδου στην ένωση στην πράξη η 
αναπαραγωγή των µελών της ΕΕΤΑ πραγµατοποιείται κυρίως µέσω της 
κληρονοµικής µεταβίβασης της εργασιακής θέσης. Η υποχρεωτική συµµετοχή των 
εργατών ηµερησίου τύπου στην ΕΕΤΑ προκειµένου να ασκήσουν το επάγγελµα, 
καθιστούσε το χώρο «κλειστό» και «προστατευµένο» από οποιαδήποτε «απειλή» που 
θα µπορούσε να µεταβάλλει το συσχετισµό δύναµης της Ένωσης. Ακόµη και όταν 
έγινε επιτακτική η «λύση» του ζητήµατος των λινοτυπών και µηχανικών, η διοίκηση 
                                                 
332 Τάκης Παπακυριακόπουλος, «Η Ένωσις Εργατών Τύπου Αθηνών και τα ‘∆όκιµα’ µέλη της», 
∆ελτίον Πληροφοριών, Ιούλιος 1964.  
333 «Λογοδοσία του ∆ιοικ. Συµβουλίου», ∆ελτίον Πληροφοριών, Μάρτιος 1965.  
334 Στο ίδιο.  
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της ΕΕΤΑ δηµιούργησε το λεγόµενο ‘εκδοτικό τµήµα’ χωρίς να προκαλέσει τριγµούς 
ή µεταβολές στην υπάρχουσα δοµή. Με τη δηµιουργία της κατηγορίας των δοκίµων 
µελών όχι µόνο έδωσε, αν και προσωρινή, «λύση» στο ‘πρόβληµα’ ώστε να 
αποφευχθεί η πιθανότητα συγκρότησης «εφεδρικού στρατού εργασίας» στις 
εφηµερίδες, αλλά ενίσχυσε παράλληλα και τη διαπραγµατευτική της δύναµη.   
 
3.2) Τα ταµεία ασφαλίσεως των εργαζοµένων  

 
Την περίοδο του Μεσοπολέµου αυξάνονται σε αριθµό τα ασφαλιστικά ταµεία των 
εργατικών ενώσεων που στόχευαν κυρίως στην ασφάλιση κατά της ανεργίας και της 
υγείας. Ήδη το 1927 λειτουργούσαν 41 ασφαλιστικά ταµεία µε 191.925 
ασφαλισµένους και 26.676 συνταξιούχους. 335  Ο αριθµός τους υπερδιπλασιάζεται 
µέσα σε δέκα χρόνια, φτάνοντας τα 92 ταµεία, γεγονός που είχε να κάνει µε την 
κρατική πολιτική, καθώς θεωρήθηκε ότι οι κοινωνικές ασφαλίσεις ήταν απαραίτητες 
«για την κοινωνική σταθερότητα και ακόµη για την ανάπτυξη της 
παραγωγικότητας».336  

Ανάµεσα στα ταµεία που ιδρύθηκαν µετά το 1924, µέσω ειδικής νοµοθεσίας, 
όπως των αρτεργατών και µυλεργατών, των καπνεργατών (ΤΑΚ), των 
σµυριδορυκτών Νάξου, των εργατών λιµένος Πειραιώς ήταν και το ταµείο 
ασφαλίσεως τυπογράφων. 337 

Ο νόµος 5243/1931 «Περί ταµείου ασφαλίσεως τυπογράφων, λιθογράφων, 
βιβλιοδετών και εν γένει εργατών τύπου», προέβλεπε την ίδρυση ταµείου για την 
ασφάλιση των µισθωτών κατά της ανικανότητας προς εργασία λόγω σωµατικής 
πάθησης ή πνευµατικής βλάβης, κατά του γήρατος και του θανάτου. Πόροι του 
ταµείου ήταν  το ½ λεπτό επί της τιµής πώλησης των εφηµερίδων και οι ανάλογες 
καταβολές των ασφαλισµένων και των εργοδοτών.338 Το συγκεκριµένο ταµείο θα 
παραµείνει σε λειτουργία µέχρι το 1934, οπότε και θα ιδρυθεί διακριτό ταµείο από 
την ΕΕΤΑ, ύστερα από τη σωµατειακή διάσπαση των εργαζοµένων που 
πραγµατοποιήθηκε κατά τη δεκαετία του 1920. 339  Με βάση το νόµο 6071/1934 
ιδρύθηκε το «Ταµείο Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Αθηνών» (ΤΑΕΤΑ), το οποίο 
κάλυπτε τις παροχές που καταβάλλονταν στους ασφαλισµένους από το αρχικό 
ταµείο.340  

Σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο, το Ταµείο Ασφαλίσεως Τυπογράφων 
µετονοµάζεται σε «Ταµείον Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών 
Τεχνών» (ΤΑΤ και ΜΓΤ) και ασφαλίζεται σε αυτό: α) το προσωπικό των 
τυπογραφικών, λιθογραφικών, βιβλιοδετικών και εκδοτικών επιχειρήσεων της χώρας, 
β) το προσωπικό των βιβλιοπωλείων, χαρτοπωλείων, στοιχειοχυτηρίων και 
                                                 
335  Γιώργος Ζυγογιάννης, Νίκος Λέανδρος, «Ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά του ‘Κράτους 
Πρόνοιας’ στην Ελλάδα κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο», στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Η 
ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο (1945 – 1967), τ. Α΄, Αθήνα 1994, σ. 172.  
336 Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική, ό.π., σ. 476.  
337Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική, ό.π., σ. 395 – 396, 418 – 439. Βλ. επίσης Κώστας 
Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα, ό.π., σ. 220 – 242.  
338 ΦΕΚ Α΄ 265/11.8.1931.  
339 Βλ. παραπάνω «1.2) Οι πρώτες σωµατειακές τυπογραφικές οργανώσεις».  
340 Πόροι του ΤΑΕΤΑ ήταν: α) οι εισφορές των µισθωτών, β) το ηµίλεπτο για κάθε πωλούµενο φύλλο 
αθηναϊκής εφηµερίδας, γ) ένα λεπτό για κάθε πωλούµενο φύλλο εβδοµαδιαίων εφηµερίδων που 
κυκλοφορούν µέσω πρακτορείων, δ) δύο λεπτά για κάθε αντίτυπο περιοδικού που πωλείται µέσω των 
Πρακτορείων Αθηναϊκών Περιοδικών (το µισό του ποσού αυτού θα καταβάλλεται στο ΤΑΤ και ΜΓΤ). 
Το µεγαλύτερο µέρος του συνόλου της περιουσίας του ταµείου περιέχεται στο Λογαριασµό Ανεργίας, 
καθώς αυτήν την περίοδο η οικονοµική κρίση πλήττει τα τυπογραφικά καταστήµατα. ΦΕΚ Α΄ 
68/16.2.1934.  
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φωτοτσιγκογραφείων, γ) το προσωπικό των εργοστασίων, παραγωγής ή βιοµηχανίας, 
χάρτου, των εργασιών χαρτονοποιίας, καθώς και το προσωπικό των κυτιοποιείων και 
δ) το εργατικό προσωπικό των επαρχιακών εφηµερίδων. Η διαφορά µε το ΤΑΕΤΑ 
είναι ότι το ΤΑΤ δεν περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο και περιλαµβάνει το σύνολο των 
εργαζοµένων που απασχολούνται στον κλάδο.341  

Κατά τη µεταπολεµική περίοδο σταδιακά πληθαίνουν οι ασφαλιστικοί τοµείς 
που καλύπτουν τα ταµεία.  Το 1947 εκτός από τους κλάδους ανεργίας και συντάξεως 
προστίθεται στο ΤΑΕΤΑ και ο κλάδος προνοίας µε σκοπό την εφ’ άπαξ αποζηµίωση 
των συνταξιούχων. Παράλληλα επιτράπηκε η διάθεση αποθεµατικών του ταµείου για 
παροχή στέγης στους εργάτες τύπου.342 Με υπουργική απόφαση το 1952 ιδρύθηκε 
αντίστοιχος κλάδος προνοίας και στο ΤΑΤ σκοπός του οποίου είναι η «χορήγησις εφ’ 
άπαξ βοηθήµατος εις τους τιθεµένους εις σύνταξιν ησφαλισµένους, λόγω γήρατος, 
αναπηρίας και εν περιπτώσει θανάτου τούτων και εις τα µέλη οικογενείας αυτών». 343 

Η απουσία κλάδου ασθενείας οδήγησε το 1950 στην υπαγωγή των 
ασφαλισµένων, για τον συγκεκριµένο κλάδο, στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Ι.Κ.Α.), το οποίο αν και είχε ιδρυθεί το 1934 λειτούργησε το 1937 επί Μεταξά και 
προέβλεπε την ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος και 
θανάτου. 344 Από τις αρχές της δεκαετίας, η ΕΕΤΑ προσφεύγει σε ενέργειες 
προκειµένου να αποκτήσει πόρους για τη σύσταση κλάδου ασθενείας έτσι ώστε 
αποσπαστεί από το Ι.Κ.Α. Η άρνηση του υπουργείου Συντονισµού να ικανοποιήσει 
το αίτηµα των εργατών τύπου, λόγω της προσπάθειας της κυβέρνησης να 
συγχωνεύσει όλα τα ταµεία, οδήγησε στην κήρυξη 24ωρης απεργίας τον Ιούλιο του 
1956 µε δυνατότητα µετατροπής της σε απεργία διαρκείας. Υπό την απειλή της 

                                                 
341 Πόροι του ΤΑΤ ήταν: α) η εισφορά των ασφαλισµένων, β) το µισό λεπτό για κάθε πωλούµενη 
ηµερήσια επαρχιακή εφηµερίδα, γ) δύο λεπτά για κάθε πωλούµενο αντίτυπο των επαρχιακών 
περιοδικών, δ) 40 λεπτά ανά κιλό επί των παραγόµενων προϊόντων των εργοστασίων χαρτοποιίας, 20 
λεπτά ανά κιλό επί των παραγόµενων προϊόντων από τα εργοστάσια χαρτονοποιίας και 2 δρχ. ανά κιλό 
των παραγόµενων προϊόντων από τα στοιχειοχυτήρια. Το 30% του συνόλου των εισφορών παρέχεται 
για την περίθαλψη των ανέργων τυπογράφων Αθηνών – Πειραιώς,  ενώ αποκλείονται από αυτήν την 
πρόνοια οι υπόλοιπες κατηγορίες των µισθωτών. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
καταστατικού οι εργοδότες και οι εργολάβοι αρχιεργάτες τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης µέχρι τριών 
µηνών ή µε την καταβολή χρηµατικής ποινής από 10.000 µέχρι 15.000 δραχµών ή ακόµη και µε την 
επιβολή και των δύο ποινών. ΦΕΚ Α΄ 68/16.2.1934.  
342 Χ. Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου, ό.π., σ. 41. Το καταστατικό της ΕΕΤΑ προέβλεπε την παροχή 
ιατρικής περίθαλψης και κάλυψης των εξόδων κηδείας για τα µέλη που είχαν συµπληρώσει το πρώτο 
έτος συµµετοχής τους στην Ένωση, καθώς και σε πρόσωπα της οικογένειάς τους. Τα δικαιούµενα µέλη 
της οικογένειας του εργάτη τύπου σε περίπτωση που ήταν έγγαµος ήταν: η σύζυγος, τα τέκνα και οι 
γονείς του, ενώ για τα άγαµα µέλη της Ένωσης: οι γονείς, οι ανήλικοι αδελφοί και οι άγαµες αδελφές. 
Άρθρο 32 του καταστατικού του 1955.  Το 1963 το ΤΑΕΤΑ θα ενισχυθεί µε τον κλάδο επικουρικής 
ασφάλισης (µε βάση το Β. ∆. 462/1963) µε στόχο τη χορήγηση «περιοδικών παροχών εις τα παρ’ αυτώ 
ασφαλιζόµενα πρόσωπα εις περίπτωσιν αναπηρίας και γήρατος, ως και εις τα µέλη της οικογενείας 
τούτων». ΦΕΚ Α΄ 131/27.8.1963.  
343 ΦΕΚ Β΄ 263/22.12.1952.  
344  Για το καταστατικό του Ι.Κ.Α. Βλ. Υφυπουργείον Εργασίας, Νόµος 6298 περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Αθήνα 1938. Η ίδρυση του Ι.Κ.Α. δεν ήταν αποτέλεσµα «φιλεργατικής» πολιτικής του 
Μεταξά, αλλά εντάσσεται «στη γενικότερη λογική της σταθεροποίησης του βαθµού εκµετάλλευσης 
της εργασίας, ώστε να εξοµαλυνθεί η αναπαραγωγή του συστήµατος». Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το 
προσφυγικό σοκ. Οι σταθερές και οι µεταβολές της ελληνικής οικονοµίας», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ 
(επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Β1: Ο Μεσοπόλεµος 1922 – 1940, Βιβλιόραµα, Αθήνα 
2002, σ. 55. Βλ. επίσης Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική, ό.π., σ. 489. Κώστας Φουντανόπουλος, 
«Εργασία και εργατικό κίνηµα», ό.π., σ. 331 – 332. Χρήστος Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου, ό.π., σ. 42. 
Βλ. και ΦΕΚ Β΄ 162/25.9.1950 όπου σύµφωνα µε το άρθρο 1 «ασφαλίζονται υποχρεωτικώς εις το 
Ι.Κ.Α. κατά της ασθενείας πάντες οι πάσης φύσεως συνταξιούχοι […] του Ταµείου Ασφαλίσεως 
Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών».  
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απεργίας και των πολιτικών πιέσεων που ασκήθηκαν τόσο από την Ελένη Βλάχου 
όσο και από τον Χρήστο Λαµπράκη, ψηφίστηκε εν τέλει το Ν. ∆. 3572/1956 «Περί 
Ταµείου Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Αθηνών», που προέβλεπε τη σύσταση του 
νέου κλάδου.345 Το φαινοµενικά αντιφατικό της συγκεκριµένης εξέλιξης ήταν ότι 
συµφώνησε και δραστηριοποιήθηκε υπέρ της απόσπασης των εργατών τύπου από το 
Ι.Κ.Α. και η ΕΙΗΕΑ. Γιατί όµως προχώρησε σε αυτήν την κίνηση; Τρεις φαίνεται ότι 
ήταν οι βασικοί λόγοι που ώθησαν την ΕΙΗΕΑ στην υπεράσπιση των συµφερόντων  
των εργατών της: α) το προέβλεπε το «Πρωτόκολλο» που υπογράφηκε ανάµεσα στην 
ΕΕΤΑ και την ΕΙΗΕΑ τον Αύγουστο του 1950, αλλά και η συλλογική σύµβαση του 
1952,346 β) η εισφορά των εργοδοτών για τον κλάδο ασθενείας µειωνόταν από 7% 
στο 5% και γ) η απειλή εκδήλωσης απεργίας από την πλευρά των εργατών τύπου 
προκειµένου να πιέσουν την κυβέρνηση να αποδεχτεί το αίτηµα, στρεφόταν εναντίον 
των δικών τους οικονοµικών συµφερόντων. Εποµένως και οι εργοδότες των 
ηµερησίων εφηµερίδων της Αθήνας είχαν οικονοµικό συµφέρον από την άµεση 
ψήφιση του νοµοσχεδίου για το ΤΑΕΤΑ. Η ΕΕΤΑ µάλιστα «εκφράζει τας 
ευχαριστίας της προς την ΕΙΗΕΑ διά την συµπαράστασίν της προς λύσιν του 
ζητήµατος και ελπίζει ότι η ιδία κατανόησις και συνεργασία θα επιδειχθή και εις το 
µέλλον».347   

Σύµφωνα µε το νέο καταστατικό, το ΤΑΕΤΑ περιλαµβάνει πλέον τους 
κλάδους «Ανεργίας», «Ασθενείας και Μητρότητος», «Συντάξεων», «Προνοίας» και 
«Στέγης και Αποκαταστάσεως». Η διαφορά µε το προηγούµενο καταστατικό του 
ταµείου είναι ότι διευρύνεται η βάση των µισθωτών που έχουν δικαίωµα εγγραφής 
στο ταµείο. Πλέον εκτός από το προσωπικό των ηµερήσιων αθηναϊκών εφηµερίδων 
εγγράφεται στο ΤΑΕΤΑ το προσωπικό των αθηναϊκών περιοδικών, το προσωπικό 
των εβδοµαδιαίων εφηµερίδων της Αθήνας, οι εργολάβοι που αναλάµβαναν την 
εκτύπωση ηµερησίων εφηµερίδων και περιοδικών της Αθήνας, καθώς και το 
προσωπικό του ταµείου. 348  
                                                 
345 ∆ελτίον Πληροφοριών, Ιούλιος 1956,  Σεπτέµβριος 1956.  
346 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 5, «Πρωτόκολλον», 20/8/1950. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 της 
συλλογικής σύµβασης, η ΕΙΗΕΑ αναγνωρίζει ανάµεσα σε άλλα, «ως υποχρέωσίν της όπως παράσχη 
αµέριστον την ηθικής αυτής συνδροµήν διά την επίτευξιν πάσης δικαίας επιδιώξεως της Ενώσεως […] 
[όπως] η σύστασις Ταµείου Υγείας». ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 2, «Σύµβασις», 25/11/1952.  
347 «Ανακοίνωσις της απεργιακής επιτροπής», ∆ελτίον Πληροφοριών, Σεπτέµβριος 1956.  
348 Το µεγαλύτερο µέρος των πόρων  καλύπτουν οι εργοδοτικές εισφορές, ενώ οι εργάτες καταβάλλουν 
το 8% επί των πάσης φύσεως αποδοχών. Από το σύνολο των πόρων το 50% αποδίδεται στον κλάδο 
συντάξεων και το 26% στο νέο κλάδο ασθενείας και µητρότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κλάδος 
ανεργίας απορροφά µόνο το 6% του συνόλου των πόρων πράγµα που θεωρώ ότι οφείλεται στη µικρή 
παρουσία ανέργων και υποαπασχολούµενων στο συγκεκριµένο επαγγελµατικό χώρο. ΦΕΚ Α΄ 
233/13.10.1956. Βλ. επίσης ∆ελτίον Πληροφοριών, Σεπτέµβριος 1956, Οκτώβριος 1956. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του καταστατικού, το ΤΑΕΤΑ έχει τους εξής πόρους: α) 
εργοδοτική εισφορά 1,98% επί της τιµής εκάστου πωλουµένου φύλλου των ηµερησίων αθηναϊκών 
εφηµερίδων, β) εργοδοτική εισφορά 1,73% επί της τιµής εκάστου πωλουµένου φύλλου εβδοµαδιαίων 
αθηναϊκών εφηµερίδων και περιοδικών, γ) εργοδοτική εισφορά 16% επί των πάσης φύσεως αποδοχών 
των εργαζοµένων σε εφηµερίδες ή περιοδικά ή τυπογραφικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν κυκλοφορούν 
τα  έντυπά τους µέσω των πρακτορείων, δ) εργοδοτική εισφορά επί των αποδοχών των εργαζοµένων, 
ίση µε την αντίστοιχη που καταβάλλεται στο Ι.Κ.Α. για τον κλάδο ασθενείας, ε) εργοδοτική εισφορά 
3% επί του τιµήµατος πάσης επί πληρωµής δηµοσιεύσεως ή διαφηµίσεως, καταχωρισµένης στις 
ηµερήσιες αθηναϊκές εφηµερίδες, στ) εργοδοτική εισφορά 12% επί της πάσης φύσεως αποδοχών του 
τακτικού προσωπικού του ταµείου, ζ) εισφορά των ασφαλισµένων ίση προς 8%  επί των αποδοχών, η) 
εισφορά των συνταξιούχων ίση προς 2% επί των συντάξεών τους, θ) τα ποσά των ασφαλισµένων που 
χορηγούνται για την ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας και µητρότητας, ι) οι τόκοι των προσόδων του 
ταµείου κλπ.  Με το νέο νόµο οι συντάξεις των ασφαλισµένων στο ΤΑΕΤΑ αυξήθηκαν κατά 50%. «Αι 
συντάξεις των εργατών τύπου ηυξήθησαν από 1ης τρέχ. κατά 50%»,  ∆ελτίον Πληροφοριών, Οκτώβριος 
1956.  
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Με τη λειτουργία του νέου κλάδου ασθενείας, το 1957, οι εργάτες τύπου της 
Αθήνας έσπευσαν να προµηθευτούν όσα δεν παρέχονταν µέχρι τότε από το Ι.Κ.Α., 
όπως για παράδειγµα να τύχουν οδοντιατρικής περίθαλψης. Παράλληλα 
παρουσιάστηκαν κρούσµατα, εκ µέρους των εργατών τύπου, ζήτησης ψευδών 
παραπεµπτικών από τους θεράποντες ιατρούς. Σε περίπτωση βεβαίωσης της 
«ανικανότητας προς εργασία» οι εργάτες τύπου είχαν το δικαίωµα να απουσιάσουν 
από την εργασία τους χωρίς να µειωθούν ή να στερηθούν τις αποδοχές τους. Η 
συγκεκριµένη πρακτική φαίνεται ότι ήταν αναπτυγµένη από την περίοδο που ο 
κλάδος ασθενείας υπαγόταν στο Ι.Κ.Α. και οι εργάτες τύπου προσπάθησαν να την 
αναπαράγουν και κατά τη σύσταση του νέου κλάδου στο ΤΑΕΤΑ. Η διοίκηση της 
ΕΕΤΑ καταγγέλλει το γεγονός αλλά δε φαίνεται να είναι σε θέση να εξαλείψει το 
φαινόµενο. 349 

Η απόσπαση από το Ι.Κ.Α. ήταν ένα σηµαντικό επίτευγµα για τους 
εργαζοµένους στις ηµερήσιες εφηµερίδες ιδιαίτερα σε µια περίοδο όπου η υπαγωγή 
των επικουρικών και κύριων ταµείων στο Ι.Κ.Α. ήταν πολύ πιθανή. Από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1950 το Ι.Κ.Α. εµφάνιζε σηµαντικό έλλειµµα στον προϋπολογισµό του 
που έφτασε το 1957 στα 71 εκ. δραχµές.350 Η µη καταβολή των αναγκαίων οφειλών 
στο Ι.Κ.Α. από πλευράς ορισµένων βιοµηχάνων και βιοτεχνών που έφταναν συνολικά 
τα 450 εκ. δραχµές, η µη εφαρµογή της σχετικής διάταξης του νόµου 1864/1951 περί 
ενισχύσεως του Ι.Κ.Α. από τον κρατικό προϋπολογισµό µε 500 εκ. δραχµές, λόγω του 
ανάλογου «δανείου» που παρέσχε το Ι.Κ.Α. κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου, η αναγκαστική κατάθεση (βάσει του Α. Ν. 1611/1950), των αποθεµατικών 
όλων των ασφαλιστικών ταµείων στην Τράπεζα της Ελλάδος µε επιτόκιο που όριζε η 
Νοµισµατική Επιτροπή351 και που ήταν σταθερά χαµηλότερο από το αντίστοιχο των 
εµπορικών τραπεζών, καθώς και η σταδιακή µείωση του ύψους του καταβαλλόµενου 
εργοδοτικού ασφαλίστρου θεωρήθηκαν ως βασικά αίτια της οικονοµικής κρίσης που 
µαστίζει το Ι.Κ.Α. αυτήν την περίοδο. 352 Ως «λύση» του προβλήµατος προτάθηκε 
από τον υπουργό Εργασίας Αριστείδη ∆ηµητράτο, η αναδιάρθρωση του συστήµατος 
µέσω της υπαγωγής των ισχυρών οικονοµικά εργατικών ταµείων στο Ι.Κ.Α. έτσι 
ώστε να δηµιουργηθεί ένας ενιαίος ασφαλιστικός τοµέας.  

∆εν ήταν η πρώτη φορά που υπουργός Εργασίας προβαίνει σε αυτή τη λύση. 
Ήδη από τη δεκαετία του 1940 οι εκάστοτε υπουργοί Εργασίας επεδίωκαν την ίδρυση 
                                                 
349  Α/Κ.Ε., «ΕΕΤΑ, Ανακοίνωσις», 28/11/1957. Ο νέος κλάδος ασθενείας περιελάµβανε: ιατρική, 
µαιευτική, φαρµακευτική, νοσοκοµειακή και σανατοριακή περίθαλψη, επιδόµατα ασθενείας, 
κυοφορίας και λοχείας, δαπάνες µετακινήσεως, βοηθήµατα κηδείας και επιδόµατα φυµατίωσης και 
αεροθεραπείας. «Ο εγκριθείς κανονισµός του κλάδου ασθενείας», ∆ελτίον Πληροφοριών, Σεπτέµβριος 
1957.  
350 «Το Ι.Κ.Α. εµφανίζει έλλειµµα», Η Καθηµερινή, 31/5/1957.  
351 Η Νοµισµατική Επιτροπή συστάθηκε το 1946 ύστερα από πρόταση της βρετανικής κυβέρνησης. Η 
Επιτροπή είχε «δικαίωµα αρνησικυρίας για όλες τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης ή των 
τραπεζών που επηρέαζαν τη νοµισµατική κυκλοφορία». Η συγκεκριµένη Επιτροπή θα καταργηθεί το 
1981 µε την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα. Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Η 
πολιτική οικονοµία της µεταπολεµικής Ελλάδας», ό.π., σ. 295 – 296.  Βλ. επίσης Γιώργος Σταθάκης, 
«Η διαµόρφωση του µεταπολεµικού µοντέλου εκβιοµηχάνισης: Η κρίσιµη περίοδος 1944 – 1953», Τα 
Ιστορικά 12, 13 (Ιούνιος – ∆εκέµβριος 1990),  σ. 57 – 74.   
352 Απ. Στρογγύλης, «Η κοινωνική ασφάλισις σε κίνδυνο», Η Αυγή, 17 – 23/3/1957. Κατά τον Τάσο 
∆ήµου το σύνολο των δεσµευµένων καταθέσεων των ταµείων ανέρχεται το 1957 στα 2 δις δρχ. Τ. 
∆ήµου, «Μισθοί και ηµεροµίσθια», Η Αυγή, 11/1/1957. Βλ. επίσης Τάσος ∆ήµου, «Κοινωνικές 
ασφαλίσεις και κρατική πολιτική», Η Αυγή, 11/3/1959. Για πρόσθετα αίτια που οδήγησαν στην 
οικονοµική κρίση του Ι.Κ.Α. βλ. Γ.Σ.Ε.Ε. / ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ., φ. 14, «Ψήφισµα, Β΄ Γενικού Συµβουλίου της 
ΓΣΕΕ», 24/5/1954. Ενώ το 1950 η εργοδοτική εισφορά στους ασφαλιστικούς οργανισµούς έφτανε το 
44,4% το 1967 µειώθηκε στο 36%. Βλ. Γιώργος Ζυγογιάννης, Νίκος Λέανδρος, «Ορισµένα βασικά 
χαρακτηριστικά του ‘Κράτους Πρόνοιας’», ό.π., σ. 173, 176.  
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ενιαίου ασφαλιστικού οργανισµού, ο οποίος θα συνέβαλε, ανάµεσα σε άλλα, στη 
χρηµατοδότηση παραγωγικών επενδύσεων. Κατά τον Άγγελο Αυγουστίδη, «η 
αφαίρεση των ταµείων από τον έλεγχο των επαγγελµατικών οµοσπονδιών 
αποτελούσε µέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να σπάσει το αριστερό 
συνδικαλιστικό κίνηµα»,353 καθώς τα ισχυρά εργατικά ταµεία όπως των τυπογράφων, 
των εργατών τύπου, των σιδηροδροµικών, των καπνεργατών και των εργατών 
ηλεκτρισµού ελέγχονταν από οµοσπονδίες που πρόσκεινται στην Αριστερά. Υπέρ της 
πολιτικής ενσωµάτωσης των ταµείων στο Ι.Κ.Α. τάχθηκαν και οι εργοδότες, εφόσον 
το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς στο Ι.Κ.Α. ήταν µικρότερο από το αντίστοιχο 
των µεµονωµένων ταµείων.354 

Για την αποτροπή της πρακτικής των συγχωνεύσεων, εργατοϋπάλληλοι της 
Αθήνας και του Πειραιά προσφεύγουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις και 
διαµαρτυρίες. Ανάµεσά τους είναι και οι τυπογράφοι της Αθήνας που οργανώνονται 
µε τους λιθογράφους για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους.355 Οι ασφαλισµένοι 
στο ΤΑΤ ζητούν µε ψήφισµα, τον Απρίλιο του 1956, την αποποµπή των διοικούντων  
για αµέλεια και παραβίαση των καθηκόντων τους και τον άµεσο διορισµό νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στο ταµείο «εξ ησφαλισµένων αντιπροσώπων εκλεγµένων 
υπό των ησφαλισµένων απ’ ευθείας και ανά πάσαν στιγµήν ανακλητών», ώστε να 
εξασφαλιστεί η αυτονοµία και ανεξαρτησία του ΤΑΤ.356 Το ζήτηµα ήταν ιδιαίτερα 

                                                 
353  Άγγελος Αυγουστίδης, Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα κατά τη δεκαετία του ’40 και τα 
περιθώρια της πολιτικής, Καστανιώτη, Αθήνα 1999, σ. 339. Το 1947 όταν ο Κωνσταντίνος 
Καραµανλής, ως υπουργός Εργασίας, έθεσε τα κεφάλαια των ξεχωριστών ταµείων υπό κρατική 
επίβλεψη σηµειώνονται απεργιακές κινητοποιήσεις. Ανάµεσα στα εργατικά σωµατεία που έλαβαν 
µέρος στις απεργίες ήταν και το Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών που προβαίνει στη µεγαλύτερη σε 
χρονική διάρκεια απεργία (πενήντα ηµερών), από τις 20 Ιανουαρίου µέχρι τις 8 Μαρτίου του 1947, µε 
οικονοµικά αιτήµατα. Γρηγόρης Παντελόγλου, «Ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα: Οι απεργίες της 
περιόδου 1945 – 1949»,  Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων 1 (Ιανουάριος 1996), σ. 122.  
354 «Ένας ασφαλιστικός οργανισµός δι’ όλους», Η Τυπογραφία, 5/2/1959. Συνολικά υπολογίστηκε ότι 
µε την ενσωµάτωση 28  ταµείων, το Ι.Κ.Α. θα ενισχυόταν µε 200 εκατοµµύρια δραχµές, δηλαδή µε 
ποσό υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο έλλειµµα. Τ. ∆ήµου, «Η συγχώνευσις των επικουρικών 
ασφαλιστικών ταµείων στο Ι.Κ.Α.», Η Αυγή, 17/2/1957. «Καταργούνται 28 επικουρικά ταµεία και το 
Ι.Κ.Α. δηµεύει την περιουσία τους», Η Αυγή, 22/3/1957. Κώστας Σεφέρης, Ελληνικό συνδικαλιστικό 
κίνηµα, ό.π., σ. 82. Την περίοδο 1951 – 1959 συγχωνεύτηκαν στο Ι.Κ.Α. 15 εργατικά ταµεία διότι 
θεωρήθηκαν χρεοκοπηµένα ανάµεσα στα οποία το ΤΑΚ (1953), των λιµενεργατών και των 
εργατοϋπαλλήλων φωταερίου, ενώ συνέχισαν τη λειτουργία τους 38 συνολικά ταµεία και 34 
επικουρικά. Ανάµεσα στα πέντε ισχυρά οικονοµικά ταµεία (του προσωπικού Η.Ε.Α.Π., του Ο.Τ.Ε., της 
Τράπεζας της Ελλάδος, των εφηµεριδοπωλών) που λειτουργούν αυτήν την περίοδο είναι και των 
εργατών τύπου που παρείχε στα µέλη του κατώτατη σύνταξη περίπου 1.000 δραχµών, ενώ το Ι.Κ.Α. 
µόνο 550 δραχµών.  Η σηµαντική αυτή οικονοµική διαφορά µεταξύ των εργατικών ταµείων και του 
Ι.Κ.Α. ήταν αρκετή ώστε να επιδιωχθεί από την κυβέρνηση η συγχώνευση προκειµένου «να 
χρησιµοποιηθούν τα κεφάλαια των ταµείων από το κλυδωνιζόµενο Ι.Κ.Α.». Τ. ∆ήµου, «Κοινωνικές 
ασφαλίσεις», Η Αυγή, 10/3/1959. Στο ΤΑΕΤΑ το ύψος των συντάξεων αυξήθηκε σηµαντικά την 
περίοδο 1956 – 1959. Τον Οκτώβρη του 1956 η ανώτατη σύνταξη ήταν 1.625 δρχ. και η κατώτατη 625 
δρχ., το Μάρτιο του 1957 η ανώτατη έφτασε τις 2.250 δρχ. και η κατώτατη τις 937 δρχ. και τον Ιούλιο 
του 1959 η ανώτατη έφτασε τις 3.000 δρχ. και η κατώτατη διατηρήθηκε στις 937 δρχ. Α/Κ.Ε., 
«∆ιοίκηση ΤΑΕΤΑ, Προκήρυξις», 29/8/1959.    
355 Τα σωµατεία των εργατών και εργατριών πετρελαίου, κλωστοϋφαντουργών, καπνοβιοµηχανίας, 
τυπογράφων, υπαλλήλων εµπορικών καταστηµάτων, µυλεργατών, αρτεργατών, µακαραροτεχνιτών 
κ.ά. οργανώνουν διαµαρτυρίες στην Αθήνα και τον Πειραιά εναντίον της συγχώνευσης των 
ασφαλιστικών τους ταµείων στο Ι.Κ.Α. «∆ιαµαρτυρίαι εργατικών οργανώσεων δια τα ταµεία», Η 
Καθηµερινή, 1/9/1956. Βλ. επίσης «Οι τυπογράφοι και οι λιθογράφοι Αθηνών αρνούνται να δεχθούν 
συγχώνευσιν του ταµείου τους στο Ι.Κ.Α.», Η Αυγή, 18 – 24/4/1956.   
356  ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 3, «Ψήφισµα της συγκεντρώσεως διαµαρτυρίας των 
εργατοϋπαλλήλων των ησφαλισµένων εις το Ταµείον Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών», 
22/4/1956.  
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κρίσιµο, καθώς αρκούσε η συγκατάθεση των µελών της διοίκησης του κάθε ταµείου 
για την υπαγωγή του στο Ι.Κ.Α.  

Με βάση το νόµο 2070/1952 αντικαταστάθηκαν τα διοικητικά συµβούλια των 
ασφαλιστικών οργανισµών «δι ηµετέρων», 357  δηλαδή από άτοµα που ήταν 
ελεγχόµενα από το υπουργείο Εργασίας µε στόχο τον έλεγχο της διοίκησης και άρα 
και του οικονοµικού προσανατολισµού του ταµείου. Το Ν. ∆. 2656/1953 «Περί 
οργανώσεως και ελέγχου αγοράς εργασίας» επεκτείνει τις αρµοδιότητες του 
υπουργού Εργασίας, ο οποίος αναλαµβάνει πλέον πλήρως την παρακολούθηση, 
εποπτεία και έλεγχο των ασφαλιστικών ταµείων, συµπεριλαµβανοµένου και του 
Ι.Κ.Α., καθώς και τη γενικότερη εποπτεία της αγοράς εργασίας έχοντας το δικαίωµα 
να ακυρώνει τις αποφάσεις των ∆. Σ. των ταµείων και να αντικαθιστά τα µέλη 
τους.358  

Το Μάρτιο του 1960 η απεργιακή κινητοποίηση των εργατών τύπου στην 
Αθήνα που διήρκεσε πάνω από ένα µήνα ώθησε την κυβέρνηση στην ψήφιση νόµου 
µε στόχο την καταστολή της απεργίας και την αφαίρεση κεκτηµένων δικαιωµάτων 
της ΕΕΤΑ. Ανάµεσα σε άλλα το άρθρο 2 του νόµου 4046/1960 συνηγορούσε υπέρ 
της συγχώνευσης του ΤΑΕΤΑ µε το ΤΑΤ και µε τον «Κλάδο Ασφαλίσεως των 
Εργατών Τύπου Θεσσαλονίκης», που είχε ιδρυθεί από το ΤΑΕΤΑ το 1951, σε κοινό 
ταµείο.359  

                                                 
357  «Ο υπουργός Εργασίας αντικαθιστά τα συµβούλια των ασφαλιστικών οργανισµών και των 
Ταµείων», Η Αυγή, 10/12/1952.  
358 ΦΕΚ Α΄ 299/31.10.1953. Σύµφωνα µε το Ν. ∆. 2698/1953 ο υπουργός  Εργασίας έχει το δικαίωµα 
να ζητήσει τη διάλυση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ι.Κ.Α. ή ακόµη και να απολύσει µέλος αυτού. 
ΦΕΚ Α΄ 315/10.11.1953. Βλ. επίσης Γ.Σ.Ε.Ε. / ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ., φ. 14, «Ψήφισµα, Β’ Γενικού Συµβουλίου 
της ΓΣΕΕ», 24/5/1954. Το 1953 τροποποιούνται µε βάση το νόµο τα καταστατικά του ΤΑΕΤΑ και του 
ΤΑΤ και ΜΓΤ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΕΤΑ απαρτίζεται από 7 µέλη: α) τον πρόεδρο που 
οφείλει να έχει γνώσεις κοινωνικής πολιτικής, β) δύο δηµοσίους υπαλλήλους, από τους οποίους ο ένας 
οφείλει να είναι υπάλληλος στο υπουργείο Εργασίας, γ) έναν εργοδότη, δ) δύο µέλη των 
ασφαλισµένων και ε) ένα συνταξιούχο. Σε σύγκριση µε παλαιότερο καταστατικό παρατηρείται, 
«περιορισµός των εκ της τάξεως των ησφαλισµένων µελών του ∆.Σ. από τεσσάρων εις δύο, ενώ δεν 
ηπήλθε τοιαύτη µεταβολή εις τα µέλη του ∆.Σ. εκ της τάξεως των δηµοσίων υπαλλήλων». «Η σύνθεσις 
του ∆.Σ. του ταµείου Εργατών Τύπου», Εργατικό Βήµα, 25/5/1953. Επιπλέον ήταν αρκετή η παρουσία 
πέντε τουλάχιστον µελών για τη λήψη µιας απόφασης και «δια ψήφων ουχί ολιγωτέρων των 
τεσσάρων». ΦΕΚ Β΄ 49/28.2.1953. Με τη λειτουργία του κλάδου ασθενείας το 1956 επιβλήθηκε και η 
τροποποίηση του καταστατικού του ΤΑΕΤΑ. Σύµφωνα µε το νέο καταστατικό εµφανίζεται 
ανακατανοµή της σύνθεσης του διοικητικού συµβουλίου του ταµείου. Πλέον οι ασφαλισµένοι 
καταλαµβάνουν 4 θέσεις στο συµβούλιο και τις υπόλοιπες 3, ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών, ο 
πρόεδρος και ένας υπάλληλος του υπουργείου Εργασίας. ∆ελτίον Πληροφοριών, Αύγουστος 1957. Την 
ίδια περίπου δοµή είχε και το διοικητικό συµβούλιο του ΤΑΤ µε τη διαφορά ότι ήταν εννεαµελές, αλλά 
την πλειοψηφία των ψήφων είχαν και πάλι οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι του υπουργείου Εργασίας. 
Συγκεκριµένα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ταµείου απαρτίζεται από: α) τον πρόεδρο, β) δύο 
δηµοσίους υπαλλήλους, από τους οποίους ο ένας ήταν υπάλληλος του υπουργείου Εργασίας, γ) δύο 
εργοδότες, δ) τρία µέλη των ασφαλισµένων και ε) ένα συνταξιούχο. ΦΕΚ Β΄ 45/ 27.2.1953. 
359 ΦΕΚ Α΄ 47/19.4.1960. Ο «Κλάδος Ασφαλίσεως των Εργατών Τύπου Θεσσαλονίκης» αν και είχε 
κοινή διοίκηση µε το ΤΑΕΤΑ ήταν ανεξάρτητος οργανισµός, τα µέλη του οποίου απολάµβαναν 
σαφέστατα λιγότερες και χαµηλότερες παροχές σε σύγκριση µε τους Αθηναίους συναδέλφους τους. 
Μέχρι το 1959 οι εργάτες τύπου Αθηνών λάµβαναν µικρότερο επίδοµα προνοίας σε σύγκριση µε τους 
συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη, αλλά διέθεταν κλάδο ασθενείας και κλάδο στέγης και 
αποκαταστάσεως τους οποίους στερούνταν οι εργάτες τύπου Θεσσαλονίκης. Το 1959 «εν ονόµατι της 
ίσης µεταχειρίσεως» η διοίκηση του ΤΑΕΤΑ αποφάσισε την κατά 40% µείωση «του χορηγουµένου 
εφ’ άπαξ βοηθήµατος Προνοίας εις εξερχοµένους συνταξιούχους του Κλάδου» της Θεσσαλονίκης. 
Ωστόσο, αυτή η «ίση µεταχείριση» δεν προέβλεπε την επέκταση των λοιπών πλεονεκτηµάτων που 
παρείχε το ΤΑΕΤΑ στα µέλη της ΕΕΤΑ και στους εργάτες τύπου Θεσσαλονίκης. «Η φωνή των 
επαρχιών», Ο Εργάτης Τύπου, 22/7/1959. 



 87

Η συγχώνευση των σχετικών ταµείων που προέβλεπε ο νόµος θα είχε 
αρνητικά αποτελέσµατα για τους ασφαλισµένους στο ΤΑΕΤΑ, καθώς το ΤΑΤ και ο 
Κλάδος της Θεσσαλονίκης ήταν «κλονισθέντα οικονοµικώς» και δεν κάλυπταν τους 
σχετικούς ασφαλιστικούς τοµείς του ταµείου των εργατών τύπου της Αθήνας.360 Σε 
περίπτωση εφαρµογής του νόµου άνοιγε ο δρόµος µελλοντικής ενσωµάτωσης των 
τυπογραφικών ταµείων στο Ι.Κ.Α. Το σχετικό άρθρο εν τέλει δεν εφαρµόστηκε και οι 
εργάτες τύπου µαζί µε τους τυπογράφους θα λάβουν ενεργό µέρος στις απεργιακές 
κινητοποιήσεις που πραγµατοποιούνται από τα εργατικά σωµατεία για την απόσυρση 
του επικείµενου ασφαλιστικού νοµοσχεδίου που προέβλεπε τη συγχώνευση όλων των 
ταµείων στο Ι.Κ.Α. 361 Μάλιστα, η «κοινή αρχική θέληση τριάντα περίπου 
συνδικαλιστικών οργανώσεων να αγωνισθούν ενωµένες για την απόκρουση του 
κινδύνου διαλύσεως των Κλαδικών Ασφαλιστικών Ταµείων», οδήγησε το 1962 στη 
δηµιουργία των «Συνεργαζόµενων Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων» ή «115 ΣΕΟ», 
που θα αποτελέσουν το αντίπαλο δέος στη Γ.Σ.Ε.Ε. και τη σπονδυλική στήλη του 
συνδικαλιστικού κινήµατος µέχρι τη δικτατορία. 362   

Από το 1953 και µέχρι το 1961 πρόεδρος του ΤΑΤ ήταν ο Ιωάννης Κασιµάτης 
που ήταν παράλληλα και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιώς. Μέχρι το 1957 
το ΤΑΤ βρίσκεται σε οικονοµική ακµή, ενώ από το 1958 µε την αγορά του 
«ξεροχώραφου» στην περιοχή Παλιαγιάννη (στην Κηφισιά) µε σκοπό την ανέγερση 
ξενοδοχείου, εξανεµίστηκαν τα αποθεµατικά του Ταµείου οδηγώντας το ΤΑΤ σε 
οικονοµική κρίση. Ο Κασιµάτης προκειµένου να ικανοποιήσει τα συµφέροντα 
ελληνοαιγυπτιακής τραπέζης προχώρησε σε αγορά οικοπέδου παραβιάζοντας τους 
όρους του καταστατικού και αγνοώντας τη θέση του υπουργείου Εργασίας που δε 
θεώρησε «επωφελή την διάθεσιν τόσον µεγάλου ποσού εις µη προσοδοφόρον 
ακίνητον». Σύµφωνα µε το πόρισµα της Επιτροπής, η οποία συστάθηκε το 1961 από 
                                                 
360 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 2, «ΕΕΤΑ, Επείγουσα έκκλησις συµπαραστάσεως», [1960]. Βλ. για 
το συγκεκριµένο έγγραφο και στο Α/Κ.Ε. 
361 «∆ιά τα αιτήµατα των Εργατών Τύπου», Το Βήµα, 1/6/1960. Την 1η ∆εκεµβρίου του 1960 οι 
οικοδόµοι απεργούν µε αίτηµα την απόσυρση του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου που έθετε δυσµενείς 
όρους ασφάλισης και συνταξιοδότησης. Οι αιµατηρές συγκρούσεις που συνοδεύουν τις απεργίες των 
οικοδόµων τόσο το 1960 όσο και το 1962, αλλά και η µαζικότητά τους συνέβαλαν στο να 
αναγνωριστούν «πρωτοπόροι» του εργατικού κινήµατος καταλαµβάνοντας τη θέση που κατείχαν µέχρι 
τότε οι τυπογράφοι και οι εργάτες τύπου της Αθήνας. Βλ. ενδεικτικά Χριστόφορος Βερναρδάκης – 
Γιάννης Μαυρής, Κόµµατα και κοινωνικές συµµαχίες στην προδικτατορική Ελλάδα: Οι προϋποθέσεις 
της µεταπολίτευσης, Εξάντας, Αθήνα 1991, σ. 144 – 145. Σεραφείµ Σεφεριάδης, «∆ιεκδικητικό κίνηµα 
και πολιτική: ο ελληνικός συνδικαλισµός πριν από τη ∆ικτατορία (1962 – 1967)», Ελληνική 
Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης 12 (Νοέµβριος 1998), σ. 19 – 20. Ηλίας Στάβερης, «1η ∆εκεµβρίου 
1960. Οι οικοδόµοι απεργούν», Αρχειοτάξιο 3 (Μάιος 2001), σ. 122 – 128. Νάσος Μπράτσος, 
Εργατικές ιστορίες. Συνεντεύξεις µε πρωταγωνιστές του εργατικού κινήµατος στην Ελλάδα από το 1920 
έως το 1967, εκδόσεις BUX, Αθήνα 1998, σ. 78 – 94. 
362  ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 352. 2., «Προγραµµατική ∆ιακήρυξις» [1963]. Σεραφείµ Σεφεριάδης, 
«∆ιεκδικητικό κίνηµα και πολιτική», ό.π., σ. 15. ∆ηµήτρης Λιβιεράτος, Η κίνηση των 115: Κοινωνικοί 
Αγώνες 1962 – 1967, Προσκήνιο, Αθήνα 2003, σ. 21 – 22. Με την εγκαθίδρυση της δικτατορίας 
αυξάνονται οι ελπίδες των εργοδοτών τυπογράφων για τη συγχώνευση των ασφαλιστικών ταµείων: «οι 
απόµαχοι της εργασίας και του µόχθου θα ευγνωµονούν την Εθνοσωτήριον Κυβέρνησιν διά το µέγα 
και εθνικό τούτον έργον, την ενοποίησιν των ταµείων», Η Τυπογραφία, 25/10/1967. Παρά τις 
προσπάθειες της δικτατορικής κυβέρνησης και της ΓΣΕΕ για την υλοποίηση του σχεδίου ενοποίησης 
των ταµείων, «το σχέδιο τελικά αποσύρθηκε µπροστά στην αποφασιστική και θορυβώδη αντίδραση 
τριάντα περίπου οµοσπονδιών, µε επικεφαλής φυσικά τους τραπεζοϋπαλλήλους και τους οικοδόµους, 
το φθινόπωρο του 1969». Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Μεταξύ Πιτυοκάµπτη και Προκρούστη. Οι 
επαγγελµατικές οργανώσεις στη σηµερινή Ελλάδα, Οδυσσέας, Αθήνα 1998 (1η έκδοση: 1988), σ. 47. 
Νίκος Μαραντζίδης, «Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα στα χρόνια της ∆ικτατορίας των 
Συνταγµαταρχών: Συνδικαλιστικές πρακτικές και ιδεολογία στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στα 
χρόνια 1967 – 1974», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων 11 (Ιούλιος 1998), σ. 14.  
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το Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφαλίσεως του υπουργείου Εργασίας, ύστερα από 
υποβολή σχετικών υποµνηµάτων και διαµαρτυριών των ασφαλισµένων στο ΤΑΤ, 
διαπιστώθηκαν: παραβάσεις του καταστατικού, διάθεση ιδιαίτερα µεγάλου 
χρηµατικού ποσού (8.000.000 δραχµών) για την αγορά «αγροτικού τεµαχίου» που 
δεν ανταποκρινόταν στην πραγµατική του αγοραστική του αξία, έλλειψη 
αποθεµατικών για την ανέγερση του ξενοδοχείου και απουσία οπουδήποτε 
σχεδιασµού ή προγραµµατισµού. 363  Το αποτέλεσµα ήταν το ΤΑΤ να εισέλθει σε 
περίοδο οικονοµικής κρίσης.  

Ωστόσο η αγορά του συγκεκριµένου οικοπέδου δεν ήταν η µοναδική αιτία της 
κρίσης του ΤΑΤ. Από το 1957 και µέχρι το 1960 εµφανίζεται διόγκωση του ύψους 
των οφειλών των εργοδοτών και δραµατική µείωση της εισφοράς των εργοδοτών του 
επαρχιακού τύπου. Από το 1948 και µέχρι το 1956 η εργοδοτική εισφορά µειώνεται 
σταδιακά από 6% σε 0,75% στερώντας από το ταµείο περίπου το 40% των συνολικών 
εσόδων. Τρίτη αιτία της κρίσης του ΤΑΤ ήταν η ψήφιση, κατά το 1957, 
«ευεργετικής» διάταξης εθελουσίας εξόδου σε όσους είχαν συµπληρώσει 7.000 
καταβολές ως µέλη του εργατικού προσωπικού και 8.000 καταβολές ως µέλη του 
υπαλληλικού, λαµβάνοντας πλήρη σύνταξη «λόγω γήρατος» και το ανάλογο εφ’ άπαξ. 
Το αποτέλεσµα ήταν να συνταξιοδοτηθούν 119 άτοµα (άνδρες και γυναίκες) ηλικίας 
38 µέχρι και 54 ετών επιβαρύνοντας το ταµείο αρχικά µε 7.500.000 δραχµές και εν 
συνεχεία µε 4.000.000 δραχµές το χρόνο, όταν το όριο ηλικίας για τους άνδρες ήταν 
το 55ό έτος της ηλικίας τους και για τις γυναίκες το 50ό.364 Στόχος της συγκεκριµένης 
αύξησης των απαιτούµενων καταβολών ήταν η επιµήκυνση του ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης έτσι ώστε να εξισωθούν οι εργαζόµενοι στα τυπογραφεία και 
γενικά στις γραφικές τέχνες µε τους λοιπούς εργάτες και υπαλλήλους του 
δευτερογενούς τοµέα.  

Για την εξεύρεση νέων οικονοµικών πόρων θεωρήθηκε κατάλληλη, από το 
υπουργείο Εργασίας και κατ’ επέκταση από τη διοίκηση του ΤΑΤ, η αύξηση των 
καταβολών των ασφαλισµένων για σύνταξη λόγω γήρατος από 4.250 σε 5.000 
ηµεροµίσθια και λόγω ασθενείας από 1.750 σε 2.500 ηµεροµίσθια. Παράλληλα 
αυξήθηκε η εργατική εισφορά για τον κλάδο προνοίας από 6% σε 7% επί του µισθού 
και ηµεροµισθίου. Οι συγκεκριµένες αποφάσεις οδήγησαν την Οµοσπονδία Εργατών 
Τύπου Ελλάδος, στην οποία ανήκε το Σωµατείο Τυπογράφων της Αθήνας, στην 
κήρυξη απεργίας για την αποτροπή υλοποίησης των συγκεκριµένων αποφάσεων. Η 
24ωρη απεργία που κηρύχθηκε την 17η Μαρτίου του 1960 δεν ανέτρεψε την 
κατάσταση που διαµορφώθηκε, αλλά πίεσε το υπουργείο Εργασίας να λάβει µέτρα 
για την «εξυγίανση» του ταµείου.365 Με απόφαση του υπουργείου, τον Ιούνιο του 
1961, ο Ι. Κασιµάτης αντικαταστάθηκε από τον Σπύρο Καζάκο (τακτικό µέλος του 

                                                 
363  ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 3, «Υπουργείο Εργασίας, Επιτροπή», [1961]. Βλ. επίσης 
«Πανελλαδική κινητοποίηση για την υπεράσπιση και εξυγίανση του ασφαλιστικού µας οργανισµού», 
Τυπογράφος, 29/4/1961.  
364 Κατά χρονικό διάστηµα 1/8/1957 – 31/1/1960 έλαβαν σύνταξη λόγω γήρατος 119 άτοµα από τα 
οποία: 1: 38 ετών, 5: 40, 1: 41, 2: 42, 6:43, 6: 44, 9: 45, 11: 47, 10: 48, 12: 49, 13: 50, 8: 51, 11: 52, 16: 
53, 8: 54. ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 3, «Σωµατείον Τυπογράφων Αθηνών, ‘Έκκλησις προς την 
Πνευµατικήν, Κοινωνικήν και Πολιτικήν ηγεσίαν της χώρας µας», 1961. Βλ. επίσης «∆ύο 
µεγαλειώδεις πανασφαλιστικές συγκεντρώσεις στην Πάτρα», Τυπογράφος, 27/3/1961. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του Ιωάννη Κασιµάτη, το 1950 οι συνταξιούχοι του ΤΑΤ ήταν µόνο 900 άτοµα, ενώ το 1958 
υπερέβησαν τους 2.000. Το αποτέλεσµα ήταν να δωδεκαπλασιασθούν τα έξοδα του ταµείου. «Μία 
επιστολή του Ιωάννη Κασιµάτη», Η Τυπογραφία, 10/10/1959.  
365 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 3, «Πανελλήνιο Ξεσήκωµα για τη σωτηρία του ΤΑΤ», 9/3/1960 και 
«Αλληλογραφία προς τον Αριστείδη ∆ηµητράτον, Υπουργόν Εργασίας», 28/4/1960. Βλ. επίσης Η 
Τυπογραφία, 25/3/1960.  
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Ανωτάτου Συµβουλίου ∆ηµοσίων Υπηρεσιών) και ανακηρύχθηκε πρόεδρος της 
«Ένωσης Εργατών Τύπου και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών Πειραιώς». 366 
Παράλληλα επιδιώχθηκε η καταβολή των χρεών των βιοτεχνών τυπογράφων στο 
ΤΑΤ µε το σύστηµα των δόσεων, αλλά «παραµελήθηκε» η αποπληρωµή των χρεών 
από την πλευρά των βιοµηχάνων. 367 

                                                 
366 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 3, Τυπογράφος, 3/8/1961. Βλ. επίσης «Η νέα διοίκησις της Ενώσεως 
Εργατών Τύπου Πειραιώς», Εργατικό Βήµα, 16/7/1961.  
367 Οι ασφαλισµένοι στο ΤΑΤ και ΜΓΤ θα συνεχίζουν να ασφαλίζονται για το κλάδο ασθενείας στο 
Ι.Κ.Α. µέχρι και την περίοδο της µεταπολίτευσης, ενώ µε βάση το νόµο 2079/1992 το ΤΑΤ και θα 
συγχωνευθεί εν τέλει στο Ι.Κ.Α. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού του 1975, «η 
αποδεδειγµένη ασφάλισις εις το Ι.Κ.Α. οιουδήποτε µισθωτού δια τον Κλάδον Ασθενείας αποτελεί 
τεκµήριον παρασχεθείσης εργασίας, δι’ όσον χρόνον εχώρησεν η τοιαύτη ασφάλισις». Καταστατικόν 
Ταµείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, Αθήνα 1975. Για το νόµο 
2079/1992 «Κατάργηση του Ταµείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, 
υπαγωγή των ασφαλισµένων του στην ασφάλιση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και 
άλλες διατάξεις», βλ. ΦΕΚ Α΄ 142/27.8.1992.    
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Κεφάλαιο 4ο  
Κρατική πολιτική: ∆ιαφοροποιήσεις αποδοχών 
 
Ο τεχνικός και έµφυλος καταµερισµός της εργασίας στα τυπογραφικά καταστήµατα 
αναπαρήγαγε τις διαφοροποιήσεις στο επίπεδο των αποδοχών ανάµεσα στα µέλη του 
εργατικού δυναµικού της κάθε επιχείρησης. Παράλληλα ο τόπος εγκατάστασης, η 
διαπραγµατευτική δύναµη του συνδικάτου, το είδος και το µέγεθος της παραγωγής, 
συνέβαλαν µε διαφορετική δυναµική στην τελική διαµόρφωση του ύψους του 
ηµεροµισθίου. Αναµφίβολα, ωστόσο, η όξυνση του ανταγωνισµού που παρατηρείται 
στα τυπογραφεία της Αθήνας και η αδυναµία συσπείρωσης και αποτελεσµατικής 
οργάνωσης των εργοδοτών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο όχι µόνο στη διαφοροποίηση 
του ύψους των αποδοχών ανάµεσα στα τυπογραφεία της πρωτεύουσας και των 
λοιπών πόλεων, αλλά και µεταξύ των καταστηµάτων της ίδιας πόλης και ιδιαίτερα 
της Αθήνας. Αν και ο συσχετισµός δύναµης που διαµορφώνεται ιστορικά 
µεταβάλλεται, θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι οι εργαζόµενοι στα τυπογραφεία της 
Αθήνας αµείβονται µε υψηλότερο ηµεροµίσθιο σε σύγκριση µε τους συναδέλφους 
τους σε άλλες πόλεις την ίδια περίοδο, αλλά χαµηλότερο από τους άνδρες εργάτες 
του ηµερήσιου αθηναϊκού τύπου.    

Με βάση τις µισθολογικές καταστάσεις από το ΤΑΤ τεσσάρων τυπογραφείων 
της Αθήνας, παρατηρούνται αποκλίσεις µεταξύ των καταστηµάτων όσον αφορά το 
ύψος του καταβαλλοµένου ηµεροµισθίου και τον καταµερισµό της εργασίας. Ο 
«Πυρσός», που παραµένει στις αρχές της δεκαετίας του 1950 µια σχετικά «µεγάλη» 
εκδοτική επιχείρηση, απασχολεί, τον Ιανουάριο του 1950, 173 άτοµα. Από αυτά, οι 
28 είναι άνδρες στοιχειοθέτες, που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο από 22.100 – 26.000 
δρχ., 22 είναι επίσης άνδρες πιεστές µε ηµεροµίσθιο που κυµαίνεται ανάµεσα στις 
16.750 και 26.000 δρχ., δύο αγόρια είναι µαθητευόµενοι και έχουν ηµεροµίσθιο 6.890 
δρχ., 94 είναι βιβλιοδέτες (53 άνδρες και 41 γυναίκες) µε το µέγιστο ανδρικό 
ηµεροµίσθιο να φτάνει τις 26.000 δρχ., ενώ το µέγιστο γυναικείο τις 20.540 δρχ., 8 
άνδρες είναι τσιγκογράφοι (ηµεροµίσθιο 9.000 µέχρι 26.000 δρχ.) και 12 άτοµα (7 
άνδρες και 5 γυναίκες) εµφανίζονται υπό τη γενική κατηγορία «γενικοί εργάτες» και 
αµείβονται από 8.000 µέχρι 20.000 δρχ. Στην περίπτωση του τυπογραφείου «Λωρίδα 
– Ξάνθου», την ίδια περίοδο η επιχείρηση απασχολεί 6 άτοµα: τρεις στοιχειοθέτες 
(δύο άνδρες και µία γυναίκα) που αµείβονται µε 22.000 δρχ. την ηµέρα, έναν πιεστή 
µε 25.000 δρχ., ένα διαλυτή µε 18.000 δρχ. και ένα µαθητευόµενο µε 8.000 δρχ. την 
ηµέρα. Παρατηρούµε ότι οι πιεστές και οι στοιχειοθέτες έχουν τις υψηλότερες 
αποδοχές, αν και στη δεύτερη περίπτωση ο πιεστής αµείβεται µε υψηλότερες 
αποδοχές σε σύγκριση µε τον/την στοιχειοθέτη. 368  Βεβαίως, τα στοιχεία από τις 
µισθολογικές καταστάσεις του ΤΑΤ πρέπει να αντιµετωπιστούν µε επιφύλαξη, διότι 
οι εργοδότες συχνά απέκρυπταν ένα µικρό ή µεγάλο αριθµό εργαζοµένων µε την 
ελπίδα της µη καταβολής του αναγκαίου ασφαλιστικού αντιτίµου.  

Εκτός από εργατικό δυναµικό, ο «Πυρσός» απασχολεί και υπαλλήλους όπως 
λογιστές, αποθηκάριους, ηλεκτρολόγους, ταµίες και θυρωρούς, που αµείβονται µε 
µηνιαίο µισθό, και δεν συναντώνται στις τυπογραφικές επιχειρήσεις των «Λωρίδα – 
Ξάνθου – Λούκου», του «Νικόλαου Τιλπέρογλου» ή του «Γεώργιου Τσιβεριώτη».  

Η εκµηχάνιση της παραγωγικής διαδικασίας και η αριθµητική αύξηση του 
εργατικού δυναµικού, που ενδεχοµένως επιτυγχάνεται µε την αύξηση της ζήτησης, 
οδηγεί σε µια αυστηρότερη οργάνωση της επιχείρησης και σε ένα µεγαλύτερο 

                                                 
368 Αρχείο ΤΑΤ και ΜΓΤ, Μισθολογικές καταστάσεις των τυπογραφικών επιχειρήσεων: “Λωρίδα – 
Ξάνθου – Κ. Λούκου”, φ. 512 και “Πυρσού Α.Ε.”, φ. 15189.  
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καταµερισµό της εργασίας προκειµένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και το κέρδος 
της επιχείρησης. Την περίοδο 1954 – 1955 η αγορά µιας ή δύο λινοτυπικών µηχανών 
από τους ιδιοκτήτες του τυπογραφείου των «Λωρίδα – Ξάνθου – Λούκου» 
πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να µειωθεί αριθµητικά το εργατικό δυναµικό και 
άρα να συµπιεσθεί το εργατικό κόστος. Ωστόσο, η αύξηση των παραγγελιών για την 
έκδοση νοµικών εντύπων οδήγησε σε αριθµητική αύξηση του εργατικού δυναµικού, 
καθώς δεν εγκαταλείπεται η χειροστοιχειοθεσία.369 Συγκεκριµένα τον Ιανουάριο του 
1955 η επιχείρηση απασχολεί 19 άτοµα: 8 στοιχειοθέτες (7 άνδρες και µία γυναίκα),  
6 διαλυτές (5 άνδρες και µία γυναίκα), τρεις µαθητευοµένους (δύο αγόρια και ένα 
κορίτσι), ένα χαρτοθέτη και ένα πιεστή που αµείβεται µε το υψηλότερο ηµεροµίσθιο, 
που φτάνει τις 68 δρχ. όταν το κατώτατο εργατικό ηµεροµίσθιο είναι το 1955, 37 δρχ. 
για τους άνδρες και 29 δρχ. για τις γυναίκες. 370 Τα χρηµατικά αυτά ποσά 
διαφοροποιούνται σηµαντικά σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα του Ιανουαρίου του 1950 
διότι µεσολάβησε η υποτίµηση της δραχµής κατά 50% το 1953. Εποµένως δεν είναι 
συγκρίσιµα.  

Για να γίνει κατανοητή η αγοραστική αξία του ηµεροµισθίου των τυπογράφων 
θα το συγκρίνουµε µε τις στοιχειώδεις ανάγκες µιας τετραµελούς οικογένειας, την 
ίδια χρονιά. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της ΓΣΕΕ, το 1956 το κόστος ζωής 
υπολογίστηκε στις 2.526,75 δρχ. µηνιαίως, όταν ο στοιχειοθέτης της επιχείρησης του 
Νικόλαου Τιλπέρογλου αµείβεται µε 73 δρχ. και ο πιεστής µε 70 δρχ. την ηµέρα. Εάν 
υποθέσουµε ότι οι ηµέρες εργασίας το µήνα έφταναν τις 24 τότε ο στοιχειοθέτης 
λάµβανε µηνιαίως περίπου 1.752 δρχ. και ο πιεστής 1.680 δρχ.371 Βλέπουµε ότι τα 
ηµεροµίσθια είναι αρκετά χαµηλά και δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της 
οικογένειας χωρίς τη συµβολή του γυναικείου εργατικού ηµεροµισθίου. Το 1958 οι 
στοιχειώδεις ανάγκες µιας τετραµελούς οικογένειας υπολογίστηκαν κατά µέσο όρο 
στις 2.693 δρχ. το µήνα, όταν ο στοιχειοθέτης λάµβανε 86 δρχ. την ηµέρα ή περίπου 
2.064 δρχ. το µήνα. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι αν και το ηµεροµίσθιο του 
στοιχειοθέτη δεν καλύπτει τις οικογενειακές δαπάνες, είναι σαφέστερα υψηλότερο 
από το µέσο όρο του κατώτατου ηµεροµισθίου των ανδρών εργατών που έφτανε τις 
47,50 δρχ. και των γυναικών εργατριών τις 36,50 δρχ. 372  

Παρά την οικονοµική µεγέθυνση που εκδηλώνεται την περίοδο 1953 – 1973, 
όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, δε συνοδεύτηκε µε 
αντίστοιχη άνοδο του βιοτικού επιπέδου στο µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. Ο 
δείκτης του Εθνικού Προϊόντος τριπλασιάστηκε την περίοδο 1950 – 1967 και 
τετραπλασιάστηκε µέχρι το 1972, αλλά δεν αυξήθηκε η απασχόληση και το επίπεδο 
των αποδοχών µε την ίδια πρόοδο.373 Αντιθέτως, η αδυναµία του αστικού τοµέα «να 

                                                 
369 Το υψηλό κόστος του εκσυγχρονισµού οδήγησε σε κρίση την επιχείρηση και τελικά σε πτώχευση. 
Χρήστος Λούκος, «Τυπογραφία και τυπογράφοι», ό.π., σ. 320, υποσηµ. 38. Βλ. επίσης Χρήστος 
Λούκος, «Ένας τυπογράφος στην Αθήνα του 20ού αιώνα», ό.π., σ. 252 – 255. 
370 Οι στοιχειοθέτες αµείβονται από 48 µέχρι 50 δραχµές. Αρχείο ΤΑΤ και ΜΓΤ: “Λωρίδας – Ξάνθος – 
Λούκος”, φ. 512. Βλ. για τα κατώτατα ηµεροµίσθια Η Καθηµερινή, 25/11/1955.  
371 Απόστολος Βογιατζής, Πολιτική και εξέλιξις των ηµεροµισθίων εν Ελλάδι, εκδόσεις «Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Παραγωγικότητος», Αθήνα 1956, σ. 37. «Μισθοί και Ηµεροµίσθια», Η Αυγή, 3-11/1/1957.  
Αρχείο ΤΑΤ και ΜΓΤ, “Νικόλαος Παναγιώτης Τιλπέρογλου”, φ. 943, 1954 – 1958.  
372 Τ. ∆ήµου – Ν. Νικολάου, «Στο ήµισυ των προπολεµικών οι αποδοχές των εργαζοµένων», Η Αυγή, 
13/7/1958. «Κατώτατα όρια ηµεροµισθίων», Η Αυγή, 25/4/1959.  
373 Eric Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντοµος εικοστός αιώνας, 1914 – 1991, Βασίλης 
Καπετανγιάννης (µτφρ.), Θεµέλιο, Αθήνα 1999, σ. 329 – 367. Βλ. επίσης Mark Mazower, Σκοτεινή 
ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Κώστας Κουρεµένος (µτφρ.), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001, σ. 
281 – 286, 307 – 312. Γιώργος Σταθάκης, «Η απρόσµενη οικονοµική ανάπτυξη στις δεκαετίες του ’50 
και ’60: Η Αθήνα ως αναπτυξιακό υπόδειγµα», στο Επιστηµονικό Συµπόσιο, 1949 – 1967: Η εκρηκτική 
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απορροφήσει τα πληθυσµιακά πλεονάσµατα της υπαίθρου ή να επιταχύνει τις 
διαρθρωτικές µεταβολές του πρωτογενούς τοµέα», οδήγησε στην «επιλογή» της 
εξωτερικής µετανάστευσης από ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού. 374  

Αν και τα κατώτατα όρια ηµεροµισθίων των τυπογράφων της Αθήνας 
ορίζονταν από τις εκάστοτε συλλογικές συµβάσεις εργασίας, δεν τηρούνταν από το 
σύνολο των τυπογραφικών καταστηµάτων. Μάλιστα υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον 
αφορά το ύψος των αποδοχών από τυπογραφείο σε τυπογραφείο γεγονός που 
προκαλούσε διάσπαση της συνοχής µεταξύ των µελών του Σωµατείου Τυπογράφων 
της Αθήνας.   

Το 1960 µε τη λήξη της ισχύος της συλλογικής σύµβασης εργασίας ανάµεσα 
στους εργαζοµένους και εργοδότες στα τυπογραφικά καταστήµατα τέθηκε το ζήτηµα 
ανανέωσής της. Η αδυναµία διεκπεραίωσης συµβιβαστικής λύσης οδήγησε σε 
παραποµπή της διαφοράς στη διαιτησία. Σύµφωνα µε το νόµο 3239/1955 «Περί 
τρόπου ρυθµίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσεως Γνωµοδοτικού 
Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως 

                                                                                                                                            
εικοσαετία (10 – 12 Νοεµβρίου 2000), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής 
Παιδείας  (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα 2002, σ. 43 – 65.  
374 Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Η πολιτική οικονοµία», ό.π., σ. 311. Η µετανάστευση αποτέλεσε το βασικό 
διέξοδο για τους ανέργους και υποαπασχολούµενους εργατοϋπαλλήλους στην Ελλάδα κατά τη 
µεταπολεµική περίοδο µε έµφαση τη δεκαετία του 1960. Από την πλευρά του κράτους, η 
µετανάστευση, «διαµορφώθηκε ως συνιστώσα της αναπτυξιακής πολιτικής και λειτούργησε ως 
δικλείδα ασφαλείας της αναπτυξιακής διαδικασίας, µε τη συµβολή της στη µείωση της ανεργίας και 
στην άµβλυνση των σοβαρών κοινωνικών προβληµάτων που απορρέουν από την ύπαρξή της». Σάββας 
Ροµπόλης, «Η µετανάστευση στην Ελλάδα κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο (1945 – 1967) ως 
συνιστώσα της αναπτυξιακής πολιτικής», στο Επιστηµονικό Συµπόσιο, 1949 – 1967: Η εκρηκτική 
εικοσαετία (10 – 12 Νοεµβρίου 2000), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής 
Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα 2002, σ. 307. Βλ. επίσης του ίδιου, «Η µετανάστευση 
στην Ελλάδα κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο (1945 – 1967) ως συνιστώσα της αναπτυξιακής 
πολιτικής», ό.π., σ. 483 – 489. Η αύξηση του αριθµού των µεταναστών και συγκεκριµένα των 
«ειδικευµένων» και «ηµι–ειδικευµένων», κατά τη δεκαετία του 1960, προκάλεσε την έντονη 
αντίδραση του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων που στράφηκε εναντίον της κρατικής πολιτικής, 
καθώς υπογράφεται το Μάρτιο του 1960 νέα σύµβαση εργασίας µε τη ∆. Γερµανία. Παράλληλα, εν 
όψει της συµφωνίας σύνδεσης της Ελλάδας µε την Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά, η παρουσία φθηνού και 
άφθονου εργατικού δυναµικού, που θα ισοδυναµούσε µε καθήλωση σε χαµηλά επίπεδα των µισθών 
και ηµεροµισθίων, ήταν αναγκαία προϋπόθεση για την άµβλυνση του ανταγωνισµού µε τις χώρες – 
µέλη της Κοινότητας. Το υπουργείο Βιοµηχανίας προκειµένου να ικανοποιήσει τα αιτήµατα των 
βιοµηχάνων ζήτησε από τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή να απαγορεύσει τη 
µετανάστευση των «ειδικευµένων» εργατών. Το Βήµα, 4/2/1961. Βλ. επίσης «Υπεγράφη η συµφωνία 
διά χρησιµοποίησιν Ελλήνων εργατών εις ∆υτικήν Γερµανίαν», Εργατικό Βήµα, 11/4/1960. «Η ΓΣΕΕ 
επισηµαίνει τους σοβαρούς κινδύνους εκ της οξύνσεως του προβλήµατος της ανεργίας», Το Βήµα, 
4/9/1959. Από τα 23.684 άτοµα που µετανάστευσαν το 1959 το 17%, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς 
του ΣΕΒ, ήταν «ειδικευµένοι». Το ποσοστό αυτό αυξάνεται δραµατικά το 1963 και φτάνει το 58% του 
συνόλου των µεταναστών (σύνολο 74.424 άτοµα). Το αντιφατικό στοιχείο στη στάση του Σ.Ε.Β. είναι 
ότι αν και παραδέχεται ότι υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναµικού, προτείνει την κρατική επιχορήγηση 
των βιοµηχανιών προκειµένου να ανταποκριθούν στις επιπρόσθετες δαπάνες που θα προέκυπταν λόγω 
συγκράτησης των πληθυσµιακών πλεονασµάτων. Ν. Νικολάου, «Οι βιοµήχανοι εξεγείρονται εναντίον 
της µεταναστεύσεως», Η Αυγή, 20/2/1964. Εκτός από τους βιοµηχάνους αντιδρούν και οι βιοτέχνες, οι 
οποίοι επιθυµούν «ανάσχεσιν του µεταναστευτικού ρεύµατος» και επαναπατρισµό της ειδικευµένης 
εργασίας. «Το µεταναστατευτικόν πρόβληµα έχει προσλάβει λίαν ανησυχητικάς διαστάσεις». Η 
Τυπογραφία, 15/7/1966. Βλ. επίσης «Μετανάστευσις», Η Τυπογραφία, 28/2/1964, 28/8/1965, 1/1/1966. 
Την περίοδο 1955 – 1977 µετανάστευσαν συνολικά 1.236.290 άτοµα, ενώ σηµειώθηκαν και 
παλιννοστήσεις µεταναστών που έφτασαν τα 625.691 άτοµα. Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Η πολιτική 
οικονοµία», ό.π., σ. 311 – 314. Βλ. επίσης Πάνος Καζάκος, Ανάµεσα σε κράτος και αγορά. Οικονοµία 
και οικονοµική πολιτική στη µεταπολεµική Ελλάδα 1944 – 2000, Πατάκη, Αθήνα 2005 (1η έκδοση: 
2001),  σ. 224 – 228. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΣΤ΄, ό.π., σ. 233.  
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διατάξεων ενίων εργατικών νόµων»,375 ο υπουργός Εργασίας είχε το δικαίωµα να 
παρατείνει ή να ακυρώνει την ισχύ των συλλογικών συµβάσεων, µε στόχο την 
εναρµόνισή τους µε την εκάστοτε κρατική εισοδηµατική πολιτική γεγονός που 
ισοδυναµούσε τις περισσότερες φορές µε συµπίεση προς τα κάτω των µισθών και 
ηµεροµισθίων. Παράλληλα καταργούσε το δικαίωµα στην απεργία κατά το χρονικό 
διάστηµα παραποµπής της διένεξης στη διαιτησία. Έτσι παρ’ όλο που το ελληνικό 
κράτος αναγνώρισε την ανάγκη κατοχύρωσης των διεθνών συµβάσεων, εισήγαγε 
νόµους για να ελέγξει τις διαδικασίες µέσω των οποίων αυτά τα δικαιώµατα θα 
ασκούνταν.376 Αρµόδια για την επίλυση της διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών ήταν τα διοικητικά διαιτητικά δικαστήρια, των οποίων «η σύνθεση, οι 
αρµοδιότητες και η λειτουργία ευνοούσαν την εργοδοσία» και την κρατική 
οικονοµική πολιτική.377  Αν και η ψήφιση του νόµου θα πυροδοτήσει απεργιακές 
κινητοποιήσεις µε αίτηµα την κατάργησή του καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
1955 – 1967, η ισχύς του θα διατηρηθεί µέχρι το 1990.378 Η επίσηµη ηγεσία της 
ΓΣΕΕ περιορίστηκε στη διατύπωση «επιφυλάξεων» για το διευρυµένο ρόλο του 
υπουργού Εργασίας, καθώς ο νόµος 3239/1955 θεωρήθηκε προϊόν της «σκληράς και 
επιµόνου προσπαθείας και αγώνας µιας ολοκλήρου επταετίας της ΓΣΕΕ». 379  Ο 
υπουργός Εργασίας Στ. Πολυζωγόπουλος τόνισε την «ωφελιµότητα» του νόµου για 
τα µέλη της εργατικής τάξης υποστηρίζοντας ότι «η Κυβέρνησις όχι µόνον θα 
σεβασθή την κατάκτησιν αυτήν των εργατών, αλλά θα επιδιώξη ταυτοχρόνως την 
καθολικήν εφαρµογήν του». 380 Ο νόµος προσέδωσε στη ΓΣΕΕ το δικαίωµα 
αποκλειστικής συνοµολόγησης της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, 
που λειτουργούσε ως πρότυπο για τη σύναψη και των υπόλοιπων συµβάσεων,  αλλά  
και το δικαίωµα παρέµβασης και συνυπογραφής των υπολοίπων συλλογικών 
συµβάσεων ενισχύοντας το κατασταλτικό της ρόλο στο συνδικαλιστικό κίνηµα. 381   
                                                 
375 ΦΕΚ Α΄ 125/20.5.1955. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του  νόµου, «ως συλλογική διαφορά εργασίας 
θεωρείται πάσα διένεξις µεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και οργανώσεων µισθωτών αφορώσα εις τους 
όρους  ή τας συνθήκας ή την αµοιβήν της εργασίας».  
376 Thomas Gallant, “Collective Action and Atomistic Actors: Labor Unions, Strikes, and Crime in 
Greece in the Postwar Era”, στο Dimitris Constas and Theofanis G. Stavrou (επιµ.), Greece Prepares 
for the Twenty – First Century, Woodrow Wilson Center Press, Ουάσιγκτον 1995, σ. 153. Η διεθνής 
σύµβαση 95 «περί προστασίας του ηµεροµισθίου» επικυρώθηκε από τη Βουλή τον Ιούνιο του 1955. 
ΦΕΚ Α΄ 138/2.6.1955. Οι συµβάσεις 87 και 98 για τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα επικυρώθηκαν το 
1961. ΦΕΚ Α΄ 174/19.9.1961.  
377 Γιώργος Κουκουλές, «Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στην Ελλάδα», Συνδικαλιστική Επιθεώρηση 
5 (Μάρτιος 1985), σ. 24. Ευχαριστώ την ∆ήµητρα Λαµπροπούλου που έθεσε στη διάθεσή µου το 
συγκεκριµένο άρθρο.  
378 Γιώργος Κουκουλές, «Αναδροµή σ’ ένα αµφιλεγόµενο παρελθόν», ό.π., σ. 72 – 74. Βλ. επίσης 
Χρήστος Ιωάννου, «Το εθνικό σύστηµα εργασιακών σχέσεων στη µεταπολεµική Ελλάδα, 1955-67», 
στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Η ελληνική κοινωνία κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο, ό.π., τ. Β΄, 
σ. 76.  «Κατάργηση του Ν. 3239/1955», Η Καθηµερινή, 7/11/1956. Τ. ∆ήµου, «Άµεση, γενική αύξησις 
των αποδοχών µε νόµο», Η Αυγή, 18/2/1962. Γιάννης Ανδρικόπουλος, «Το Τριτοβάθµιο ∆ιαιτητικό 
∆ικαστήριο, παγίδα για τους εργαζοµένους», Η Αυγή, 12/1/1965. Ορέστης Χατζηβασιλείου, 
Συνδικαλισµός και κοινωνική αντίδραση (1947 – 1987), Οδυσσέας, Αθήνα [χ.χ.], σ. 78 – 84.   
379 Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος, Ο ελληνικός συνδικαλισµός, ό.π., σ. 33.   
380 «Τα κυβερνητικά µέτρα υπέρ των εργατών και των υπαλλήλων», Η Καθηµερινή, 18/11/1955.  
381 Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του νόµου αναγνωρίζονται τέσσερα είδη συλλογικών συµβάσεων: 1) η 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση, η οποία ορίζει τους κατώτατους µισθούς και ηµεροµίσθια σε 
εθνική κλίµακα και υπογράφεται ανάµεσα στη ΓΣΕΕ και τον ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕ κλπ., 2) οι Εθνικές 
Οµοιοεπαγγελµατικές Συλλογικές Συµβάσεις, οι οποίες υπογράφονται από τις Οµοσπονδίες µισθωτών 
και εργοδοτών ή από εκπροσώπους του ΣΕΒ και καλύπτουν ιδιαίτερες επαγγελµατικές κατηγορίες 
µισθωτών σε εθνική κλίµακα, 3) οι Τοπικές Οµοιοεπαγγελµατικές Συλλογικές Συµβάσεις, οι οποίες 
συνάπτονται από περιφερειακές και τοπικές Οµοσπονδίες των µισθωτών και εργοδοτών και 4) οι 
Ειδικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, οι οποίες καλύπτουν µισθωτούς µιας µεµονωµένης 
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Η επίλυση της εργασιακής σύγκρουσης ανάµεσα στην «Οµοσπονδία 
Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου», η οποία υπαγόταν στη ΓΣΕΕ, και στις 
οργανώσεις των εργοδοτών, ανατέθηκε στα διαιτητικά δικαστήρια µε βάση το νόµο 
3239/1955. Ο µη προσδιορισµός των αναγκαίων ωρών για τη διεκπεραίωση της 
εργασίας στα τυπογραφεία από το Πρωτοβάθµιο ∆ιοικητικό ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, 
δηµιούργησε πεδίο ανταγωνισµού και διεκδίκησης τόσο από την πλευρά των 
εργοδοτών, που επιθυµούσαν την κατοχύρωση του 8ωρου, όσο και από την πλευρά 
των εργαζοµένων, που επιδίωκαν την κατοχύρωση της 6ωρου εργασίας. Στις 26 
Μαρτίου του 1962 οι τυπογράφοι κήρυξαν απεργία µε αίτηµα την αύξηση των 
αποδοχών κατά 20%, που ήταν ανάλογη µε την αύξηση του τιµαρίθµου, ενώ 
παράλληλα κατήγγειλαν την «καταστρατήγησιν» της 6ωρου εργασίας. 382 Οι 
εργοδότες από την πλευρά τους υποστήριξαν ότι η 8ωρη απασχόληση των 
εργαζοµένων τους ‘συνάδει µε το πνεύµα και το γράµµα του νόµου’.383  

Σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ευτεροβάθµιου ∆ιοικητικού ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου Αθηνών, το ∆εκέµβριο του 1962, τα κατώτατα ηµεροµίσθια των 
τυπογράφων Αθηνών – Πειραιώς (συµπεριλαµβανοµένου και των Εργατών Τύπου 
Πειραιώς), προσδιορίζονται µε βάση τα έτη απασχόλησης και την ειδικότητα, 
ανεξαρτήτως φύλου, χωρίς να καθορίζεται ο απαιτούµενος εργάσιµος χρόνος. Μετά 
τη συµπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας και τριών ετών µαθητείας, στην 
ειδικότητα των στοιχειοθετών εµφανίζονται τέσσερις διαφορετικές βαθµίδες 
αποδοχών. Τα τρία πρώτα χρόνια εργασίας οι εργαζόµενοι αµείβονται µε 60 δρχ. την 
ηµέρα, κατά τα επόµενα τρία χρόνια το ύψος του ηµεροµισθίου αυξάνεται στις 68 
δρχ., από το 7ο µέχρι το 10ο έτος αγγίζει τις 74 δρχ. και τέλος, από 10 έτη και πάνω  
το ηµεροµίσθιο φτάνει τις 82 δρχ. Στην περίπτωση των πιεστών, από το 1ο µέχρι και 
το 5ο έτος απασχόλησης αµείβονται µε 70 δρχ., από το 5ο µέχρι το 9ο µε 75 δρχ. και 
από το 9ο και πάνω µε 92 δρχ. Έτσι, σύµφωνα µε τη σύµβαση, οι πιεστές αµείβονται 
µε υψηλότερες αποδοχές σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες των στοιχειοθετών. Αν και 
το ύψος των ηµεροµισθίων δεν είναι συγκρίσιµο µεταξύ των δύο ειδικοτήτων, καθώς 
αντιστοιχούν σε διαφορετικά έτη εργασίας µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι κατά 
µέσο όρο το ύψος του ηµεροµισθίου των στοιχειοθετών αντιστοιχεί περίπου στο 86 - 
89% του αντίστοιχου ηµεροµισθίου των πιεστών. Υψηλότερα αµειβόµενοι είναι οι 
αρχιεργάτες και οι λινοτύπες µε ηµεροµίσθιο που φθάνει τις 100 δρχ. για τους 
µισθωτούς που απασχολούνται στην επιχείρηση πάνω από 7 χρόνια. Οι 
µαθητευόµενοι, ανεξαρτήτως φύλου, κατά το πρώτο έτος της µαθητείας αµείβονται 
µε 27, 50 δρχ. που αντιστοιχεί περίπου µε το 46% του αντίστοιχου ηµεροµισθίου της 
πρώτης βαθµίδας του στοιχειοθέτη και µε το 39% του πιεστή. Στο δεύτερο έτος 
µαθητείας αµείβονται µε 31,50 δρχ. και στο τρίτο µε 37,50 δρχ.384 ∆ηλαδή το µέγιστο 

                                                                                                                                            
επιχείρησης, δηλαδή αφορούν επιχειρήσεις και οργανισµούς που ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα. 
Χρήστος Ιωάννου, Μισθωτή απασχόληση και συνδικαλισµός στην Ελλάδα, Ίδρυµα Μεσογειακών 
Μελετών, Αθήνα 1989, σ. 69 – 70.  Για λεπτοµερέστερη ανάλυση του νόµου βλ. Γιώργος  Κουκουλές, 
«Οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις στην Ελλάδα», ό.π.,  σ. 23 – 25. Χρήστος Ιωάννου, «Το εθνικό 
σύστηµα εργασιακών σχέσεων», ό.π., σ. 73 – 105. Theodore Katsanevas, Trade Unions in Greece, 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1984, σ. 111 – 112.  
382 Η απεργία των τυπογράφων διήρκεσε µέχρι τις αρχές Απριλίου του 1962. «Εκτός των αρτεργατών – 
µυλεργατών κατέρχονται την ∆ευτέραν σε απεργία διαρκείας και οι τυπογράφοι Αθηνών», Η Αυγή, 
24/3/1962. «Γιατί απεργούν οι τυπογράφοι», Η Αυγή, 28/3/1962. 
383 «∆ιαψεύδονται οι ισχυρισµοί των εργατών», Η Τυπογραφία, 8/4/1962. 
384 Το ύψος των κατώτατων ηµεροµισθίων είναι µειωµένο κατά 5% στη Θεσσαλονίκη και κατά 8% 
στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Το επιχείρηµα ήταν ότι στην περιοχή της πρωτεύουσας 
παρατηρείται υψηλότερο κόστος ζωής σε σύγκριση µε την επαρχία. ΦΕΚ Β΄ 454/10.12.1962. Βλ. 
επίσης Η Τυπογραφία, 15/12/1962.  
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ηµεροµίσθιο του µαθητευοµένου αγγίζει το 62,5% του ύψους του ηµεροµισθίου του 
στοιχειοθέτη και το 53,6% του πιεστή. Η διαφορά στο ηµεροµίσθιο γίνεται ακόµη 
µεγαλύτερη εάν  γίνει η σχετική σύγκριση µε το µέγιστο ηµεροµίσθιο που λαµβάνουν 
οι στοιχειοθέτες,  οι πιεστές και οι αρχιεργάτες.  

Η ποικιλία του ύψους των ηµεροµισθίων µε βάση τα έτη απασχόλησης στην 
κάθε ειδικότητα, αλλά και µεταξύ των ειδικοτήτων δηµιουργεί τάσεις 
κατακερµατισµού του επαγγέλµατος, αλλά και δυσκολίες εντοπισµού ενδεχόµενης 
αυθαιρεσίας εκ µέρους των εργοδοτών, που φαίνονται ότι κινούνται στα πλαίσια της 
υπογραφείσας σύµβασης. 385  

Αν και η σύµβαση δεν αναγνωρίζει την 8ωρη εργασία στα τυπογραφεία, η µη 
κατοχύρωση του 6ωρου «νοµιµοποίησε» στην πράξη τις «υπερβάσεις» στο χρόνο 
εργασίας. Η απουσία νοµοθετικού πλαισίου διευκόλυνε τη διεύρυνση της 
συγκεκριµένης πρακτικής. Η συγκεκριµένη σύγκρουση µεταξύ εργαζοµένων και 
εργοδοτών για τη διάρκεια του χρόνου εργασίας, «επιλύθηκε» µε τη συλλογική 
σύµβαση που υπογράφηκε το 1965. Σύµφωνα µε αυτήν αναγνωρίζεται ως νόµιµη η 
6ωρη εργασία στα τυπογραφεία, αλλά µε την προϋπόθεση αναλογικής µείωσης του 
ύψους του ηµεροµισθίου. Στην πραγµατικότητα οι εργαζόµενοι υποχρεώθηκαν να 
συµπληρώνουν 8ωρη εργασία προκειµένου να µην απολέσουν τα εισοδήµατά τους 
την αγοραστική τους αξία. 386 

Εκτός από τις υπερωρίες 387  που συχνά δεν ήταν πάντα εφικτό να 
πραγµατοποιηθούν, ένας επιπρόσθετος δρόµος για την αύξηση των αποδοχών των 
εργαζοµένων ήταν µέσω της συµµετοχής τους σε εργολαβικές οµάδες. Συνήθως 
έµπειροι και ταχύτεροι εργάτες προτιµούνταν από τους εργολάβους για τη 
διεκπεραίωση της συγκεκριµένης εργασίας που εξασφαλιζόταν από κάποιον ιδιώτη. 
Ο εργολάβος «νοίκιαζε» έναντι ορισµένου χρηµατικού ποσού ή µεριδίου ανά 
τυπογραφικό φύλλο κάποιο τυπογραφείο και στη συνέχεια µόνος του ή µισθώνοντας 
και άλλους στοιχειοθετούσε το έντυπο και το τύπωνε στον ίδιο χώρο ή αλλού. Η 
πρακτική της εργολαβίας αν και καταγγέλλεται από τους εργοδότες και τους 
εργαζοµένους ως «επιζήµια», θα διατηρηθεί στα τυπογραφεία τουλάχιστον έως τη 
δεκαετία του 1970. 388 Το σύστηµα της εργολαβίας είχε δύο όψεις και για τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη. Από την πλευρά των ιδιοκτητών τυπογράφων προσέφερε 
αφενός ένα µικρό αλλά σίγουρο κέρδος, και αφετέρου, δηµιουργούσε συνθήκες 
αθέµιτου ανταγωνισµού µε τον εργολάβο. Από την πλευρά των εργαζοµένων η 
εργολαβία προσέφερε ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα ή ακόµη και εργασία σε 
ανέργους τυπογράφους, αλλά από την άλλη απουσίαζε η δυνατότητα 
                                                 
385  Αρχείο ΤΑΤ και ΜΓΤ,  “Νικόλαος Παναγιώτης Τιλπέρογλου”, φ. 18083, 1961 – 1964 και 
“Γεώργιος Τσιβεριώτης”, φ. 18065, 1961 – 1968. 
386 Η Τυπογραφία, 10/5/1965. Σύµφωνα µε την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 31 Μαρτίου 
του 1965, «Οι απασχολούµενοι εις τας τυπογραφικάς επιχειρήσεις επί µειωµένω ωραρίω (6 ωρών 
ηµερησίως) δικαιούνται τα έξι όγδοα (6/8) του εκάστοτε πλήρους νοµίµου οκταώρου κατωτάτου 
ωραρίου ηµεροµισθίου εις τας ακολούθους πέντε (5) περιπτώσεις: 1) διά τα πραγµατοποιούµενα καθ’ 
εβδοµάδα ηµεροµίσθια, 2) διά τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, 3) διά µη ληφθείσαν τυχόν θερινήν 
άδειαν, 4) διά το ανάλογον επίδοµα αδείας, 5) δι’ οφειλοµένην τυχόν αποζηµίωσιν του Νόµου 
2112/1920». Π. ∆. Παληβογιάννης, «Η αµοιβή της 6ωρου εργασίας», Η Τυπογραφία, 12/6/1965.  
387 Κατά τον Γιώργο Μπαρµπή και τον Σπύρο Λένη, το Σωµατείο Τυπογράφων της Αθήνας καθιέρωσε 
την τρίωρη υπερωρία, σε αντιδιαστολή µε τη δίωρη, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα καθιέρωσης 
της 8ωρου εργασίας. Ένας µικρός ή µεγάλος αριθµός εργοδοτών, προκειµένου να συµπιέσει το κόστος 
εργασίας, αποδέχεται την ωριαία απασχόληση στα τυπογραφεία, κυρίως φοιτητών/τριών και ανέργων, 
χωρίς φυσικά να καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές στο ταµείο. Συνεντεύξεις Γιώργου Μπαρµπή, 
27/1/2005 και Σπύρου Λένη, 8/7/2004. Βλ. επίσης από το Αρχείο του Χρήστου Λούκου, συνέντευξη 
Αιµίλιου Καλιακάτσου, 10/7/2001.     
388 Χρήστος Λούκος, «Ένας τυπογράφος στην Αθήνα του 20ού αιώνα», ό.π., σ. 245.  
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διαπραγµάτευσης ικανοποιητικής αµοιβής, ενώ παράλληλα δεν καταβάλλονταν, από 
την πλευρά του εργολάβου, οι αναγκαίες εισφορές στο ΤΑΤ, επιδόµατα αδείας, 
δώρων κλπ. Έτσι από τη συγκεκριµένη πρακτική επωφελείται ο εργολάβος που 
αντλεί το κέρδος του από τη συµπίεση των αµοιβών της εργολαβικής οµάδας, την 
παραγωγικότητά της και το ιδιαίτερα χαµηλό κόστος παραγωγής, εφόσον δεν 
καταβάλλει στο ταµείο το αντίτιµο των εισφορών και επιδοµάτων που αναλογεί σε 
κάθε εργαζόµενο που απασχολεί.389  

Η κατ’ αποκοπήν και η εργολαβική εργασία ήταν απαγορευµένη στα 
τυπογραφεία του ηµερήσιου τύπου της Αθήνας, ενώ οι συµβάσεις εργασίας που 
υπογράφονταν ανάµεσα στην ΕΕΤΑ και την ΕΙΗΕΑ δεν υπάγονταν στις διατάξεις 
του νόµου 3239/1955. Στην πραγµατικότητα οι συµβάσεις δεν ήταν νόµιµες αλλά 
τηρούνταν ως ένα µεγάλο βαθµό και από τους δύο κοινωνικούς εταίρους. 390  Η 
σύµβαση του 1952 έθετε τα όρια και τα προνόµια των µερών.391 Σύµφωνα µε το 
πρώτο άρθρο, η ΕΙΗΕΑ ήταν υποχρεωµένη να προσλαµβάνει αποκλειστικά µέλη της 
ΕΕΤΑ, εφόσον ήταν εφοδιασµένα µε τα απαραίτητα βιβλιάρια ειδικότητας, ενώ η 
ΕΕΤΑ αναλάµβανε την υποχρέωση της έγκαιρης διεκπεραίωσης της εργασίας. Στην 
πραγµατικότητα η ΕΕΤΑ είχε υπό τον έλεγχό της την παραγωγική διαδικασία, 
γεγονός που την εξασφάλιζε µεγαλύτερη διαπραγµατευτική δύναµη.  

Η διαφορά στο µέγεθος των γραµµάτων, του σχήµατος της εφηµερίδας, του 
αριθµού σελίδων, αλλά και του τιράζ, οδήγησε την ΕΕΤΑ στον προσδιορισµό του 
αριθµού των εργατών που απαιτούνταν για την έκδοση του κάθε εντύπου, έχοντας ως 
βάση την απόδοση του λινοτύπη, που όφειλε να παράγει 3/4 στήλης των 7 στιγµών σε 
µία ώρα. 392  Έτσι η ΕΕΤΑ καθόρισε την ωριαία παραγωγικότητα των εργατών, ώστε 
να αποφευχθεί η εντατικοποίηση της εργασίας και η αύξηση της εργοδοτικής 
εκµετάλλευσης. Κατά τους υπολογισµούς της, οι εφηµερίδες Τα Νέα, Το Βήµα και Η 
Καθηµερινή, που ήταν µεγάλου σχήµατος, απαιτούσαν την παρουσία µεγαλύτερου 
αριθµού εργατών, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες εφηµερίδες που ήταν µικρού 
σχήµατος. Έτσι για παράδειγµα σε περίπτωση έκδοσης τετρασέλιδου µεγάλου 
σχήµατος, το εργατικό προσωπικό όφειλε να απαρτίζεται από 10 λινοτύπες και 8 
στοιχειοθέτες (µαρµαράδες), ενώ στην περίπτωση έκδοσης τετρασέλιδου µικρού 
σχήµατος απαιτείται η εργασία 8 λινοτυπών και 6 µαρµαράδων µε κοινό αριθµό 
µηχανικών και πιεστών. Φυσικά µε την αύξηση του αριθµού των εκδιδόµενων 
σελίδων, που πραγµατοποιείται συνήθως την Κυριακή και σε περιόδους εορτών, 
αυξάνεται και ο αντίστοιχος αριθµός των εργατών που όφειλαν να απασχοληθούν για 
την παραγωγή της εφηµερίδας.393 Ο προσδιορισµός της απόδοσης του εργάτη σε 
συγκεκριµένο χρόνο αφενός φανέρωνε τη δύναµη της ΕΕΤΑ να επιβάλλει τους 
δικούς της όρους εργασίας, και, αφετέρου, έθετε όρια σε ενδεχόµενες «αυθαιρεσίες» 
της Ένωσης. Για παράδειγµα, σε περίπτωση κλεισίµατος µιας εφηµερίδας, η ΕΕΤΑ, 

                                                 
389  Φάνης Κωνσταντινίδης, «‘Όσο – όσο’ και η πληγή της εργολαβίας», ∆ελτίον Συνεταιρισµού 
Τυπογράφων και Βιβλιοδετών [1950], αναδηµοσιεύεται στην Τυπογραφία, 1/1/1965. Βλ. επίσης για το 
εργολαβικό σύστηµα, Λήδα Παπαστεφανάκη, «‘Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…’», ό.π., σ. 
260. Κώστας Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα, ό.π., σ. 74 – 78.  
390  Theodore Katsanevas, Trade Unions in Greece, ό.π., σ. 122, υποσηµ. 17. Βλ. επίσης Νίκος 
Λέανδρος, Μαζικά έντυπα επικοινωνίας στην Ελλάδα, ό.π., σ. 266 – 267.  
391 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 2, «Σύµβασις», 25/11/1952. Βλ. επίσης ∆ελτίον Πληροφοριών, 
Οκτώβριος 1957.  
392  «Το ιστορικόν των διαπραγµατεύσεων», ∆ελτίον Πληροφοριών, Ιούλιος 1958. Εδώ πρέπει να 
σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο όριο απόδοσης του λινοτύπη θεωρείται ιδιαίτερα ελαστικό. Συνέντευξη 
Μπάµπη Κοβάνη, 19/1/2005.  
393 «Έκθεσις Επιτροπών Ειδικοτήτων», ∆ελτίον Πληροφοριών, Μάιος 1957. «Πως καθορίζονται αι 
συνθέσεις των προσωπικών όλων των ειδικοτήτων», ∆ελτίον Πληροφοριών, Οκτώβριος 1957.  
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επεδίωκε την ενσωµάτωση των ανέργων στις υπάρχουσες επιχειρήσεις του τύπου 
προκαλώντας την αντίδραση των εργοδοτών εξαιτίας της δραµατικής αύξησης του 
κόστους εργασίας που θα επιτυγχανόταν. Παράλληλα, ο προσδιορισµός του αριθµού 
των εργατών της κάθε επιχείρησης µε βάση το σχήµα της εφηµερίδας δηµιουργούσε 
συνθήκες «αθέµιτου» ανταγωνισµού ανάµεσα στις εφηµερίδες µικρού και µεγάλου 
σχήµατος. Κατά συνέπεια το υψηλό κόστος εργασίας που είχαν Τα Νέα, Η 
Καθηµερινή και Το Βήµα, δηλαδή ο όµιλος Λαµπράκη και Βλάχου, καθιστούσε τους 
ιδιοκτήτες πιο «ευαίσθητους» σε θέµατα µισθολογικών αυξήσεων. 

Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του 1950 τα κατώτατα όρια ηµεροµισθίων για 
πεντάωρη εργασία ορίστηκαν στις 70.000 δραχµές την ηµέρα και 75.000 δραχµές 
κατά την εργασία τη νύχτα.394 Με τη σύµβαση του 1952, αυξήθηκαν τα κατώτατα 
όρια αποδοχών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, κατά τη νυχτερινή εργασία, στις 80.000 
δραχµές, ενώ τα ηµερήσια ηµεροµίσθια για πεντάωρη εργασία παρέµεναν σταθερά 
στις 70.000 δραχµές. Έτσι οι εργάτες του πρωινού ηµερήσιου τύπου της Αθήνας 
λάµβαναν κατά 12,5% υψηλότερες αποδοχές από τις αντίστοιχες των συναδέλφων 
τους στον απογευµατινό ηµερήσιο τύπο, εφόσον η εργασία τους διεκπεραιώνεται 
κυρίως τη νύχτα προκειµένου οι εφηµερίδες να κυκλοφορήσουν το πρωί της 
επόµενης ηµέρας. Μάλιστα τα ηµεροµίσθια αυξάνονταν δραµατικά κατά την 
πραγµατοποίηση υπερωριών. Αν και δε διευκρινίζεται στη σύµβαση το ύψος του 
ηµεροµισθίου του αρχιεργάτη και αρχιπιεστή, υποθέτω ότι λάµβαναν υψηλότερες 
αποδοχές σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους εργάτες λόγω τόσο κατοχής µεγαλύτερης 
ειδίκευσης όσο και εξαιτίας της ευθύνης που είχαν για την οµαλή διεκπεραίωση της 
εργασίας.  

Από τις τέσσερις ειδικότητες της Ένωσης πιθανόν ο πιεστής είχε τις 
υψηλότερες αποδοχές. Το ηµεροµίσθιο του πιεστή για πεντάωρη εργασία αναλογούσε 
µε τη µέγιστη εκτύπωση 50.000 φύλλων, ενώ σε περίπτωση αύξησης του τιράζ της 
εφηµερίδας το ηµεροµίσθιο αυξανόταν βάσει του αριθµού των επιπλέον 
εκτυπωµένων φύλλων. Έτσι µε τη λήξη της «νοµίµου» πενταώρου εργασίας το 
ηµεροµίσθιο του πιεστή υπολογίζεται µε το κοµµάτι και εν προκειµένω µε τα φύλλα 
της εφηµερίδας. Στη δεκαετία του 1950, η Ακρόπολις, Η Καθηµερινή και Τα Νέα 
φαίνεται να έχουν το µεγαλύτερο τιράζ, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες εφηµερίδες, 
που αν και αυτό ισοδυναµούσε µε αυξηµένο κόστος εργασίας, λόγω της αύξησης του 
ηµεροµισθίου των πιεστών, αντισταθµιζόταν µε την προσέλκυση του ενδιαφέροντος 
µεγαλύτερου αριθµού διαφηµιστών. Μάλιστα τα υψηλά κέρδη που απέφεραν οι 
διαφηµίσεις στον τύπο οδήγησαν τους ιδιοκτήτες εφηµερίδων στην πρακτική 
δήλωσης µεγαλύτερου αριθµού πωλούµενων φύλλων από τον πραγµατικό. 395  Σε 
                                                 
394 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 5, «Πρωτόκολλον», 20/8/1950.  
395  «Μέχρι σήµερα, αντίθετα από ό,τι συµβαίνει σε όλα τα µέρη του κόσµου, στην Ελλάδα οι 
κυκλοφορίες των εφηµερίδων είναι άγνωστες. Ή ακριβέστερα ψεύτικες! Γιατί τα όργανα που τις 
πρακτορεύουν υποχρεώνονται να προσθέτουν επί των πραγµατικών κυκλοφοριών, για λόγους 
εντυπώσεων και σκοπιµότητος, διάφορα πλασµατικά νούµερα». «Η αλήθεια τώρα για όλους», 
Ελευθεροτυπία 26 (Νοέµβριος 1965), σ. 24. Βλ. επίσης Jean  Meynaud, Π.  Μερλόπουλος, Γ. Νοταράς, 
Οι πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, ό.π., σ. 226 – 227. Για τη µέση ηµερήσια κυκλοφορία των 
εφηµερίδων την περίοδο 1952 – 1970, βλ. Νίκος Λέανδρος, Μαζικά έντυπα, ό.π., σ. 189 – 190. Βλ. 
επίσης Πίνακα 9 στο Παράρτηµα. Για παράδειγµα το 1963, η Ακρόπολις και Η Καθηµερινή 
εισπράττουν µηνιαίως από τις διαφηµιστικές καταχωρίσεις περίπου 1,5 εκ. δρχ.  Μπ. Ευσταθιάδης, 
«Νέας Επίθεσις κατά της ελευθεροτυπίας», Η Αυγή, 21/2/1963. Το ρεκόρ των διαφηµιστικών 
καταχωρήσεων κατέχει το 1965 η Μεσηµβρινή, η οποία ιδρύθηκε το 1961 υπό τη διεύθυνση της 
Ελένης Βλάχου. Στη δεύτερη θέση έρχονται Η Καθηµερινή και Το Βήµα και ακολουθούν Τα Νέα, η 
Ακρόπολις και το Έθνος.  «Νέα αύξησι των διαφηµίσεων», Ελευθεροτυπία 27 (∆εκέµβριος 1965), σ. 20 
– 21. «Στάσιµες οι κυκλοφορίες, ρεκόρ στις διαφηµίσεις», Ελευθεροτυπία 28 (Ιανουάριος 1966), σ. 5. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 9, βλέπουµε ότι σε περιόδους εκλογικών αναµετρήσεων 
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περίπτωση εκτύπωσης διαφορετικών χρωµάτων µελανιού αυξανόταν ακόµη 
περισσότερο το ηµεροµίσθιο του πιεστή, εφόσον η συγκεκριµένη εργασία ήταν 
ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθώς απαιτούσε συγκεκριµένες δεξιότητες για την άρτια 
εκτύπωση του εντύπου. Βλέπουµε δηλαδή ότι το ηµεροµίσθιο του πιεστή 
διαφοροποιείται και εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εργασίας που αναλαµβάνει και 
από τον αριθµό των σελίδων και φύλλων που εκτυπώνει. Η αύξηση του αριθµού των 
σελίδων της εφηµερίδας που επιτυγχανόταν κυρίως σε περιόδους εορτών αύξανε 
αναγκαστικά και το ηµεροµίσθιο του πιεστή. Επιπλέον, οι πιεστές που εργάζονταν σε 
εφηµερίδες µεγάλης κυκλοφορίας και συγκεκριµένα άνω των 50.000 φύλλων 
αµείβονταν µε υψηλότερες αποδοχές από τις αντίστοιχες των συναδέλφων τους σε 
άλλες επιχειρήσεις του τύπου.   

Όπως και στις υπόλοιπες ειδικότητες του ηµερησίου τύπου ο αριθµός των 
µηχανικών που απαιτούνται σε κάθε επιχείρηση προσδιορίζεται από την ΕΕΤΑ. Το 
κριτήριο είναι ο αριθµός των λινοτυπικών µηχανών που έχει στη διάθεσή της η 
επιχείρηση. Έτσι για την επίβλεψη έξι µηχανών απαιτείται η παρουσία ενός 
µηχανικού, ενώ µε τη χρήση επτά µηχανών και πάνω προσλαµβάνεται υποχρεωτικά 
και δεύτερος µηχανικός. Η µία επιπλέον ώρα εργασίας που απαιτείται για τη 
συντήρηση των µηχανών αυξάνει το ηµεροµίσθιο του µηχανικού κατά 20%.396  

Έτσι βλέπουµε ότι εκτός από τις µισθολογικές διαφοροποιήσεις που 
παρατηρούνται µε κριτήριο τον χρόνο (ηµέρα ή νύχτα) κατά τον οποίο 
πραγµατοποιείται η εργασία, εµφανίζονται σηµαντικές αποκλίσεις στις αποδοχές 
τόσο στο εσωτερικό κάθε επιχείρησης όσο και σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες 
επιχειρήσεις του τύπου. Οι εργάτες για παράδειγµα που εργάζονται στις «µεγάλες» 
επιχειρήσεις του τύπου, όπως στον όµιλο Λαµπράκη, Βλάχου, Αθανασιάδη και 
Μπότση, έχουν µεγαλύτερη δυνατότητα να αυξήσουν τα εισοδήµατά τους µέσω της 
ενδεχόµενης αύξησης των σελίδων και φύλλων της κάθε εφηµερίδας. Μόνο οι 
µηχανικοί φαίνεται ότι αποκλείονται από αυτή τη δυνατότητα.  

Η ιδιαίτερα µεγάλη απόκλιση του ύψους των ηµεροµισθίων ανάµεσα στους 
εργάτες τύπου και τους τυπογράφους φανερώνεται από τη σχετική σύγκριση που 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε βάση τις µισθολογικές καταστάσεις από το ΤΑΤ. Το 
1952 το ηµεροµίσθιο του στοιχειοθέτη στον «Πυρσό» κυµαινόταν ανάµεσα στις 
22.000 – 35.000 δρχ. και στην εταιρεία «Λωρίδα – Ξάνθου – Λούκου» έφτανε τις 
34.000 δρχ. ∆ηλαδή, αναλογούσε περίπου στο µισό του αντίστοιχου ηµεροµισθίου 
των µελών της ΕΕΤΑ. Στην περίπτωση των πιεστών το ηµεροµίσθιο έφτανε περίπου 
τις 40.000 δρχ. και στα δύο τυπογραφεία, ενώ στην περίπτωση του τύπου έχουµε 
υπερδιπλασιασµό των αποδοχών.  

Η κατά περίπου διπλάσια διαφορά που παρατηρείται στο ύψος των 
ηµεροµισθίων των εργατών τύπου σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα ηµεροµίσθια των 
τυπογράφων είναι ωστόσο πλασµατική. Στην πραγµατικότητα η απόκλιση είναι 
ακόµη µεγαλύτερη. Το 1950 οι εργάτες τύπου µε την απεργία των 24 ηµερών, η 
οποία διήρκεσε από τις 31 Ιανουαρίου µέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, κατόρθωσαν να 
καθιερώσουν τη µηνιαία προσαύξηση του ηµεροµισθίου τους µε βάση το ποσοστό 

                                                                                                                                            
αυξάνεται η κυκλοφορία των εφηµερίδων, ενώ αδιαµφισβήτητη είναι η κυριαρχία του αθηναϊκού 
τύπου στον ελληνικό χώρο, µε την εφ. Τα Νέα να έχει το προβάδισµα κατά τη δεκαετία του 1960. Το 
1970 οι αθηναϊκές εφηµερίδες αντιπροσωπεύουν το 88% του αριθµού των ηµερήσιων πολιτικών 
εφηµερίδων που εκδίδονταν στην Ελλάδα, το 90% του συνόλου των αθλητικών εφηµερίδων και 
σχεδόν το σύνολο των περιοδικών εκδόσεων. Guy Burgel, Αθήνα: Η ανάπτυξη µιας µεσογειακής 
πρωτεύουσας, ό.π., σ. 94.  
396 «Πως καθορίζονται αι συνθέσεις των προσωπικών όλων των ειδικοτήτων», ∆ελτίον Πληροφοριών, 
Οκτώβριος 1957.  
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αύξησης του τιµαρίθµου, ώστε να µη απολέσουν οι αποδοχές τους την αγοραστική 
τους αξία. Μάλιστα η συγκεκριµένη ρήτρα περιλήφθηκε στο «Πρωτόκολλο» που 
υπογράφηκε τον Αύγουστο του 1950, υπό τον όρο «εξεύρευσις µονίµου τρόπου 
ειρηνικής αναπροσαρµογής των αποδοχών των Εργατών Τύπου», 397 ώστε να 
αποφευχθούν απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο µέλλον. Τα προνόµια 
των εργατών τύπου ενισχύθηκαν  το 1955 µε τη φορολογική έκπτωση κατά 35% επί 
των αποδοχών. Βέβαια το προνόµιο αυτό αναγνωρίστηκε µόνο στα µέλη της ΕΕΤΑ 
που απασχολούνταν στον ηµερήσιο πολιτικό και οικονοµικό τύπο της Αθήνας.398 
Έτσι εκτός από τις µισθολογικές διαφοροποιήσεις εµφανίζονται και διαχωρισµοί 
όσον αφορά την πρόσβαση σε συγκεκριµένα κρατικά «προνόµια». ∆ιασπάται µε 
αυτόν τον τρόπο η συνεκτικότητα του σωµατείου, καθώς δηµιουργούνται 
διαφορετικές «κατηγορίες» εργαζοµένων.  

Η διατήρηση τους ελέγχου εισόδου στο επάγγελµα και της παραγωγικής 
διαδικασίας από την ΕΕΤΑ και η αίσθηση της ανεξαρτησίας που αυτό δηµιουργούσε 
στα µέλη της, οι µειωµένες ώρες απασχόλησης σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα µέλη της 
εργατικής τάξης, αλλά και τα ιδιαίτερα υψηλά ηµεροµίσθια των εργατών τύπου της 
Αθήνας, θα µπορούσαν ενδεχοµένως να αποτελέσουν προϋποθέσεις για την ένταξή 
τους σε ένα «προνοµιούχο» διακριτό στρώµα της εργατικής τάξης. ∆εν είχαν όµως 
όλοι οι άνδρες εργάτες του ηµερήσιου τύπου της Αθήνας τη δυνατότητα πρόσβασης 
στο σύνολο των πλεονεκτηµάτων του επαγγέλµατος. Μόνο τα τακτικά µέλη που 
απολάµβαναν ασφάλεια στην απασχόληση και συγκεκριµένα οι άνδρες εργάτες που 
απασχολούνταν στον ηµερήσιο πολιτικό και οικονοµικό τύπο της Αθήνας θα 
µπορούσαν ενδεχοµένως να θεωρηθούν «προνοµιούχοι». 399   

                                                 
397 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 5, «Πρωτόκολλον», 20/8/1950. «Και ολίγα περί τιµάριθµου», Ο 
Εργάτης Τύπου, 15/3/1960. Σύµφωνα µε τη σύµβαση του 1952, οι αποδοχές αναπροσαρµόζονται, 
«υπολογιζοµένης της αυξήσεως ή της µειώσεως κατά µήνα βάσει της εκάστοτε µέσης µηνιαίας 
µεταβολής του τιµαριθµικού δείκτου της Τραπέζης της Ελλάδος», ∆ελτίον Πληροφοριών, Οκτώβριος 
1957.  Για την απεργία των 24 ηµερών βλ. εδώ υποσηµ. 402.  
398  «Να επανορθωθή η αδικία», ∆ελτίον Πληροφοριών, Σεπτέµβριος 1957. Το προνόµιο της 
φοροαπαλλαγής καταργήθηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Χρήστος Καραµπλιάς, Οι εργάτες 
τύπου, ό.π., σ. 34.  
399  Ο όρος «αριστοκρατία της εργασίας», που συζητήθηκε εκτεταµένα από τους ιστορικούς στις 
δεκαετίες του 1970 και 1980, παραµένει προβληµατικός κατά τη χρήση του ως εννοιολογικό εργαλείο  
ανάλυσης της κοινωνικής πραγµατικότητας. Ο Eric Hobsbawm προκειµένου να προσδιορίσει το 
«ανώτερο» στρώµα της εργατικής τάξης στην Αγγλία του 19ου αιώνα θέτει έξι κριτήρια (την 
κανονικότητα της απασχόλησης, το ύψος των αµοιβών, τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις µε τις άλλες 
κοινωνικές οµάδες, το επίπεδο ζωής, τις προοπτικές κοινωνικής ανόδου), που δεν καλύπτονται στο 
σύνολό τους από τους εργάτες τύπου της Αθήνας.  Για τις θέσεις του Eric Hobsbawm στο θέµα της 
«αριστοκρατίας της εργασίας» βλ. ενδεικτικά τα άρθρα του: “The Labour Aristocracy in Nineteenth – 
Century Britain”, στο Eric Hobsbawm, Labouring Men: Studies in the History of Labour, Weidenfeld 
& Nicolson, Λονδίνο 1964 (1η έκδοση: 1954), σ. 272 – 315. Eric Hobsbawm, “Debating the Labour 
Aristocracy”, στο Eric Hobsbawm, Worlds of Labour: Further Studies in the History of Labour, 
Weidenfeld & Nicolson, Λονδίνο 1984, σ. 214 – 226. Βλ. επίσης Eric Hobsbawm, «Βικτωριανές 
αξίες», στο Eric Hobsbawm, Ξεχωριστοί άνθρωποι. Αντίσταση, εξέγερση και τζαζ, ό.π., σ. 113 – 138. 
Βλ. για µία επίσης µαρξιστική θέση Dick Geary, Το ευρωπαϊκό εργατικό κίνηµα (1848 – 1939), ό.π. 
Θέτοντας διαφορετικά κριτήρια ο Patrick Duffy αναγνωρίζει µόνο τους στοιχειοθέτες του Λονδίνου ως 
µέλη της «αριστοκρατίας της εργασίας». Patrick Duffy, The Skilled Compositor, ό.π. Κατά την Pat 
Hudson, ο όρος αποκρύπτει την ατελή και επιλεκτική χρήση των αστικών ιδεών από την πλευρά των 
µελών της εργατικής τάξης και την ανάπτυξη των ιδεών της ατοµικής επιτυχίας από τους  εργάτες. Pat 
Hudson, The Industrial Revolution, Edward Arnold, Λονδίνο 1992, σ. 215. Ο Trevor Lummis 
υποστηρίζει την εγκατάλειψη του όρου ή την τροποποίησή του, εφόσον εµφανίζονται πολλές 
εξαιρέσεις όταν χρησιµοποιείται για την ανάλυση των βιοµηχανικών, κοινωνικών και πολιτικών 
εµπειριών. Επιπλέον η έννοια της «αριστοκρατίας της εργασίας» αγνοεί τη συµβολή των γυναικών στη 
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Το 1958 οι διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη νέας σύµβασης ανάµεσα στην 
ΕΕΤΑ και την ΕΙΗΕΑ κατέληξαν σε αδιέξοδο που κορυφώθηκε µε την απεργιακή 
κινητοποίηση των εργατών στις 4 Αυγούστου του 1958. Η ΕΙΗΕΑ, µέσω της 
αµφισβήτησης της αποδοτικότητας των εργαζοµένων για την έκδοση της εφηµερίδας  
επεδίωξε να άρει το προνοµιακό καθεστώς που επικρατούσε στις εργασιακές σχέσεις. 
Σύµφωνα  µε τη νέα σύµβαση που υπέβαλαν τα µέλη της ΕΙΗΕΑ ζητούν, µεταξύ 
άλλων, το δικαίωµα της επιλογής των εργαζοµένων να ανήκει αποκλειστικά στον 
εργοδότη και όχι στη διοίκηση της ΕΕΤΑ, ενώ για την περίπτωση των µηχανικών και 
βοηθών, «δύναται να είναι και µη µέλη της Ενώσεως Εργατών Τύπου Αθηνών και θα 
εκλέγωνται κατά την απόλυτην κρίσιν του εργοδότου».400 Στόχος της ΕΙΗΕΑ ήταν η 
µείωση της διαπραγµατευτικής δύναµης της ΕΕΤΑ µέσω της αφαίρεσης της 
δυνατότητας ελέγχου της εισόδου στο επάγγελµα και της παραγωγικής διαδικασίας. 
Επιπρόσθετα υποστηρίχθηκε ότι µόνο µε την κατάργηση της τιµαριθµικής 
αναπροσαρµογής των ηµεροµισθίων θα ήταν δυνατό να διεξαχθεί συζήτηση για 
αυξήσεις επί των αποδοχών.401 
                                                                                                                                            
διαδικασία συγκρότησης της εργατικής τάξης. Trevor Lummis, The Labour Aristocracy, ό.π., σ. 1 – 31, 
159 – 161.  
400 «Η ‘Νέα Σύµβασις’», ∆ελτίον Πληροφοριών, Σεπτέµβριος 1958.  
401 «Αι συζητήσεις δια την συλλογικήν σύµβασιν», ∆ελτίον Πληροφοριών, Ιούλιος 1958. Η τιµαριθµική 
αναπροσαρµογή των αποδοχών θα καταργηθεί τον Ιούνιο του 1970 ύστερα από σχετική αίτηση της 
ΕΕΤΑ. Η απαγόρευση από τη δικτατορική κυβέρνηση, «καθ’ οιονδήποτε τρόπον µεταβολήν της 
αµοιβής, των όρων και συνθηκών εργασίας των εργατών τύπου Αθηνών», οδήγησε την ΕΕΤΑ στην 
εθελούσια ακύρωση του προνοµίου, «µη επιδιώκουσα εις το µέλλον την δηµιουργίαν κοινωνικού 
προβλήµατος εξ αιτίας της διενέξεως του τιµαρίθµου». Χρήστος Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου, ό.π., σ. 
31. Εκτός από την τιµαριθµική αναπροσαρµογή, στη διάρκεια της ∆ικτατορίας καταργήθηκε και η 
κατά 35% φοροαπαλλαγή των εισοδηµάτων των εργατών τύπου. Τα δύο συγκεκριµένα «προνόµια» θα 
ανακτηθούν από την ΕΤΗΠΤΑ το 1977. «Η ενσωµάτωση του τιµαρίθµου», ∆ελτίο Πληροφοριών, 
Απρίλης 1977, ∆. Μπρίκης, «Η κατάργηση του τιµαρίθµου κατά την περίοδο της 7ετίας», ∆ελτίο 
Πληροφοριών, Ιούνης – Ιούλης 1977. Το 1970 η δασµολογική ατέλεια στο χαρτί των εφηµερίδων 
αίρεται από τη δικτατορία, µε στόχο τον έλεγχο και τη χειραγώγηση του Τύπου. Η δικτατορία δεν 
αρκέστηκε στην επιβολή λογοκρισίας, αλλά κατέστησε υποχρεωτική τη δηµοσίευση «επίσηµων» ή 
«ηµιεπίσηµων» πληροφοριών. Ελένη Βλάχου, «Οι συνταγµατάρχες και ο Τύπος», στο Γιώργος 
Γιαννόπουλος – Richard Clogg  (επιµ.), Η Ελλάδα κάτω από στρατιωτικό ζυγό, Παπαζήσης, Αθήνα 
1976, σ. 127 – 128. Βλ. επίσης Νίκος Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσµοί σε κρίση, ό.π.,  σ. 611 – 616, 642 
– 649. Το κλείσιµο πολλών εφηµερίδων (Η Καθηµερινή, Η Μεσηµβρινή, Ελευθερία, Η Αυγή, Η 
∆ηµοκρατική Αλλαγή) κατά την περίοδο της ∆ικτατορίας των Συνταγµαταρχών, η δήµευση της 
περιουσίας τους, η άσκηση κάθε είδους πιέσεων στους εκδότες, αλλά και η διάλυση εκατοντάδων 
συνδικάτων, µε τους συνδικαλιστές να καταλήγουν σε φυλακές ή εξορίες, δεν επέτρεψαν τη 
συνδικαλιστική κινητοποίηση της ΕΕΤΑ, η οποία από το 1966 υιοθέτησε την τακτική της 
«συντηρητικότητος». «Συντήρησι», Ελευθεροτυπία 41 (Φεβρουάριος 1967), σ. 9. Το φάσµα της 
ανεργίας εξισορροπήθηκε ως ένα βαθµό µε την έκδοση των δικτατορικών εφηµερίδων Νέα Πολιτεία 
(1968 – 1974) και Σηµερινά (1971 – 1974). Επιπλέον, η ΕΕΤΑ υποχρέωσε τα µέλη της να εργάζονται 
λιγότερες ηµέρες ώστε να συγκεντρώσουν ανάλογα µεροκάµατα και οι άνεργοι συνάδελφοί τους. 
Συνέντευξη Ιγνάτιου Γιαγτζόγλου, 25/1/2005. Η δικτατορία επέβαλε φραγµούς και στο συνδικαλιστικό 
κίνηµα. Με βάση το Ν. ∆. 186/1969 αφαιρέθηκε το δικαίωµα της ΓΣΕΕ και των Οµοσπονδιών να 
συνάπτουν συλλογικές συµβάσεις ή να καταφεύγουν στην πρακτική της απεργίας για την προάσπιση 
των συµφερόντων τους. Βλ. Thomas Gallant, «Collective Action and Atomistic Actors», ό.π., σ. 155. 
Νίκος Μαραντζίδης, «Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα στα χρόνια της ∆ικτατορίας των 
Συνταγµαταρχών», ό.π.,  σ. 7 – 21. Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Μεταξύ Πιτυοκάµπτη και Προκρούστη, 
ό.π., σ. 45 – 49. Κωνσταντίνος Στράτος, Αντίθεση και διαφωνία, ό.π., σ. 13 – 27. Οι µοναδικές 
απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από τους εργάτες τύπου την περίοδο 1967 – 1974,  
ήταν η πετυχηµένη δίωρη στάση εργασίας των εργατών της Ακροπόλεως τον Ιανουάριο του 1968 µε 
αίτηµα την καταβολή των δεδουλευµένων ηµεροµισθίων τους και η 24ωρη απεργία που κήρυξε η 
ΕΕΤΑ την 3η Ιουλίου του 1973 µε αίτηµα την αύξηση των αποδοχών. Ματίνα Λέτσα, Εργατικοί 
αγώνες στην περίοδο της ∆ικτατορίας, Θεόδωρος Κατσανέβας (πρόλογος), εκδόσεις Αφών Τολίδη, 
Αθήνα [χ.χ.], σ. 20, 37.   
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Τα αιτήµατα των εργοδοτών προκάλεσαν την άµεση αντίδραση των εργατών 
τύπου που κατέφυγαν στην πρακτική της απεργίας για την προάσπιση των 
συµφερόντων τους. Προκειµένου να διασπαστεί η συνοχή και η δυναµική της 
απεργίας οι ιδιοκτήτες δεκατριών ηµερησίων αθηναϊκών εφηµερίδων (Αθηναϊκή, 
Ακρόπολις, Ανεξάρτητος Τύπος, Απογευµατινή, Το Βήµα, Η Βραδυνή, Εθνικός Κήρυξ, 
Έθνος, Ελευθερία, Εστία, Η Καθηµερινή, Ναυτεµπορική και Τα Νέα), συσπειρώνονται  
και  εκδίδουν από κοινού εφηµερίδα, τον Ηνωµένο Τύπο. Η πρακτική έκδοσης 
εφηµερίδας από την πλευρά των εργοδοτών σε περιόδους απεργιακών 
κινητοποιήσεων είχε αναπτυχθεί ήδη από την περίοδο του Μεσοπολέµου ως µέσο 
προβολής των αιτηµάτων και θέσεων των εργοδοτών.402 Για την έκδοση, προσέλαβαν 
απεργοσπάστες, αφενός από την ΕΕΤΑ που ήταν αντίθετοι µε την πολιτική της 
διοίκησης, και, αφετέρου, από τυπογραφεία της Αθήνας, καθώς, όπως είδαµε, είχε 
αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερο στρώµα λινοτυπών και µηχανικών που επεδίωκε την είσοδό 
του στην ΕΕΤΑ. Η ύπαρξη του συγκεκριµένου «εφεδρικού στρατού εργασίας» που 
έθετε σε κίνδυνο την επιτυχή έκβαση της απεργίας ώθησε την ΕΕΤΑ στην προσθήκη 
αιτήµατος αποµάκρυνσης «διά παντός» όλων των απεργοσπαστών «αποκλεισµένης 
εις το διηνεκές της αναλήψεως εργασίας υπ’ αυτών εις τον τύπον». 403 
                                                 
402 Κατά τη διάρκεια της απεργίας των εργατών τύπου και συντακτών, µε αίτηµα την αύξηση των 
ηµεροµισθίων τους, την περίοδο από 21 µέχρι 27 Μαρτίου του 1927, οι εργοδότες εκδίδουν από 
κοινού την εφηµερίδα Ηνωµένος Τύπος. Βλ. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Ελλάς, ό.π., σ. 568. 
Την περίοδο από τις 31 Ιανουαρίου µέχρι 24 Φεβρουαρίου του 1950 πραγµατοποιήθηκε η απεργία των 
εργατών τύπου και συντακτών, µε αίτηµα την αύξηση κατά 50% των αποδοχών, που στη συνέχεια 
συµπληρώθηκε µε το αίτηµα καταβολής των «απεργιακών µισθών και ηµεροµισθίων». Στο διάστηµα 
από τις 9 µέχρι τις 24 Φεβρουαρίου οι ιδιοκτήτες έντεκα ηµερησίων αθηναϊκών εφηµερίδων, 
Ακρόπολις, Το Βήµα, Βραδυνή, Εθνικός Κήρυξ, Έθνος, Ελευθερία, Εµπρός, Εστία, Η Καθηµερινή, 
Καιροί και Τα Νέα, εξέδωσαν από κοινού την εφηµερίδα Αθηναϊκός Τύπος. Για την καταστολή της 
απεργίας οι εργοδότες ζήτησαν την παρέµβαση της κυβέρνησης. Η παύση της απεργίας ήταν 
επιτακτική και από την πλευρά των πολιτικών παραγόντων λόγω της συγκυρίας διεξαγωγής των 
βουλευτικών εκλογών. Η αδυναµία κυκλοφορίας των εφηµερίδων δηµιουργούσε δυσχέρειες 
οργάνωσης, συσπείρωσης και διάδοσης των προγραµµάτων των πολιτικών κοµµάτων, γι’ αυτό και οι 
διαπραγµατεύσεις έληξαν µε συνοπτικές διαδικασίες. Καταβλήθηκε το 75% των ηµεροµισθίων που 
αναλογούσε στις ηµέρες της απεργίας, ενώ το υπόλοιπο 25% θα «συµψηφισθή προς τας πρώτας από 
της εκδόσεως της παρούσης ηµέρας αδείας µετ’ αποδοχών ας έκαστος µισθωτός θα δικαιούται να λάβη 
κατά νόµον». «Η απεργία τύπου. Ποια η απόφαση της διαιτησίας», Αθηναϊκός Τύπος, 24/2/1950. Η 
κυβέρνηση απέρριψε το αίτηµα των εργαζοµένων για την κατά 50% αύξηση των αποδοχών, το ύψος 
των οποίων στηριζόταν στο ενδεχόµενο διπλασιασµού της τιµής πώλησης των φύλλων των 
εφηµερίδων από 500 σε 1.000 δραχµές, υποστηρίζοντας, µε βάση τη γνώµη των Αµερικανών 
οικονοµικών συµβούλων, ότι τόσο η αύξηση των αποδοχών όσο και της τιµής πώλησης των 
εφηµερίδων θα µπορούσαν να θέσουν «εν κινδύνω ολόκληρον την πολιτικήν της [κυβερνήσεως] της 
συγκρατήσεως των τιµών». «Το ιστορικόν της απεργίας του Τύπου», Αθηναϊκός Τύπος, 24/2/1950. Η 
υποχρεωτική καταβολή του 75% επί των «απεργιακών αποδοχών» αν και αρχικά προκάλεσε την 
έντονη αντίδραση των ιδιοκτητών, στη συνέχεια αντισταθµίστηκε από τις διαβεβαιώσεις της 
κυβέρνησης για διπλασιασµό της τιµής πώλησης των εφηµερίδων, γεγονός που πραγµατοποιήθηκε τον 
Αύγουστο του 1950. Με την αύξηση που πραγµατοποιήθηκε υπογράφηκε και το σχετικό 
«Πρωτόκολλο» συµφωνίας µε την ΕΕΤΑ που αναγνώριζε τη µηνιαία τιµαριθµική αναπροσαρµογή των 
ηµεροµισθίων. Αθηναϊκός Τύπος, 9 – 24/2/1950. Το Βήµα, 20/8/1950. Βλ. Χρήστος Καραµπλιάς, Οι 
εργάτες τύπου, ό.π., σ. 62. Νίκος Λέανδρος, Μαζικά έντυπα, ό.π., σ. 261 – 262. Σπύρος Λιναρδάτος, 
Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, τ. Α΄, Παπαζήση, Αθήνα 1977, σ. 93. Οι εργάτες τύπου στη 
Θεσσαλονίκη εκδηλώνουν την ίδια περίοδο απεργία µε οικονοµικά αιτήµατα. Ως απάντηση οι 
ιδιοκτήτες των εφηµερίδων Νέα Αλήθεια, Το Φως, Μακεδονία και Ελληνικός Βορράς συνεργάζονται 
και εκδίδουν από κοινού την εφηµερίδα Ο Τύπος της Θεσσαλονίκης, η οποία κυκλοφόρησε στο 
διάστηµα από τις 5 Φεβρουαρίου µέχρι την 1η Μαρτίου του 1950. Νίκος Μαραντζίδης, «Το εργατικό 
συνδικαλιστικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη, 1941 – 1983», στο Γιώργος Αναστασιάδης (επιµ.), Το 
εργατικό – συνδικαλιστικό κίνηµα της Θεσσαλονίκης – Η ιστορική φυσιογνωµία του, Εργατικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 218.  
403 Α/Κ.Ε., «Απεργιακή Επιτροπή ΕΕΤΑ, Προκήρυξις», 2/8/1958.  
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 Οι εργοδότες επεδίωξαν την κυβερνητική παρέµβαση προκειµένου να 
επισπευτεί η λήξη της απεργίας, καθώς ήταν ιδιαίτερα υψηλό το κόστος που 
προέκυπτε από τη διακοπή έκδοσης των εφηµερίδων. Ο υπουργός Εργασίας 
Αριστείδης ∆ηµητράτος ανέλαβε το ρόλο του «διαµεσολαβητή» για την επίτευξη 
συµφωνίας καθορίζοντας τα όρια δράσης των απεργών. ∆ήλωσε ότι υπάρχουν τρεις 
δρόµοι αντιµετώπισης της κατάστασης: α) τη συνέχιση της απεργίας µε αµφίβολα 
αποτελέσµατα, β) την παραποµπή της διαφοράς στη διαιτησία µε βάση το νόµο 
3239/1955 και γ) την άµεση επέµβαση του υπουργείου Εργασίας, µέσω της διάθεσης 
απεργοσπαστών από τα κρατικά τυπογραφεία «διά την εξασφάλισιν της οµαλής 
λειτουργίας των επιχειρήσεων».404 Στην πραγµατικότητα ο Α. ∆ηµητράτος εκβίασε 
τους εργάτες για την παύση της απεργίας εξυπηρετώντας τα συµφέροντα των 
εργοδοτών. Το επιχείρηµα ενισχύεται και από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Καραµανλή για άµεση ίδρυση τεχνικής σχολής τύπου, η οποία θα 
στελέχωνε τις εφηµερίδες µε εργατικό δυναµικό, αποδυναµώνοντας τη µονοπωλιακή 
θέση της ΕΕΤΑ.405 Η στενή σχέση του τύπου µε την πολιτική εξουσία επιβεβαιώνεται 
και από το «σκάνδαλο» που ξέσπασε το Φεβρουάριο του 1959 για την παράνοµη 
χρηµατοδότηση εφηµερίδων, που πρόσκεινται κατά κύριο λόγο στη ‘∆εξιά’ 
παράταξη, από «µυστικά κονδύλια» του υπουργείου Εξωτερικών, της Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως, της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.) και της Εθνικής 
Τραπέζης. Παρά τη δηµοσιότητα που πήρε το θέµα, η πρακτική της κρατικής 
χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων του τύπου θα αναπαραχθεί και τη δεκαετία του 
1960.406 

Οι «αµοιβαίες υποχωρήσεις» ανάµεσα στους δύο κοινωνικούς εταίρους 
οδήγησε στην αναστολή της απεργίας, στις 11 Αυγούστου του 1958. Η άρνηση 
ωστόσο των εργοδοτών να καταβάλλουν τα ηµεροµίσθια της απεργίας προκάλεσε την 
κήρυξη στάσεων εργασίας στις περισσότερες εφηµερίδες. Τελικά τα συµβαλλόµενα 
µέρη υπέγραψαν «Πρωτόκολλο» που τροποποιούσε σε ορισµένα σηµεία τη 
συλλογική σύµβαση του 1952. Τα κατώτατα όρια ηµεροµισθίων ορίστηκαν στις 105 
δραχµές για την πεντάωρη εργασία την ηµέρα και σε 120 δραχµές για τη νυχτερινή 
εργασία, ενώ καταβλήθηκαν τέσσερα από τα επτά ηµεροµίσθια των ηµερών της 
απεργίας. Επιπρόσθετα συµφωνήθηκε ο τιµάριθµος µέχρι 50%, να ενσωµατώνεται 
στο ηµεροµίσθιο και «τα υπολειπόµενα ποσοστά [να] υπολογίζονται επί του 
αυξηµένου ηµεροµισθίου».407 Αν και η αλλαγή των όρων εργασίας που επεδίωκαν οι 

                                                 
404 «Προς αναστολήν της απεργίας τυπογράφων;», Ηνωµένος Τύπος, 9/8/1958.  
405 «Η απεργία των Εργατών Τύπου Αθηνών», Ηνωµένος Τύπος, 8/8/1958.  
406 Περίπου 9 µε 10 ηµερήσιες αθηναϊκές εφηµερίδες, όπως η Απογευµατινή, ο Εθνικός Κήρυξ, η 
Ελευθερία, το Έθνος, η Ηµερησία, η Ναυτεµπορική, καθώς και 79 επαρχιακές, φαίνεται ότι 
χρηµατοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση µε στόχο την προώθηση και υπεράσπιση των επιλογών της. Η 
συγκεκριµένη πρακτική αναπτύχθηκε από το 1952 επί κυβερνήσεως Αλέξανδρου Παπάγου, αλλά 
ενισχύθηκε οικονοµικά και διευρύνθηκε από την ΕΡΕ. Βλ. τη σειρά άρθρων στην Αυγή, 31/1 – 14/2/ 
1959. Το 1954 Η Αυγή είχε επίσης καταγγείλει τη «µυστική» χρηµατοδότηση ορισµένων αθηναϊκών 
εφηµερίδων, βλ. Η Αυγή, 5-12/2/1954. Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο της ΕΣΗΕΑ, Σπύρο Γιαννάτο, «Η 
κατηγορία είναι βαρειά αλλά όχι και χωρίς βάση. Γιατί υπάρχουν εφηµερίδες, που η κυκλοφορία των 
δεν δικαιολογεί τας δαπάνας των. Εποµένως θα πρέπει να χρηµατοδοτούνται από κάποιον ή από 
κάπου», Σπύρος Γιαννάτος, «Τα ‘µυστικά’ της προεδρίας», Ελευθεροτυπία 3 (∆εκέµβριος 1963), σ. 20.   
407 Α/Κ.Ε., «Έκθεσις ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ενώσεως Εργατών Τύπου Αθηνών (Μάρτιος 1958 – 
Ιανουάριος 1959)».  ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 2., «Πρωτόκολλον Συµφωνίας», 16/9/1958. Βλ. 
επίσης «Πρωτόκολλον 1958», ∆ελτίον Πληροφοριών, ∆εκέµβριος 1960. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση του 
1964 (άρθρο 3) τα κατώτατα ηµεροµίσθια ορίστηκαν στις 117 δραχµές για πεντάωρη εργασία κατά την 
ηµέρα και σε 132 δραχµές για πεντάωρη εργασία κατά τη νύχτα. Σύµβασις Εργασίας Ε.Ι.Η.Ε.Α. – 
Ε.Ε.Τ.Α., Αθήνα 1964. Η σύµβαση αναδηµοσιεύεται στο ∆ελτίον Πληροφοριών, ∆εκέµβριος 1964. Βλ. 
επίσης Χρήστος Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου, ό.π., σ. 62 – 63.  
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εργοδότες δεν επιτεύχθηκε, το συγκεκριµένο αίτηµα θα παραµείνει βασικός στόχος 
της ΕΙΗΕΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960. Όσον αφορά τους 
απεργοσπάστες, τα µέλη της ΕΕΤΑ διαγράφηκαν από την Ένωση και αντίστοιχα οι 
απεργοσπάστες τυπογράφοι έχασαν κάθε ελπίδα µελλοντικής τους απασχόλησης στον 
ηµερήσιο τύπο της Αθήνας.  

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι το ύψος του ηµεροµισθίου στα 
τυπογραφεία εξαρτάται από το φύλο και την ηλικία των εργαζοµένων, από τα έτη 
απασχόλησης, από τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης, από το είδος και το 
µέγεθος της παραγωγής, από τη διαπραγµατευτική δύναµη του σωµατείου, αλλά και 
από την ειδικότητα που κατέχει ο κάθε εργαζόµενος. ∆ιαφοροποιήσεις αποδοχών 
συναντώνται τόσο µεταξύ των ειδικοτήτων όσο και µέσα στην ίδια ειδικότητα, ενώ 
παρατηρείται το φαινόµενο απόκλισης του ύψους των αποδοχών ακόµη και ανάµεσα 
σε τυπογραφεία της ίδιας πόλης. 

Οι τυπογράφοι της Αθήνας αµείβονται µε υψηλότερο ηµεροµίσθιο από τους 
συναδέλφους τους στην επαρχία, αλλά σαφέστερα χαµηλότερο από τα µέλη της 
ΕΕΤΑ, ενώ οι πιο «καλοπληρωµένοι» εργάτες είναι οι αρχιεργάτες και οι πιεστές.  Αν 
και το ηµεροµίσθιο των τυπογράφων υπερβαίνει το κατώτατο ηµεροµίσθιο των 
«ανειδίκευτων» εργαζοµένων δεν επαρκεί για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών 
της οικογένειας. Αντιθέτως, στην περίπτωση των εργατών τύπου τα ηµεροµίσθια 
είναι διπλάσια ή ακόµη και τριπλάσια από τα αντίστοιχα των τυπογράφων. Η 
διατήρηση του «κλειστού» του επαγγέλµατος, η απαγόρευση της κατ’ αποκοπήν 
εργασίας, η εφαρµογή της πενταώρου εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις του 
ηµερήσιου τύπου και η αδυναµία κατακερµατισµού του ηµεροµισθίου µε βάση τα έτη 
απασχόλησης από την πλευρά των εργοδοτών, αποτέλεσαν ευνοϊκούς παράγοντες 
διασφάλισης υψηλών ηµεροµισθίων για τα µέλη της ΕΕΤΑ.  

Αν και διαπιστώνεται προσπάθεια δηµιουργίας επί «ίσοις όροις» εργασιακών 
συνθηκών αυτή είναι ωστόσο πλασµατική. Οι εργάτες του ηµερήσιου πρωινού 
πολιτικού και οικονοµικού τύπου της Αθήνας αµείβονταν µε υψηλότερα ηµεροµίσθια 
από τα αντίστοιχα των συναδέλφων τους στον ηµερήσιο απογευµατινό τύπο και 
απολάµβαναν πρόσθετα «προνόµια», όπως φορολογική έκπτωση κατά 35% επί των 
αποδοχών. Παρατηρείται δηλαδή κατακερµατισµός του ύψους των αποδοχών που 
γίνεται ακόµη πιο έντονος στην ειδικότητα του πιεστή. Έτσι µπορούµε να συνάγουµε 
το συµπέρασµα ότι το ύψος του ηµεροµισθίου των εργατών τύπου εξαρτάται από την 
ειδικότητα, το περιεχόµενο και το τιράζ της εφηµερίδας, αλλά και το χρόνο (ηµέρα ή 
νύχτα) ανάληψης της εργασίας.  
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Κεφάλαιο 5ο  
Πολιτικές πρακτικές της Γ.Σ.Ε.Ε. και των Οµοσπονδιών στο Βιβλίο και τον 
Τύπο (1950-1967) 

 
Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 η ΓΣΕΕ παρέµεινε υπό καθεστώς εξάρτησης 
τόσο από το κράτος όσο και από την ευρωπαϊκή και αµερικανική πολιτική. Το κράτος 
µέσω ποικίλων νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων, όπως την κατάργηση του ελέγχου των 
οµαδικών απολύσεων και την επιβολή της υποχρεωτικής διαιτησίας, επεδίωκε την 
απόκτηση ενεργού ρόλου στη διαµόρφωση του κόστους της εργατικής δύναµης, αλλά 
και στην πορεία του συνδικαλιστικού κινήµατος, µε τη δίωξη των αριστερών 
στοιχείων, µέσω της λειτουργίας του «Συνδικαλιστικού Τµήµατος της Γενικής 
Ασφάλειας». 408 Η ηγεσία της ΓΣΕΕ, µε γενικό γραµµατέα τον Φώτη Μακρή από το 
1948 µέχρι το 1969 (µε ‘διάλειµµα’ την περίοδο 1964 – 1966) υιοθέτησε τη 
«ρεφορµιστική» 409  πολιτική, έναντι της «ταξικής πάλης», για τη διεκδίκηση των 
συµφερόντων των εργαζοµένων.410 Η οικονοµική και πολιτική εξάρτηση της ΓΣΕΕ 
από το κράτος, που επιτεύχθηκε µέσω του θεσµού της Εργατικής Εστίας, της 
υποχρεωτικής εισφοράς των εργαζοµένων υπέρ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών υπέρ του Ταµείου Επικουρικής 
Ασφαλίσεως των Εργατικών Στελεχών, αλλά και των πόρων που εξασφαλίστηκαν µε 
τη συµµετοχή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ στις διοικήσεις των ασφαλιστικών και 
επικουρικών ταµείων, οδήγησαν τον Γιώργο Κουκουλέ στην υποστήριξη της θέσης 
περί «ανυπαρξίας συνδικαλιστικού κινήµατος στην Ελλάδα».411  

Εκτός από τον κρατικό µηχανισµό, η ΓΣΕΕ ήταν άµεσα εξαρτώµενη από την 
αµερικανική πολιτική µέσω της συµµετοχής της, ως ιδρυτικό µέλος, στη «∆ιεθνή 
Συνοµοσπονδία Ελευθέρων Εργατικών Συνδικάτων» (∆.Σ.Ε.Ε.Σ.).412 «Η ∆.Σ.Ε.Ε.Σ. 
διακηρύσσει και µάχεται διά την εµπέδωσιν των αρχών του Ελεύθερου 
∆ηµοκρατικού Συνδικαλισµού και αποκηρύσσει και µάχεται τα ολοκληρωτικά 

                                                 
408 Χρήστος Ιωάννου, Μισθωτή απασχόληση, ό.π., σ. 65. Jean Meynaud, Π. Μερλόπουλος, Γ. Νοταράς, 
Οι πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, ό.π., σ. 217 – 218. Σεραφείµ Σεφεριάδης, «∆ιεκδικητικό κίνηµα 
και πολιτική», ό.π., σ. 12 – 13.  
409 Κατά τον Γιώργο Κουκουλέ, «το διανόηµα ρεφορµισµός υποδηλώνει την τάση εκείνη, µέσα στους 
κόλπους του εργατικού κινήµατος, η οποία περιορίζει την πάλη των τάξεων στην απαίτηση επιβολής 
ορισµένων µεταρρυθµίσεων, οι οποίες εισάγονται και ελέγχονται από την τάξη που διαθέτει την 
πολιτική και την οικονοµική εξουσία». Γιώργος Κουκουλές, Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα και οι 
ξένες επεµβάσεις (1944 – 1948), Οδυσσέας, Αθήνα 1995, σ. 14.  
410 «Κατά την ιδικήν µας γνώµην δεν υπάρχει δυνατότης εκλογής. ∆ιότι πέραν της συνεργασίας είναι η 
ταξική πάλη, η οποία οδηγεί εις την κοινωνικήν αναταραχήν». ΓΣΕΕ/ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ., φ. 16, «Εισήγησις 
του Γεν. Γραµµατέως της ΓΣΕΕ κ. Φ. Μακρή επί του θέµατος της συνεργασίας Κεφαλαίου – 
Εργασίας» [1953].   
411 Γιώργος Κουκουλές, Ελληνικά συνδικάτα: Οικονοµική αυτοδυναµία και εξάρτηση. 1938 – 1984: 
Συµβολή στη διερεύνηση της υπόθεσης ανυπαρξίας ελληνικού συνδικαλιστικού κινήµατος, Οδυσσέας, 
Αθήνα 1984. Για τον Γιώργο Κουκουλέ, «Η ΓΣΕΕ σε κάθε περίπτωση και πολλές από τις οργανώσεις 
της δεν υπήρξαν ή δεν είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο χαρακτήρας τους δεν είναι η διεκδίκηση ή 
η προάσπιση των εργατικών συµφερόντων αλλά η µεταβίβαση σε µια φανταστική εργατική τάξη, που 
τις ‘ακολουθεί’, των διαφόρων κυβερνητικών γραµµών». Γιώργος Κουκουλές, «Το συνδικαλιστικό 
κίνηµα που ποτέ δεν υπήρξε», Οικονοµικός Ταχυδρόµος 1765 (3 Μαρτίου 1988), σ. 144.  Βλ. επίσης 
Γρηγόρης Παντελόγλου, «Η αποτυχία εκδηµοκρατισµού του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήµατος 
στη µεταπολεµική περίοδο και η θεσµοθέτηση των παρεµβάσεων. Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα 
στην περίοδο 1945 – 1950», στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Η ελληνική κοινωνία, ό.π.,  τ. Α΄, σ. 525.  
412 Το 1949, στο πλαίσιο του ψυχροπολεµικού κλίµατος που διαµορφώθηκε, διαλύθηκε η  Παγκόσµια 
Συνδικαλιστική Οµοσπονδία (Π.Σ.Ο.) και ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες, µε πρωτοβουλία των αγγλικών και 
αµερικανικών συνδικάτων, η «∆ιεθνής Συνοµοσπονδία των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων».  
Γιώργος Κουκουλές, Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα και οι ξένες επεµβάσεις, ό.π., σ. 141 – 143. 
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καθεστώτα και τον κοµµουνισµόν ως καταλυτάς τούτων». 413 Οι συγκεκριµένες αρχές 
της ∆ΣΕΕΣ ενσωµατώθηκαν στο καταστατικό της ΓΣΕΕ επιτρέποντας τις αυθαίρετες 
διαγραφές των σωµατείων ή µελών, που δεν υπέγραφαν τις «δηλώσεις ή όρκους 
πίστεως», δηλαδή αιτήσεις εγγραφής που απευθύνονταν στα Εργατικά Κέντρα ή το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του σωµατείου, «τις οποίες υπέγραφαν είτε η διοίκηση του 
σωµατείου είτε το κάθε µέλος ξεχωριστά και µε τις οποίες αποδέχονταν τις αρχές της 
∆ΣΕΕΣ και καταδίκαζαν ως επιζήµια για το Εργατικό Κίνηµα την παρουσία της ΠΣΟ 
[Παγκόσµια Συνδικαλιστική Οµοσπονδία] και τη συµµετοχή οποιουδήποτε σε 
αυτήν».414 Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του καταστατικού, διαγράφονται οι οργανώσεις 
«αι οποίαι δεν συµµορφούνται προς τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή τας 
αποφάσεις του Πανελλαδικού Συνεδρίου ή της ∆ιοικήσεως ή της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΓΣΕΕ ή ασκούσαν αντεθνικήν ή κοµµουνιστικήν προπαγάνδαν».415  

 Η πρακτική των διαγραφών των αριστερών συνδικάτων από τα Εργατικά 
Κέντρα και κατ’ επέκταση από τους κόλπους της ΓΣΕΕ, που είχε αναπτυχθεί από την 
περίοδο του Μεσοπολέµου, επεκτάθηκε και ενισχύθηκε κατά τη µεταπολεµική 
περίοδο µε τις καθαιρέσεις των διοικητικών συµβουλίων και τη δηµιουργία εικονικών 
σωµατείων, που εξασφάλιζαν την αναπαραγωγή του υπάρχοντος καθεστώτος στην 
ηγεσία της ΓΣΕΕ. Μάλιστα η απαίτηση κατοχής «πιστοποιητικού κοινωνικών 
φρονηµάτων» για τα µέλη που επεδίωκαν τη συµµετοχή τους στα διοικητικά 
συµβούλια των οργανώσεων, απέκλειε αυτόµατα από τις συγκεκριµένες θέσεις 
αριστερούς συνδικαλιστές. Παρ’ όλο που οι πρακτικές αυτές ήταν αντίθετες µε το 
περιεχόµενο των ∆ιεθνών Συµβάσεων 87 και 98 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
αναπαράχθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960. 416  Επιπλέον, η 
έλλειψη αναλογικότητας µεταξύ αριθµού µελών και ψήφων κατά την εκλογή των 
αντιπροσώπων των δευτεροβάθµιων και εθνικών συνδικαλιστικών οργανώσεων 
επέτρεπε τα πολυάριθµα µικρά, σε αριθµό µελών, σωµατεία να έχουν µεγαλύτερη 
αντιπροσώπευση από σωµατεία µε 500, 1.500 ή 3.000 µέλη. 417  Έτσι ο Μακρής µε τη 
                                                 
413  ΓΣΕΕ/ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ, φ. 37 (17), «[Αλληλογραφία] προς τον πρόεδρο της κυβερνήσεως Γ. 
Παπανδρέου»,  31/3/1964.  
414 Νίκος Μαραντζίδης, «Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη», ό.π., σ. 225. Βλ. 
επίσης Γιώργος Κουκουλές,  Το εργατικό κίνηµα και ο µύθος του Σίσυφου (1964 – 1966), Οδυσσέας, 
Αθήνα 2000, σ. 55 – 65, 93 – 102.  
415 Το καταστατικό της ΓΣΕΕ που τροποποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1955, αναδηµοσιεύεται στο 
Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας,  Ο ελληνικός συνδικαλισµός, ό.π., σ. 153 – 174. 
416 Οι διεθνείς συµβάσεις είχαν επικυρωθεί από την ελληνική Βουλή το Σεπτέµβριο του 1961. «Η 
φασιστική εργατική νοµοθεσία ισχύει πάντα», Η Αυγή, 8/11/1962. Νίκος Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί 
θεσµοί σε κρίση, ό.π., σ. 594 – 595. Για το Ν. ∆. 4204  «Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 87 ∆ιεθνούς 
Συµβάσεως ‘περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώµατος’» και 
το Ν. ∆. 4205 «Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 98 ∆ιεθνούς Συµβάσεως ‘περί εφαρµογής των αρχών του 
δικαιώµατος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγµατεύσεως’» βλ. ΦΕΚ Α΄ 174/19.9.1961. Βλ. επίσης 
Γιώργος Κουκουλές, «Το συνδικαλιστικό κίνηµα που ποτέ δεν υπήρξε», ό.π., σ. 146.  
417 Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του καταστατικού της ΓΣΕΕ ένα σωµατείο µε 500 µέλη έχει δικαίωµα να 
στείλει έναν αντιπρόσωπο στο συνέδριο της ΓΣΕΕ, από 501 µέχρι 1.500 µέλη 2 αντιπροσώπους, από 
1.501 µέχρι 3.000 µέλη 3 αντιπροσώπους, από 3.001 µέλη µέχρι 9.000 µέλη µπορούσαν να 
αποστείλουν έναν αντιπρόσωπο για κάθε πρόσθετα 1.000 µέλη ή κλάσµα των χιλίων που υπερβαίνει 
τα 500 µέλη, για σωµατεία µε πάνω από 9.001 µέλη και µέχρι 15.000 µπορούσαν να αποστείλουν έναν 
αντιπρόσωπο για κάθε πρόσθετα 1.500 µέλη, ή κλάσµα των 1.500, που υπερβαίνει τα 1.000 µέλη. Για 
τα σωµατεία που έχουν µέλη 15.001 µέχρι 20.000 µπορούσαν να στείλουν έναν αντιπρόσωπο για κάθε 
2.000 επιπρόσθετα µέλη ή κλάσµα που υπερέβαινε τα 1.500 µέλη. Για τα σωµατεία που υπερβαίνουν 
τα 20.001 µέλη, έναν αντιπρόσωπο για κάθε 4.000 πρόσθετα µέλη ή κλάσµα που υπερβαίνει  τα 2.500 
µέλη. ∆ηλαδή όσο µεγαλύτερο σε αριθµό µελών είναι ένα σωµατείο τόσο µικρότερη αναλογικά 
αντιπροσώπευση έχει. Βλ. επίσης Χρήστος Τζεκίνης, 1870 – 1987: Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, 
ό.π., σ. 172.  Jean  Meynaud, Π. Μερλόπουλος, Γ. Νοταράς, Οι πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, ό.π.,  
σ. 219.  
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δηµιουργία πολυάριθµων µικρών «σωµατείων – σφραγίδων» εξασφάλιζε την 
επανεκλογή του στη διοίκηση του «Εργατικού Κέντρου Αθηνών» (ΕΚΑ) και της 
ΓΣΕΕ. 

Αντίπαλο δέος στην κατάσταση που διαµορφώθηκε ήταν η ίδρυση, µε 
πρωτοβουλία του ∆ηµήτρη Στρατή, του «∆ηµοκρατικού Συνδικαλιστικού 
Κινήµατος» (∆ΣΚ) στις 13 Μαΐου του 1955. Το ∆ΣΚ αποτέλεσε τη διευρυµένη 
συνέχεια του Κινήµατος Ελευθέρου Συνδικαλισµού (ΚΕΣ) 418  και συµπεριέλαβε 
στους κόλπους του κοµµουνιστικά συνδικαλιστικά στελέχη. Στόχος του νέου 
«κινήµατος συνδικαλιστικών στελεχών» ήταν ο «εκδηµοκρατισµός» του 
συνδικαλιστικού κινήµατος» και η ενίσχυση των αγώνων της εργατικής τάξης. 419 Οι 
αρχές και οι προγραµµατικές δηλώσεις του ∆ΣΚ προβάλλονταν µέσα από τις στήλες 
της εφ. Ελευθέρα Συνδικάτα, η οποία λειτούργησε ως αντίβαρο στην εφηµερίδα της 
ΓΣΕΕ Εργατικό Βήµα και στην εφηµερίδα του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, 
όργανο της ∆εξιάς οµάδας του ∆ηµήτρη Θεοδώρου, Εργατικός Αγών. 

Οι αντιπαραθέσεις µεταξύ της ΓΣΕΕ και του ∆ΣΚ οξύνθηκαν στα τέλη της 
δεκαετίας του 1950 µε την ανάδειξη της Ε∆Α σε αξιωµατική αντιπολίτευση. Στις 
εκλογές του Μαΐου του 1958, η Ε∆Α, µε πρόεδρο τον Ιωάννη Πασαλίδη και 
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Ηλία Ηλιού, συγκέντρωσε το 24,42% των ψήφων, 
δηµιουργώντας κλίµα «πόλωσης» µεταξύ Ε∆Α και «Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσις» 
(ΕΡΕ), «δηλαδή µία δυνάµει αναπαραγωγή της εµφυλιοπολεµικής διαίρεσης µεταξύ 
‘εθνικοφρόνων’ και ‘µη εθνικοφρόνων’». 420  Για την ανακοπή της διευρυµένης 
απήχησης της Αριστεράς ενεργοποιήθηκαν κυβερνητικοί µηχανισµοί, όπως 
εκτοπίσεις µελών και στελεχών της Ε∆Α, συστηµατικότερη παρακολούθηση, 
εκρήξεις και εµπρησµοί σε γραφεία του κόµµατος, που κορυφώθηκαν µε τη σύλληψη 
του Μανόλη Γλέζου, γραµµατέα της Ε∆Α και διευθυντή της εφ. Η Αυγή, µε την 
κατηγορία της «κατασκοπίας».421  

Τα µέτρα καταστολής του αριστερού κινήµατος µεταφέρθηκαν και στο 
συνδικαλιστικό επίπεδο. Η ΓΣΕΕ ενέτεινε τις διαγραφές αριστερών σωµατείων και 
µελών, «λόγω αντισυνδικαλιστικής δράσεως και ως ελεγχόµενα πλήρως υπό 
κοµµουνισµού». 422 Αν και στο 13ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ, που διήρκεσε από τις 15 
µέχρι τις 19 Οκτωβρίου του 1958, αποφασίστηκε η επανεγγραφή των διαγραµµένων 
οργανώσεων στα Εργατικά Κέντρα, η συγκεκριµένη πρόταση δεν υλοποιήθηκε.423 
                                                 
418 Το ΚΕΣ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1948 µε πρωτοβουλία του πρώην Γενικού Γραµµατέα της ΓΣΕΕ, 
∆. Στρατή. Σκοπός του ΚΕΣ ήταν η «εξυγίανση» του συνδικαλιστικού κινήµατος. Το 1955, µε την 
ίδρυση του ∆ΣΚ και την εµφάνιση των «115 ΣΕΟ», το ΚΕΣ διαλύθηκε και τα µέλη του προσχώρησαν 
στις δύο οργανώσεις. Γιώργος Κουκουλές, Το εργατικό κίνηµα και ο µύθος του Σίσυφου, ό.π., σ. 17 – 
18.  
419  Βασικές θέσεις του ∆ΣΚ ήταν: η αποκατάσταση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των 
δικαιωµάτων της εργατικής τάξης, η κατάπαυση των πάσης µορφής διώξεων του Εργατικού 
Κινήµατος, η κατάργηση του µέτρου εκτοπίσεως και η απελευθέρωση των εξόριστων συνδικαλιστών, 
η ενότητα, η µαζικοποίηση, η δηµοκρατική λειτουργία και η εξυγίανση του συνδικαλιστικού 
κινήµατος, η καταπολέµηση των διαγραφών κλπ. Νίκος Μαραντζίδης, «Το εργατικό συνδικαλιστικό 
κίνηµα στη Θεσσαλονίκη», ό.π., σ. 251 – 252. Βλ. επίσης Γιώργος Κουκουλές, Το εργατικό κίνηµα και 
ο µύθος του Σίσυφου, ό.π., σ. 20 – 21.  
420 Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία. Κόµµατα και εκλογές, 1946 – 1967, Πατάκης, 
Αθήνα 2001, σ. 256.  
421  Σπύρος Λιναρδάτος, Από τον Εµφύλιο στη Χούντα, τ. Γ΄, σ. 374 – 383. Βλ. επίσης Ηλίας 
Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, ό.π., σ. 256.  
422 ΓΣΕΕ/ΑΡΙΣΤΟΣ, φ. 14, «[Αλληλογραφία] προς τον πρόεδρο της Κυβερνήσεως», 30/4/1957.  
423 Το 13ο Συνέδριο αποφάσισε ανάµεσα σε άλλα: α) αύξηση των αποδοχών κατά 15%, β) κατάργηση 
του νόµου 3239/1955, γ) αναθεώρηση της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης και δικαιότερη  
κατανοµή του εθνικού εισοδήµατος, δ) κατάργηση των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονηµάτων για 
όλους τους εργαζοµένους, ε) κατάργηση των διατάξεων του Γ΄ Ψηφίσµατος, στ) κατάργηση όλων των 
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Αντιθέτως, ενώ µέχρι το 1957 διαγράφηκαν 20 σωµατεία από τα Εργατικά Κέντρα 
και κατ’ επέκταση και από τη ΓΣΕΕ, «δια κοµµουνιστικήν δράσιν επιβεβαιωθήσαν 
και δια δικαστικών αποφάσεων», το 1962 διπλασιάστηκε ο αριθµός τους φτάνοντας 
τα 40 και µέχρι το 1964 τα 50 σωµατεία. 424  

Ο αριστερός προσανατολισµός του Σωµατείου Τυπογράφων της Αθήνας, που 
αποδεικνυόταν µε την ενεργή συµµετοχή του στο ∆ΣΚ, αποτέλεσε τη βασική αιτία 
για τη διαγραφή του από το Εργατικό Κέντρο Αθηνών, πρόεδρος του οποίου ήταν ο 
γενικός γραµµατέας της ΓΣΕΕ, Φώτης Μακρής. Η κατασταλτική πολιτική της ΓΣΕΕ 
απέναντι στους τυπογράφους εκφράστηκε αρχικά µέσω του αποκλεισµού τους από το 
πρώτο συνέδριο που διοργάνωσε η «Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας 
Χάρτου», όργανο της ΓΣΕΕ,  τον Οκτώβριο του 1958. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του 
καταστατικού της Οµοσπονδίας, διαγράφονται οι οργανώσεις «που ασκούν 
αντεθνικήν και αντισυνδικαλιστικήν προπαγάνδαν ή δρουν κατά τρόπον ζηµιούντα τα 
συµφέροντα των µισθωτών». 425 Με βάση αυτό το άρθρο η προσωρινή επιτροπή του 
συνεδρίου απέκλεισε τους αντιπροσώπους του Σωµατείου Τυπογράφων της Αθήνας. 
Αν και η πλειοψηφία των συνέδρων «κατεδίκασε τον αποκλεισµό, ως πράξιν, η οποία 
προσβάλλει τον τυπογραφικό κόσµο», 426 µε παρέµβαση του Φώτη Μακρή 
αποτράπηκε το ενδεχόµενο απαλοιφής του επίµαχου άρθρου από το καταστατικό της 
Οµοσπονδίας. Συγκεκριµένα ο Φ. Μακρής απείλησε να διαγράψει την Οµοσπονδία 
από τη δύναµη της ΓΣΕΕ «ως παραβαίνουσα το καταστατικόν της».427 Την επόµενη 
χρονιά η Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου αποµακρύνεται από το «ασφυκτικό 
περιβάλλον» της ηγεσίας της ΓΣΕΕ, αλλά οργανωτικά θα παραµείνει στους κόλπους 
της.428 

Το Μάρτιο του 1959 η ΓΣΕΕ προχώρησε στη διαγραφή του Σωµατείου 
Τυπογράφων της Αθήνας από το Εργατικό Κέντρο Αθηνών. Αφορµή στάθηκαν οι 
δηλώσεις του γενικού γραµµατέα του σωµατείου Μιλτιάδη Ράλλη, κατά την οµιλία 
του σε συγκέντρωση των µελών, υπέρ της ‘αποκατάστασης των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών’, αµφισβητώντας ευθέως τη νοµιµότητα του υπάρχοντος καθεστώτος στη 
ΓΣΕΕ, ενώ παράλληλα ζήτησε την «απονοµήν δικαιοσύνης εις τον Εµµαν. 
Γλέζον».429 Η άµεση υποστήριξη που έδειξε το σωµατείο στον γραµµατέα της Ε∆Α 
                                                                                                                                            
αντεργατικών νόµων. ΓΣΕΕ/ΑΡΙΣΤΟΣ, Εγκύκλιοι 1958 – 1959, «Αποφάσεις του 13ου Πανελλαδικού 
Πανεργατικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ», 1958. «Το Πανεργατικό Συνέδριο», Η Αυγή, 16 – 19/10/1958. 
Βλ. επίσης ∆ηµήτρης Λιβιεράτος, Τα συνέδρια της ΓΣΕΕ, ό.π., σ. 121. Ορέστης Χατζηβασιλείου, 
Συνδικαλισµός και κοινωνική αντίδραση, ό.π., σ. 67 – 69.  
424  ΓΣΕΕ/ΑΡΙΣΤΟΣ, φ. 14, «[Αλληλογραφία] προς τον πρόεδρο της Κυβερνήσεως», 30/4/1957, 
«Τηλεγράφηµα προς τον Γ. Παπανδρέου», 6/11/1962, φ. 37 (17), «Υπόµνηµα της ΓΣΕΕ προς τον 
πρόεδρο της Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου», 31/3/1964. Μέχρι το 1962 το Εργατικό Κέντρο Αθηνών 
διέγραψε συνολικά 19 εργατικά σωµατεία που ανήκαν στην αντιπολιτευτική οµάδα του Φ. Μακρή, 
ανάµεσα στα οποία των Λογιστών, ∆ακτυλογράφων, Τσαγκαράδων, Τυπογράφων, Πουκαµισάδων, 
Οδηγών ταξί και Ραπτεργατών. Γιώργος Κουκουλές, Το εργατικό κίνηµα και ο µύθος του Σίσυφου, ό.π., 
σ. 60 – 65. Για τις διαγραφές σωµατείων από το ΕΚΘ βλ. Νίκος Μαραντζίδης, «Οι πολιτικές 
ιδεολογίες στο ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα: Η περίπτωση της άκρας ∆εξιάς στα χρόνια 1945 – 
1967», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων 8 (Οκτώβριος 1997), σ. 24 – 40. Βλ. επίσης Νίκος 
Μαραντζίδης, «Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη», ό.π., σ. 245.  
425  Η «Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου» λειτουργούσε το 1957 αλλά το 
καταστατικό της εγκρίθηκε το Μάρτιο του 1958.  ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 4, «Καταστατικόν 
της Οµοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου», 31/3/1958.  
426 «Οι τυπογράφοι απεκλείσθησαν χθες αυθαιρέτως από το συνέδριο της Οµοσπονδίας Τύπου», Η 
Αυγή,  9/10/1958.  
427 «Καθολική υπήρξε η αποδοκιµασία για τον αποκλεισµό των τυπογράφων», Η Αυγή, 10/10/1958.  
428 Κ. Πάντος, «Αγώνας για την περιφρούρηση των βασικών των διεκδικήσεων», Εργατικός Αγών, 
16/6/1959.  
429 «Η διαγραφή και έξωσις του σωµατείου Τυπογράφων», Η Αυγή, 27/5/1959.  
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ήταν αρκετή για να αποφασιστεί η διαγραφή του από τη δύναµη του ΕΚΑ και της 
ΓΣΕΕ. Τα αλλεπάλληλα διαβήµατα προς την κυβέρνηση και τον υπουργό Εργασίας 
σε συνδυασµό µε τη συµπαράσταση που δήλωσαν τα σωµατεία εργατών τύπου, 
βυρσοδεψεργατών, εργατών υποκαµίσων, οικοδόµων, οδηγών και εισπρακτόρων 
λεωφορείων δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την οριστική έξωση του σωµατείου 
τυπογράφων από το οίκηµα του ΕΚΑ στις 28 Μαΐου του 1959. 430  Μάλιστα η 
διοίκηση του ΕΚΑ µε έγγραφό της προς το Σωµατείο Τυπογράφων γνωστοποίησε ότι 
θα ήταν πρόθυµη να συζητήσει αίτηση επανεγγραφής µόνο στην περίπτωση που η 
διοίκηση του σωµατείου θα υπέγραφε την «επιβεβαίωση πίστεως» προς τις αρχές της 
ΓΣΕΕ και της ∆ΣΕΕΣ.431 Η άρνηση της διοίκησης να υπογράψει τη σχετική δήλωση 
οδήγησε στη διαγραφή του σωµατείου µε τη δικαιολογία ότι «παρεξέκλινε του 
σκοπού δια τον οποίον ιδρύθη, διότι δεν δέχεται να συµµορφωθή µε τας αποφάσεις 
που ελήφθησαν από ανώτερα συλλογικά όργανα, παραβαίνον ούτω θεµελιώδεις 
διατάξεις των Καταστατικών µας, και διότι χρωµατίζει κοµµατικά τη δράση του». 432 

Με τη διαγραφή του Σωµατείου Τυπογράφων από τη δύναµη της ΓΣΕΕ, 
άνοιξε ο δρόµος για την ίδρυση νέου εικονικού τυπογραφικού σωµατείου. Με 
επικεφαλής τον τυπογράφο Κοσµά Ρούκη και υπό την καθοδήγηση του Φώτη Μακρή, 
επιδιώχθηκε η ίδρυση σωµατείου µε την επωνυµία «Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών». 
Η επιλογή του συγκεκριµένου τίτλου δεν ήταν τυχαία, εφόσον θα µπορούσε να 
µετατραπεί σε πόλο έλξης για µια µερίδα των εργαζοµένων και ταυτοχρόνως να 
δηµιουργήσει σύγχυση ή διάσπαση µεταξύ των µελών του υπάρχοντος σωµατείου. 
Όπως είδαµε, το «Σωµατείο Εργατών Τυπογράφων του Βιβλίου και του Τύπου» 
υιοθέτησε τον άνω τίτλο «χάριν συντοµίας» από το 1939 και µε βάση τα επίσηµα 
πρακτικά, ως αποδεικτικά στοιχεία, αποτράπηκε η πιθανότητα σφετερισµού του 
τίτλου από το νέο σωµατείο. 433  Το 1962 η ΓΣΕΕ προχώρησε στην ίδρυση νέου 
«σωµατείου – σφραγίδα» υπό τον τίτλο «Σωµατείον Μισθωτών Τυπογράφων Αθηνών 
και Προαστείων», το οποίο αν και δεν απέκτησε την προσδοκώµενη απήχηση 
ανάµεσα στους εργαζοµένους των τυπογραφικών καταστηµάτων, προσέφερε στον 
Μακρή τις αναγκαίες ψήφους για την επανεκλογή του στη διοίκηση του ΕΚΑ και της 
ΓΣΕΕ. 434 Η ανάγκη ίδρυσης νέου σωµατείου έγινε επιτακτική ύστερα από την ένταξη 
του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών στην Αριστερή «Οµοσπονδία Εργατών Τύπου 
Ελλάδας» (ΟΕΤΕ) τον Αύγουστο του 1959.435  

Αρχικά η ΟΕΤΕ ιδρύθηκε από ‘∆εξιά’ στελέχη της ΕΕΤΑ το 1954 ύστερα 
από την εκλογή Αριστερής διοίκησης στην Ένωση, µε τη συµµετοχή σωµατείων 
τύπου της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Βόλου και της Λάρισας.436 Σκοπός της 
Οµοσπονδίας ήταν να παραµείνει πιστή στις αρχές της ∆ΣΕΕΣ, «διατηρώντας 
ανεξαρτησία οργανωτική από άλλους συνδικαλιστικούς οργανισµούς και εκ 

                                                 
430 Η Αυγή, 26 – 30/5/1959.  
431 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 3, «[Αλληλογραφία] προς τις ∆ιοικήσεις του Εργατικού Κέντρου 
Αθηνών και της ΓΣΕΕ», 4/6/1959.  
432 ΓΣΕΕ/ΑΡΙΣΤΟΣ, φ. ‘Εγκύκλιοι 1958–1959’, «[Αλληλογραφία] προς Άπαντα τα Εργατοϋπαλληλικά 
Κέντρα και Οµοσπονδίας δυνάµεως ΓΣΕΕ», 12/6/1959.  
433 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 3, «Σηµείωµα ενώπιον του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών», 
25/8/1961. «Οι τυπογράφοι θα απαντήσουν µε µεγαλύτερη συσπείρωση και ενότητα στο σωµατείο 
µας», Τυπογράφος, 3/8/1961. Βλ. επίσης Η Τυπογραφία,1/9/1961.  
434 «Η ένοχη συνδικαλιστική ηγεσία συνεχίζει την επικερδή ‘Βιοµηχανία Σφραγίδων’», Τυπογράφος, 
19/2/1962.  
435  «Η Γενική Συνέλευσις του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών αποφάσισε την ένταξιν στην 
Οµοσπονδία», Ο Εργάτης Τύπου, 22/8/1959.  
436 Μαρίνος Πολυδωρόπουλος, «Να διαχωρίσουµε τας ευθύνας µας», Ο Εργάτης Τύπου, 5/11/1959. 
Βλ. επίσης «Επιβεβληµένη η ύπαρξις της Οµοσπονδίας Τύπου», Ο Εργάτης Τύπου, 1/1/1959.  
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παραλλήλου να καταπολεµήση, παίρνοντας σαφή, καθαρά θέσι εναντίον της 
επεµβάσεως, υποδουλώσεως και εξαρτήσεως των συνδικάτων από τον 
κοµµουνισµό».437  Παράλληλα η ΟΕΤΕ, διακήρυξε και την αποστασιοποίησή της από 
τις «εθνικόφρονες παρατάξεις». Αυτή η στάση της απέναντι στην πολιτική της ΓΣΕΕ 
είχε ως αποτέλεσµα την κήρυξη «οικονοµικού αποκλεισµού» από την Εργατική 
Εστία. Η µειωµένη διαπραγµατευτική της δύναµη, καθώς απουσίαζε το πιο ενεργό 
σωµατείο του τύπου, η ΕΕΤΑ, αλλά και η µη αναγνώρισή της από τη ΓΣΕΕ έθεταν 
την ΟΕΤΕ σε αµφίβολη θέση. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις µεταξύ ΕΕΤΑ και ΟΕΤΕ, 
διατηρήθηκαν µέχρι το 1959 και δεν επέτρεψαν τη γόνιµη συνεργασία των δύο 
οργανώσεων γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα δηµοσιογραφικά τους όργανα, τον 
Εργάτη Τύπου. Επίσηµον Όργανον της Οµοσπονδίας Εργατών Τύπου Ελλάδος 
(Ο.Ε.Τ.Ε.), που εκδίδεται από την 1η Ιανουαρίου του 1959 και το ∆ελτίον 
Πληροφοριών της Ενώσεως Εργατών Τύπου Αθηνών, που εκδίδεται από τον Απρίλιο 
του 1956.  

Το Φεβρουάριο του 1959 σηµειώθηκε ένα συγκυριακό γεγονός που µετέβαλε 
το συσχετισµό δύναµης ανάµεσα στην ΕΕΤΑ και την ΟΕΤΕ. Η απόλυση του 
λινοτύπη και µέλους της διοίκησης της ΕΕΤΑ, Απόστολου Φωτεινού, από την εφ. Η 
Καθηµερινή το Φεβρουάριο του 1959 ως «υπεράριθµο προσωπικό» και η απειλή 
ίδρυσης σχολής τυπογραφίας υπό τη διεύθυνση της Ελένης Βλάχου ώστε να 
προµηθεύεται το αναγκαίο εργατικό δυναµικό για την έκδοση των εφηµερίδων, είχε 
ως συνέπεια τη συσπείρωση των εργαζοµένων στον τύπο για την από κοινού 
αντιµετώπιση της νέας κατάστασης που διαµορφώθηκε. Με την κήρυξη απεργίας από 
το προσωπικό της Καθηµερινής, η Βλάχου επιστράτευσε τόσο απεργοσπάστες 
εργάτες τύπου της επιχείρησής της όσο και µε τη διαµεσολάβηση της κυβέρνησης, 
εργάτες του Εθνικού Τυπογραφείου και του τυπογραφείου του υπουργείου 
Στρατιωτικών. 438 Μάλιστα ακόµη και «οι φύλακες [της επιχείρησης] εξεπαιδεύθησαν 
ως απεργοσπάσται εις το πιεστήριον».439 Το αποτέλεσµα ήταν να κηρυχθεί στις 21 
Μαρτίου απεργία διαρκείας από την ΕΕΤΑ.  Η γενίκευση της απεργίας σε όλες τις 
ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας είχε ως αποτέλεσµα την παραποµπή της διένεξης 
στη διαιτησία, µε βάση το νόµο 3239/1955, ώστε να επισπευτεί η καταστολή της. 
Στόχος της διοίκησης της ΕΕΤΑ ήταν να αποδείξει ότι ο νόµος 3239/1955 δεν 
µπορούσε να εφαρµοστεί στη συγκεκριµένη περίπτωση εφόσον η γενίκευση της 
απεργίας σηµειώθηκε σε ένδειξη «αλληλεγγύης» και «συµπαράστασης» προς τους 
εργάτες της Καθηµερινής. Στην πραγµατικότητα διακυβεύονταν τα προνόµια της 
ΕΕΤΑ, όπως η δυνατότητά της να προσδιορίζει τον αριθµό των εργατών που 
απαιτούνταν για την έκδοση κάθε εφηµερίδας και η µονοπωλιακή της θέση στην 
προµήθεια εργατών τύπου. Παράλληλα η µη απεργιακή κινητοποίηση των εργατών 
θα µπορούσε να οδηγήσει στη νοµιµοποίηση της δυνατότητας «αθρόας» απόλυσης 
εργατών, καθώς και στην υιοθέτηση της πρακτικής της Βλάχου από τους υπόλοιπους 
ιδιοκτήτες. Εν τέλει το διαιτητικό δικαστήριο δικαίωσε τους εργάτες τύπου και η 
Ελένη Βλάχου υποχρεώθηκε να επαναπροσλάβει τον απολυθέντα εργάτη. Κατά την 
προσφυγή της στο Εφετείο δικαιώθηκε και απέλυσε τον Α. Φωτεινό, χωρίς ωστόσο 
να υλοποιήσει την πρόταση ίδρυσης σχολής τυπογραφίας. 440  

                                                 
437 «Αι προγραµµατικαί αρχαί της ΟΕΤΕ», Ο Εργάτης Τύπου, 1/1/1959.  
438 Α/ΚΕ, «[Αλληλογραφία] ΕΕΤΑ, Προς άπαντα τα µέλη της Ενώσεως», 18/5/1959.  
439 Στο ίδιο.  
440 «Η προσφυγή εις την διαιτησίαν και η αναστολή της απεργίας», Ο Εργάτης Τύπου, 22/7/1959. 
«Έκθεσις πεπραγµένων ∆.Σ. Ενώσεως Εργατών Τύπου Αθηνών», ∆ελτίον Πληροφοριών, Οκτώβριος 
1959. Χρήστος Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου, ό.π., σ. 63. Νίκος Λέανδρος, Μαζικά έντυπα, ό.π., σ. 
264. Το Μάρτιο του 1961 ο Απόστολος Φωτεινός, ταµίας της ΕΕΤΑ, αποπέµπεται από τη διοίκηση  
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Προκειµένου η ΕΕΤΑ και η ΟΕΤΕ να αµβλύνουν τις ιδεολογικές και 
πολιτικές κυρίως αντιπαραθέσεις που καλλιέργησαν τα τελευταία χρόνια 
προσφεύγουν σε αµοιβαίες υποχωρήσεις επιδιώκοντας τη «συγκατάθεση» των µελών 
των δύο οργανώσεων. «Τεσσάρων χρόνων άκαρπες και φθοροποιές αντεγκλήσεις, 
αντιγνωµίες, καυγάδες και πόλεµος µεταξύ στους ηγουµένους της Οµοσπονδίας και 
της Ενώσεως Εργατών Τύπου της Αθήνας, εξανεµίστηκαν […] κάτω από την 
αδυσώπητη ανάγκη της συνεργασίας και της συναδελφώσεως για την από κοινού, 
χωρίς περισπασµούς και αντιθέσεις, αντιµετώπισι των µεγάλων και ζωτικών 
προβληµάτων, που αντιµετωπίζουν  οι εργάται τύπου και οι τυπογράφοι της Ελλάδος. 
Τι τα θέλετε. Σοφά λέει ο λαός: ‘Το αίµα νερό δεν γίνεται’».441 Βάσει του κοινού 
στόχου και του επαγγελµατικού συµφέροντος κρίθηκε κατάλληλη η ένταξη της 
ΕΕΤΑ στην ΟΕΤΕ, καθώς και η δηµιουργία προσωρινής διοίκησης µε συµµετοχή 
µελών της ΕΕΤΑ µέχρι τη σύγκλιση του Β΄ Συνεδρίου της ΟΕΤΕ. Κατά τη σύσκεψη 
που πραγµατοποιήθηκε από τα ενδιαφερόµενα µέλη αναγνωρίστηκε η ανάγκη 
διατήρησης της «απόλυτης» πολιτικής ανεξαρτησίας της Οµοσπονδίας «χωρίς αυτό 
να σηµαίνη αποκοπήν από τους επαγγελµατικούς αγώνας της εργατικής τάξεως». 442  

Με την ενσωµάτωση της ΕΕΤΑ στην ΟΕΤΕ παρατηρήθηκε αύξηση του 
αριθµού των σωµατείων του Βιβλίου και του Τύπου που επιθυµούσαν να 
συµµετάσχουν ως µέλη στο Β΄ Συνέδριο της ΟΕΤΕ. Μάλιστα υπήρξαν σωµατεία, 
όπως της Καρδίτσας και της Πάτρας, που ζήτησαν τη διαγραφή τους από την 
«Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου» και την εγγραφή τους 
στην ΟΕΤΕ. Το Β΄ Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στις 15 Νοεµβρίου του 1959 και 
έλαβαν µέρος 9 σωµατεία: η ΕΕΤΑ, το Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών, το 
Συνδικάτο Τύπου Θεσσαλονίκης, η Ένωση Εργατών Τύπου Πατρών, τα Σωµατεία 
Τυπογράφων Καρδίτσας, Πατρών, Πύργου και Κέρκυρας και η Ένωση Συνταξιούχων 
Εργατών Τύπου Αθηνών. Οι συγκεκριµένες ενώσεις αντιπροσώπευσαν συνολικά 
πάνω από 2.000 µέλη, µε σαφή αριθµητική υπεροχή του Σωµατείου Τυπογράφων της 
Αθήνας.443  

Το Β΄ τακτικό συνέδριο αποφάσισε την τροποποίηση του καταστατικού για να 
διευκολυνθεί η ένταξη νέων σωµατείων. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού 
«την Οµοσπονδίαν αποτελούν αι ανεγνωρισµέναι οργανώσεις Εργατών Τύπου και 
Τυπογράφων Ελλάδος και αι αντίστοιχαι ενώσεις Συνταξιούχων». Επιπλέον η ΟΕΤΕ 
δύναται να δεχθεί ως µέλη και τις συναφείς οργανώσεις των εργαζοµένων στην 
έκδοση και κυκλοφορία του Τύπου και του Βιβλίου. Με βάση αυτές τις 
τροποποιήσεις εντάχθηκαν µέχρι το 1962 στη δύναµη της ΟΕΤΕ η «Ένωση 
Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου», η «Ένωση Υπαλλήλων Αθηναϊκού Τύπου», η 
«Ένωση Πρακτορείων Περιοδικού Τύπου», το Σωµατείο Τυπογράφων Σερρών, και η 
«Ένωση Συνταξιούχων Ιδιοκτητών και Υπαλλήλων Επαρχιακού Τύπου», φτάνοντας 
συνολικά τα 2.620 µέλη.444 

Κατά το Β΄ Συνέδριο πρόεδρος της ΟΕΤΕ ανακηρύχθηκε ο Χρήστος 
Καραµπλιάς (πρώην πρόεδρος της ΕΕΤΑ), αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Παπαγιαννέας, ο 
οποίος ήταν πρόεδρος του Σωµατείου Τυπογράφων της Αθήνας, γενικός γραµµατέας 
                                                                                                                                            
λόγω νόθευσης του αποτελέσµατος των αρχαιρεσιών της διοίκησης, κατάχρησης των εσόδων της 
Ένωσης και παραποίησης του Μητρώου των µελών της. Α/Κ.Ε., «Ανακοίνωσις», 23/3/1961. Βλ. 
επίσης «Θέµα Φωτεινού», ∆ελτίον Πληροφοριών, Οκτώβριος 1961.    
441 «Εύγε τους!», ∆ελτίον Πληροφοριών, Απρίλιος 1959.  
442 «Η Οµοσπονδία Εργατών Τύπου Ελλάδος είναι πλέον γεγονός», ∆ελτίον Πληροφοριών, Απρίλιος 
1959.  
443 «Η Οµοσπονδία Εργατών Τύπου Ελλάδος», Ο Εργάτης Τύπου, 5/11/1959.   
444 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 1, «Καταστατικόν της Οµοσπονδίας Εργατών Τύπου Ελλάδος», 
15/11/1959.  
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ο Νικόλαος Κατλάς και οργανωτικός γραµµατέας ο Μιλτιάδης Ράλλης. Στόχοι της 
ΟΕΤΕ έτσι όπως διατυπώθηκαν κατά το Β΄ Συνέδριο ήταν: η αύξηση των αποδοχών, 
η «ίση αµοιβή ανδρών και γυναικών», η νοµοθετική κατοχύρωση της 5ωρου 
εργασίας για τους εργαζοµένους στον τύπο και της 6ωρου για τους τυπογράφους, η 
νοµοθετική αναγνώριση της υπαλληλικής ιδιότητας, η περιφρούρηση των 
ασφαλιστικών οργανισµών από τον κίνδυνο συγχωνεύσεως στο ΙΚΑ, η ίδρυση 
επικουρικών ταµείων και ταµείου πληττοµένων από την εκβιοµηχάνιση, η ίδρυση 
Εργατικής Τραπέζης και η εξυγίανση και ενότητα του συνδικαλιστικού κινήµατος σε 
εθνική και διεθνή κλίµακα. 445 Από τα άνω αιτήµατα το δεύτερο, δηλαδή η 
κατοχύρωση της «ίσης αµοιβής ανδρών και γυναικών», ήταν αντιφατικό διότι «η 
ισότητα στις αµοιβές προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στις ίδιες δουλειές».446 
Όπως είδαµε η ΕΕΤΑ απέκλειε από τους κόλπους της γυναίκες εργάτριες, ενώ στις 
υπόλοιπες οργανώσεις οι γυναίκες συνήθως αναλάµβαναν βοηθητικές ή 
«ανειδίκευτες» εργασίες. Το συγκεκριµένο αίτηµα αναπαράγεται σε όλα τα 
ψηφίσµατα της ΟΕΤΕ, αλλά και της ΓΣΕΕ, χωρίς ωστόσο να επιδιώκεται αλλαγή στη 
δοµή λειτουργίας όχι µόνο των σωµατείων αλλά και του υπάρχοντος έµφυλου 
καταµερισµού της εργασίας στις τυπογραφικές επιχειρήσεις.  

Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 1961 και την επανεκλογή της Ε.Ρ.Ε. 
διατυπώθηκαν κατηγορίες, από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της Ένωσης Κέντρου 
(Ε.Κ.) και της Ε∆Α, ότι κατά την εκλογική διαδικασία ασκήθηκε «βία», κυρίως στην 
επαρχία και «νοθεία», κυρίως στην περιφέρεια της πρωτεύουσας. 447 Η 
κοινοβουλευτική αντιπαράθεση µεταφέρθηκε και στο κοινωνικό επίπεδο που 
εκφράστηκε µε τη διοργάνωση φοιτητικών και εργατικών κινητοποιήσεων µε 
αιτήµατα «εκδηµοκρατισµού» του συνδικαλιστικού κινήµατος, αυξήσεις 
ηµεροµισθίων και συντάξεων, αύξηση από 6,8% σε 15% επί του κρατικού 
προϋπολογισµού ώστε να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία, ενώ τον 
Απρίλιο του 1962 διατυπώθηκε για πρώτη φορά το αίτηµα εφαρµογής του 
Συντάγµατος, δηλώνοντας ευθέως την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική, που 
εκφράστηκε µε τη συµβολική επίκληση εφαρµογής του άρθρου 114 του Συντάγµατος 
του 1952, σύµφωνα µε το οποίο «Η τήρησις του παρόντος Συντάγµατος αφιερούται 
εις τον πατριωτισµό των Ελλήνων». 448 

Οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις ενθάρρυναν τη διεύρυνση της 
συνεργασίας µεταξύ των αντιπολιτευόµενων σωµατείων. Στις 26 Μαΐου του 1962 η 
ΟΕΤΕ υπογράφει πρωτόκολλο συµφωνίας µε την Οµοσπονδία Ηλεκτρισµού – Κοινής 
Ωφέλειας και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών (ΠΟΛ) προκειµένου να 
αποτρέψουν το ενδεχόµενο επιβολής της «υποχρεωτικής εισφοράς» ή «χαράτσι» υπέρ 
της ΓΣΕΕ. Η ακύρωση της κυβερνητικής απόφασης από το Συµβούλιο της 
Επικρατείας οδήγησε στη συνειδητοποίηση της αποτελεσµατικότητας της 
συνεργασίας που διευρύνθηκε κατά την προσπάθεια απόσυρσης των 
«αντιασφαλιστικών και των άλλων αντεργατικών διατάξεων του λεγόµενου 
‘εργατικού’ νοµοσχεδίου»449  που κατατέθηκε στη Βουλή το Φεβρουάριο του 1963. 
                                                 
445 Α/Κ.Ε., «ΟΕΤΕ, Προκήρυξις», 30/11/1959.  
446 Έφη Αβδελά, «Το αντιφατικό περιεχόµενο της κοινωνικής προστασίας», ό.π., σ. 345.  
447 Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δηµοκρατία, ό.π., σ. 276.  
448 Στο ίδιο, σ. 294. Βλ. επίσης ∆ηµήτρης Λιβιεράτος, Η κίνηση των 115, ό.π., σ. 28 – 31. Βουλή των 
Ελλήνων, Σύνταγµα της Ελλάδος, Αθήνα 1952.  
449 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 352. 2, «Προγραµµατική ∆ιακήρυξις» [1963]. «Η φασιστική εργατική 
νοµοθεσία ισχύει πάντα», Η Αυγή, 8/11/1962. «Το αντεργατικό νοµοσχέδιο δεν θα περάσει!», 
Τυπογράφος, 31/1/1963. Βλ. επίσης Κώστας Μαραγκουδάκης, «Συνεργασία Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων», στο Ορέστης Χατζηβασιλείου, Συνδικαλισµός και κοινωνική αντίδραση, ό.π., σ. 45 – 
49.  ∆ηµήτρης Λιβιεράτος, Η κίνηση των 115, ό.π., σ. 46 – 47.  
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Η µαζικοποίηση των κινητοποιήσεων µε την παράλληλη αύξηση του αριθµού των 
συνεργαζόµενων οργανώσεων, που έφτασαν τις 82 µε περίπου 120.000 µέλη, 
οδήγησε στην απόσυρση του νοµοσχεδίου. Το καλοκαίρι του 1963 οι συνεργαζόµενες 
οργανώσεις έφτασαν συνολικά τις 115 και παρ’ όλο που σταδιακά αυξάνονται σε 
αριθµό (το Μάιο του1964 έφτασαν τις 400 οργανώσεις και µέχρι τον Απρίλιο του 
1967 τις 720) θα µείνουν γνωστές ως «115 ΣΕΟ», δηλώνοντας συµβολικά ότι «οι 
Έλληνες εργαζόµενοι µε ταξικούς αγώνες των προσθέτουν στο ελληνικό σύνταγµα 
και ακόµη ένα άρθρο το 115, που αποφασιστικά θα περιφρουρεί τα συνδικαλιστικά 
δικαιώµατα της εργατικής τάξης».450 

Οι ρίζες των «115 ΣΕΟ» ανάγονται στα µέσα της δεκαετίας του 1950 όταν 
συσπειρώνονται εργατικά σωµατεία της Αθήνας και του Πειραιά προκειµένου να 
αποκρούσουν το ενδεχόµενο ενσωµάτωσης των ταµείων τους στο Ι.Κ.Α. Σταδιακά 
και µε έµφαση τη δεκαετία του 1960, οι «Συνεργαζόµενες Οργανώσεις» επέκτειναν 
τη δράση τους σε όλη την Ελλάδα συµπεριλαµβάνοντας όχι µόνο τα διεγραµµένα ή 
‘ανεξάρτητα’ σωµατεία, αλλά και σωµατεία που ανήκαν στη δύναµη των τοπικών 
εργατικών κέντρων και της ΓΣΕΕ.451 Μέχρι το 1963 πρόεδρος των 115 ΣΕΟ ήταν ο Ι. 
Αλευράς, ενώ στη συνέχεια τον αντικατέστησε ο συνδικαλιστής Ορέστης 
Χατζηβασιλείου. Κατά τον Γιώργο Κουκουλέ, «Οι ‘115’ ήταν ο συνδικαλιστικός 
βραχίονας του ∆ΣΚ και κατόρθωσαν µε την πρακτική τους (ενότητα στην κορυφή και 
στη βάση) να καθοδηγήσουν µεγάλους απεργιακούς αγώνες και θεµελίωσαν το µόνο 
πραγµατικό συνδικαλιστικό κίνηµα της µεταπολεµικής περιόδου».452  

Ο αριστερός προσανατολισµός της ΟΕΤΕ και η ενεργή συµµετοχή της στις 
Συνεργαζόµενες Οργανώσεις την έφερε αφενός σε αναµενόµενη ρήξη µε τη ΓΣΕΕ, 
και αφετέρου, σε αντιπαράθεση µε την ΕΕΤΑ, η οποία µε την αλλαγή διοίκησης 
υιοθέτησε «ρεφορµιστική» πολιτική. Αφορµή για την προσπάθεια αποστασιοποίησής 
της από την ΟΕΤΕ στάθηκε η απαίτηση διαγραφής του Σωµατείου Τυπογράφων της 
Αθήνας από τη δύναµη της Οµοσπονδίας, στηριζόµενη στη δικαιολογία δηµιουργίας 
«αµιγούς οµοσπονδιώσεως». Συγκεκριµένα από τις 30 Οκτωβρίου του 1962 είχε 
ληφθεί η απόφαση «περί αποκολλήσεως εκ της Οµοσπονδίας», αν και δεν είχε 
επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.453 Σύµφωνα µε τις θέσεις της διοίκησης της 
ΕΕΤΑ, το Νοέµβριο του 1962, «το συµφέρον και η προκοπή της Οµοσπονδίας θα 
εξασφαλισθούν µόνον όταν αύτη περιλαµβάνη από τούδε και εις το εξής εις τους 
κόλπους της τας οργανώσεις εκείνας, των οποίων τα µέλη συνδέονται δια σχέσεως 
εξηρτηµένης εργασίας προς τας ηµερησίας εφηµερίδας». 454  Γιατί όµως η ΕΕΤΑ 
επιδίωκε τη διαγραφή του Σωµατείου Τυπογράφων της Αθήνας από την ΟΕΤΕ; Το 
Σωµατείο Τυπογράφων ήταν το µοναδικό σωµατείο της ΟΕΤΕ που αντιπροσώπευε 
αποκλειστικά εργάτες και εργάτριες των τυπογραφικών καταστηµάτων, γι’ αυτό και 
δεν τέθηκε ζήτηµα διαγραφής λοιπών σωµατείων. Παράλληλα ήταν το πιο 

                                                 
450 Ορέστης Χατζηβασιλείου, Συνδικαλισµός και κοινωνική αντίδραση, ό.π., σ. 62.  
451 Τον Οκτώβρη του 1964 οι 115 ΣΕΟ θα ξεπεράσουν τις 500 οργανώσεις, οι οποίες εκπροσωπούν 
όλους τους βασικούς κλάδους. Από τις 500, οι 420 είναι µέλη των Εργατικών Κέντρων, των 
Οµοσπονδιών και της ΓΣΕΕ και οι 80 είτε έχουν διαγραφεί είτε δεν έχουν αρχικά εγγραφεί στη ΓΣΕΕ. 
«Οι ‘115’ καταγγέλλουν», Η Αυγή, 31/10/1964. 
452 Γιώργος Κουκουλές, Το εργατικό κίνηµα και ο µύθος του Σίσυφου, ό.π., σ. 23. Η έµφαση του 
συγγραφέα. Παράλληλα µε τις «115 ΣΕΟ» εµφανίστηκε τον Οκτώβρη του 1962 η «Εργατοϋπαλληλική 
Συνδικαλιστική Οργάνωση της Ένωσης Κέντρου» (ΕΣΟΕΚ), η οποία λειτούργησε ως διασπαστικός 
µηχανισµός του συνδικαλιστικού κινήµατος.  Το 1964 µετονοµάζεται σε ∆ηµοκρατική Συνδικαλιστική 
Αλλαγή (∆ΣΑ) και συνεργάζεται στενά µε την ηγεσία της ΓΣΕΕ και το υπουργείο Εργασίας. Στο ίδιο, 
σ. 24 – 25.  
453 «Συνήλθον έκτακτον συνέδριον της ΟΕΤΕ», ∆ελτίον Πληροφοριών, Απρίλιος 1964.  
454 Α/Κ.Ε., ΕΕΤΑ, «Ανακοίνωσις», 6/11/1962.  
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πολυπληθές σωµατείο της Οµοσπονδίας µε σαφή αριστερή πολιτική τοποθέτηση που 
αποδεικνυόταν από τη σχετικά πρόσφατη διαγραφή του από το ΕΚΑ. Εποµένως το 
ενδεχόµενο της διαγραφής του από τη δύναµη της Οµοσπονδίας άνοιγε το δρόµο για 
τον έλεγχο της ΟΕΤΕ από δεξιά στελέχη, και πιθανόν από την ΕΕΤΑ, δηµιουργώντας 
ευνοϊκές προϋποθέσεις διάλυσης ή µελλοντικής ενσωµάτωσής της στην «Οµοσπονδία 
Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου» και κατά συνέπεια και στη ΓΣΕΕ. Κατά 
τη διοίκηση της ΕΕΤΑ, η «αντικυβερνητική» πολιτική της ΟΕΤΕ ζηµιώνει τα 
συµφέροντά της, η οποία «δια των καλών σχέσεων µε τον κυβερνητικόν και 
εργοδοτικόν παράγοντα [είναι σε θέση] να λύση τα ζητήµατά της». 455  Στόχος 
εποµένως της ηγεσίας της ΕΕΤΑ ήταν η διάσπαση της ενότητας της ΟΕΤΕ, και κατ’ 
επέκταση των «115 ΣΕΟ», και η διατήρηση των επαγγελµατικών κεκτηµένων της 
Ένωσης.  

Οι θέσεις της πλειοψηφίας της διοίκησης δεν προκάλεσαν µόνο την άµεση 
αντίδραση του Σωµατείου Τυπογράφων της Αθήνας αλλά δεν έγιναν αποδεχτές και 
από µερίδα των µελών της ΕΕΤΑ.456 Μάλιστα η αντιπολιτευόµενη οµάδα της ΕΕΤΑ 
υποστήριξε ότι «κανένας δεν πρέπει να παρασύρεται από τις δηµαγωγίες κάτω από 
τις οποίες καλύπτει τις αντεργατικές του [του γενικού γραµµατέα της ΕΕΤΑ, 
∆ηµοσθένη Αποστολίδη] ενέργειες, που γίνονται µε την εντολή της προδοτικής 
ηγεσίας της ΓΣΕΕ». 457 Πράγµατι, φαίνεται ότι η διοίκηση της ΕΕΤΑ 
ευθυγραµµίστηκε µε την πολιτική της ΓΣΕΕ, ύστερα µάλιστα από την αποµάκρυνση 
της Ένωσης από την «κοµµουνιστικήν κηδεµονίαν».458 Παρ’ όλο που η ΕΕΤΑ ήταν 
το πιο ισχυρό συνδικαλιστικά σωµατείο της Οµοσπονδίας, δεν κατάφερε να «πείσει» 
τις υπόλοιπες οργανώσεις να αποδεχτούν το συγκεκριµένο αίτηµα. Ακόµη και ο 
εργάτης τύπου Χρήστος Καραµπλιάς, πρώην πρόεδρος της ΕΕΤΑ και νυν της ΟΕΤΕ, 
παραδέχεται ότι «Οµοσπονδία καθαρώς του ηµερησίου Τύπου, ως την οραµατίζονται 
συνάδελφοι, είναι ουτοπία. […] Η Οµοσπονδία Εργατών Τύπου Ελλάδος δεν είναι 
ούτε πρέπει να είναι Οµοσπονδία του Τύπου ή του Βιβλίου, αλλά Οµοσπονδία των 
εργαζοµένων εις τον Τύπον υπό την ευρείαν αυτού έννοιαν είτε Τύπος είτε βιβλίον 
είναι αυτό».459 Η τεχνολογική εξέλιξη που παρατηρείται γενικότερα στις γραφικές 
τέχνες και η δηµιουργία νέων τοµέων και ειδικοτήτων όπως του οφσετίστα, του 
φωτογράφου, του χειριστή τελετάιπ κ.ά. αποδείκνυε κατά τον Χρήστο Καραµπλιά το 
ανέφικτο της ίδρυσης «αµιγούς οµοσπονδιώσεως». Αν και η ΕΕΤΑ δε διαγράφηκε 
από την οµοσπονδία ήταν απούσα από τις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις της 
ΟΕΤΕ και των «115 ΣΕΟ» µέχρι τουλάχιστον τον Ιανουάριο του 1964, οπότε και 
παραιτείται ο ∆. Αποστολίδης και ανοίγει ο δρόµος για την αποκατάσταση των 
σχέσεων µε την ΟΕΤΕ.460  

                                                 
455 «Ο θεσµός της Οµοσπονδίας», ∆ελτίον Πληροφοριών, Φεβρουάριος 1963.  
456 Κατά το Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών, ο ∆. Αποστολίδης αναπαράγει στην πραγµατικότητα τη 
διασπαστική τακτική του Φ. Μακρή, «µε τον απατηλό ισχυρισµό ότι ενδιαφέρεται για µια αµιγή 
Οµοσπονδία Τύπου!». «Η διασπαστική τακτική του ∆ηµοσθ. Αποστολίδη», Τυπογράφος, 31/1/1963.  
457 Α/Κ.Ε., Οι Εργάτες Τύπου, «Προκήρυξις», 8/10/1962. Βλ. σχετικό έγγραφο και στα ΑΣΚΙ, Αρχείο 
Ε∆Α, Κ. 399, φ. 2.  
458 «Η ανύπαρκτη Οµοσπονδία Εργατών Τύπου», Εργατικό Βήµα, 1/7/1962. Βλ. επίσης Ο Εργάτης 
Τύπου, 30/10/1963. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΓΣΕΕ τον Αύγουστο του 1961 «η ΓΣΕΕ και η ηγεσία 
της µε συνέπειαν προς την αποστολήν των δ’ όλων των δυνάµεών των καταπολέµησον και 
καταπολεµούν την Ε∆Α και τα όργανά της». ΓΣΕΕ/ΑΡΙΣΤΟΣ, ‘Εγκύκλιοι, 1954 – 1961’, «ΓΣΕΕ, 
Ανακοίνωσις», 7/8/1961.   
459  ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 1, Χρήστος Καραµπλιάς, «Η αναγκαιότης του θεσµού της 
Οµοσπονδίας. Η µορφή που επιβάλλεται σήµερον εκ των πραγµάτων», ό.π., σ. 7 – 8.  
460 Ο Εργάτης Τύπου, 1/1/1964.  
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Στο Γ΄ Συνέδριο της ΟΕΤΕ, που πραγµατοποιήθηκε στις 11 Νοεµβρίου του 
1962, έλαβαν µέρος 26 αντιπρόσωποι από τους οποίους 10 του Σωµατείου 
Τυπογράφων Αθηνών, 8 της Ενώσεως Εργατών Τύπου, 2 του Συνδικάτου Τύπου  
Θεσσαλονίκης, 4 των συνταξιούχων, 1 του σωµατείου Πατρών και 1 του Πύργου. Το 
αίτηµα του Αποστολίδη για διαγραφή του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών 
θεωρήθηκε διασπαστική κίνηση και απορρίφθηκε από τους αντιπροσώπους µε 
αποτέλεσµα την αποχώρηση των µελών της ΕΕΤΑ. 461 Μάλιστα στο συνέδριο 
αποφασίστηκε η διεύρυνση της βάσεως της Οµοσπονδίας αφενός µε την ενσωµάτωση 
όλων των οργανώσεων του τύπου (εφηµεριδοπωλών, υπαλλήλων πρακτορείων, 
διαχειριστών κ.ά.) και αφετέρου µε την ενοποίηση των δύο οµοσπονδιών του κλάδου 
έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν από κοινού τα προβλήµατα των εργαζοµένων στον 
Τύπο και το Βιβλίο. 462 Όσον αφορά την τελευταία πρόταση, αν και 
πραγµατοποιήθηκαν συσκέψεις µεταξύ των δύο Οµοσπονδιών, τον Απρίλιο του 1964, 
και αποφασίστηκε η συνεργασία για την επίλυση των οικονοµικών προβληµάτων του 
ΤΑΤ, µε παρέµβαση του Φώτη Μακρή ανακόπηκε αυτή η εξέλιξη. Στόχος του 
Μακρή ήταν η διάλυση της ΟΕΤΕ και η µοναδική παρουσία της «Οµοσπονδίας 
Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου» στο χώρο του Βιβλίου και του Τύπου.463  

Σύµφωνα µε το ψήφισµα του Γ΄ Συνεδρίου, η ΟΕΤΕ, διεκδικεί ανάµεσα σε 
άλλα: αύξηση των αποδοχών κατά 20% στα επαγγέλµατα που δεν εφαρµόζεται 
τιµαριθµική αναπροσαρµογή, ελεύθερες συλλογικές συµβάσεις µε καθιέρωση 
τιµαρίθµου, ίση αµοιβή ανδρών και γυναικών, πλήρη εφαρµογή των νόµων περί 
υγιεινής και ασφαλείας στα τυπογραφεία, νοµοθετική κατοχύρωση του πενταώρου 
για τους εργαζοµένους στον Τύπο και του εξαώρου για τους τυπογράφους, για τους 
νέους µέχρι 21 ετών χορήγηση αδείας 18 ηµερών το χρόνο, παροχή επιδοµάτων 
ανεργίας, αύξηση των συντάξεων κατά 30%,  υπεράσπιση, ανεξαρτησία και ενίσχυση 
των ασφαλιστικών οργανισµών, καθιέρωση της πλειοψηφίας στα ∆ιοικητικά 
Συµβούλια των ασφαλιστικών οργανισµών υπό των αιρετών αντιπροσώπων των 
ασφαλισµένων και συνταξιούχων, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόµων (Ν. 
3239, Ν. 4046 κλπ.), απαγόρευση παντός είδους κρατικής και αστυνοµικής 
παρέµβασης στην οµαλή λειτουργία των οργανώσεων, πλήρη εφαρµογή των διεθνών 
συµβάσεων κλπ.464 Έτσι εκτός από οικονοµικά αιτήµατα πλαισιώνονται στο ψήφισµα 
και πολιτικά, αναδεικνύοντας ότι η σύγκρουση δεν αφορά µόνο την κοινωνική σχέση 
κεφαλαίου – εργασίας, αλλά και την πολιτική σχέση εργασίας – κράτους.  

Το Μάιο του 1963, η δολοφονία του βουλευτή της Ε∆Α Γρηγόρη Λαµπράκη 
από παρακρατικές οργανώσεις προκάλεσε κλυδωνισµούς στο υπάρχον πολιτικό 
σύστηµα. Η κηδεία του µετατράπηκε σε πολιτική διαδήλωση και οδήγησε στη 
δηµιουργία, µε πρωτοβουλία του Μίκη Θεοδωράκη, της «∆ηµοκρατικής Κίνησης 
Νέων Γρηγόρης Λαµπράκης», η οποία το 1964 συγχωνεύεται µε την οργάνωση Νέων 
της Ε∆Α και ιδρύουν από κοινού τη «∆ηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη». 465  Η 
δολοφονία του Λαµπράκη, η αποτυχία επίλυσης του κυπριακού ζητήµατος, η ρήξη µε 
το παλάτι και η αδυναµία ελέγχου των παρακρατικών οργανώσεων οδήγησαν στην 
                                                 
461 ΑΣΚΙ, Κ. 399, φ. 1, «Συνέδριο Οµοσπονδίας Εργατών Τύπου», [1962].  
462 «Το 3ο Συνέδριο της Οµοσπονδίας Εργατών Τύπου Ελλάδος», Η Αυγή, 13/11/1962. «Αι αποφάσεις 
του Συνεδρίου Εργατών Τύπου», Το Βήµα, 13/11/1962.  
463 «Ο Εργάτης Τύπου»,  Ελεύθερα Συνδικάτα, 1/4/1964.  
464 Α/Κ.Ε., «Ψήφισµα του Γ΄ Συνεδρίου της Οµοσπονδίας Εργατών Τύπου Ελλάδος», 12/11/1962. Βλ. 
επίσης ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 1, «ΟΕΤΕ, Ψήφισµα», 12/11/1962.  
465 «Προς το πρώτο συνέδριο της ∆ηµοκρατικής Νεολαίας Λαµπράκη», Η Αυγή, 12/12/1964. Για τους 
Λαµπράκηδες βλ. Κατερίνα Σαιν – Μαρτέν, Λαµπράκηδες. Ιστορία µιας γενιάς, Χαρά Ντάλη (µτφρ. – 
επιµ.), Πολύτυπο, Αθήνα 1983. Jean  Meynaud, Π. Μερλόπουλος, Γ. Νοταράς, Οι πολιτικές δυνάµεις 
στην Ελλάδα, ό.π.,  σ. 252 – 254.  
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παραίτηση του Κ. Καραµανλή από την πρωθυπουργία, τον Ιούνιο του 1963, η οποία  
άνοιξε το δρόµο για δυναµική διεκδίκηση του αιτήµατος «εκδηµοκρατισµού» του 
συνδικαλιστικού κινήµατος και αύξηση των αποδοχών.  

Η έλευση της Ένωσης Κέντρου, µε πρόεδρο τον Γεώργιο Παπανδρέου, στην 
εξουσία αντιµετωπίστηκε από τα µέλη του ∆ΣΚ και των 115 ΣΕΟ θετική για την 
πορεία του συνδικαλισµού. Τον  Ιούλιο του 1964 η κυβέρνηση καταθέτει νοµοσχέδιο 
«Περί τροποποιήσεως της σωµατειακής νοµοθεσίας» καθιερώνοντας την αναλογική 
εκπροσώπηση των πρωτοβάθµιων στις δευτεροβάθµιες οργανώσεις. Το νοµοσχέδιο, 
όπως ήταν αναµενόµενο, προκάλεσε την άµεση αντίδραση του Φώτη Μακρή, διότι 
διέλυε στην πράξη τον παραδοσιακό µηχανισµό «επανεκλογής» του τόσο στο ΕΚΑ 
όσο και στην ΓΣΕΕ. Ο Μακρής κατήγγειλε την κυβέρνηση στη ∆ιεθνή Οργάνωση 
Εργασίας (∆ΟΕ) για άµεση πολιτική παρέµβαση στην άσκηση των συνδικαλιστικών 
ελευθεριών. Το αποτέλεσµα ήταν να καθυστερήσει η έναρξη διαδικασίας 
«εκδηµοκρατισµού» για πάνω από ένα χρόνο και όταν η κυβέρνηση την επιχείρησε 
ήταν «δειλή, περιορισµένη και ανεπαρκής».466 Το ∆εκέµβριο του 1964, µε απόφαση 
του Πρωτοδικείου Αθηνών αποµακρύνονται από τη διοίκηση της ΓΣΕΕ οι οµάδες 
των Μακρή – Θεοδώρου, αλλά κανένα στέλεχος του ∆ΣΚ ή των 115 ΣΕΟ δεν 
συµπεριλαµβάνεται στη νέα διοίκηση. Μάλιστα το αίτηµα επανεγγραφής των 
διεγραµµένων σωµατείων στα Εργατικά Κέντρα θα παραµείνει µετέωρο. 467 

Με την εκδήλωση του βασιλικού πραξικοπήµατος και την παραίτηση του 
Γεωργίου Παπανδρέου από την πρωθυπουργία θα εκδηλωθούν οι περίφηµες «70 
εκρηκτικές ηµέρες των Ιουλιανών». Μέσα σε διάστηµα 40 ηµερών 
πραγµατοποιούνται 400 συγκεντρώσεις σε δύο από τις οποίες (στην κάθοδο του Γ. 
Παπανδρέου από το Καστρί στην Αθήνα και στην κηδεία του φοιτητή Σωτήρη 
Πέτρουλα που δολοφονήθηκε κατά τη φοιτητική συγκέντρωση της 21ης Ιουλίου του 
1965) θα συµµετάσχουν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές. Είναι εµφανής η 
πολιτικοποίηση του κοινωνικού κινήµατος που υπερασπίζεται τη «συνταγµατική 
τάξη» και «δηµοκρατία», επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ανατροπή του παλατιανού 
πραξικοπήµατος.468    

Στις περισσότερες συγκεντρώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα 
Ιουλίου – Αυγούστου του 1965 έλαβε ενεργό µέρος και η ΟΕΤΕ µε αποκορύφωµα τη 
διοργάνωση της συγκέντρωσης της 20ής Αυγούστου στο θέατρο «Γκλόρια» µε στόχο 
τη λήψη αποφάσεων για «την αποκατάσταση της δηµοκρατικής οµαλότητας». 
Αφορµή στάθηκαν «τα σηµειωθέντα κρούσµατα παρεµποδίσεως της ελεύθερης 
κυκλοφορίας του Τύπου», τα οποία οι αντιπρόσωποι καταδίκασαν, ζητώντας να 
εξασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση των εντύπων και η επιβολή ανάλογων κυρώσεων 
                                                 
466 Σεραφείµ Σεφεριάδης, «∆ιεκδικητικό κίνηµα», ό.π., σ. 16 – 18. Βλ. επίσης Γιώργος Κουκουλές, Το 
εργατικό κίνηµα και ο µύθος του Σίσυφου, ό.π., σ. 33 – 40, 67 – 69. Jean  Meynaud, Οι πολιτικές 
δυνάµεις στην Ελλάδα, τ. Β΄: Βασιλική εκτροπή και στρατιωτική δικτατορία, Σαββάλας, Αθήνα 2002, σ. 
29 – 31.  Χρήστος Τζεκίνης, 1870 – 1987: Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα, ό.π., σ. 168 – 175.  
467 Το ∆εκέµβριο του 1964 δεκάδες σωµατεία της Αθήνας που ανήκουν στις 115 ΣΕΟ υποβάλλουν 
οµαδικό υπόµνηµα εγγραφής στο ΕΚΑ, αλλά η αίτηση απορρίπτεται. Σεραφείµ Σεφεριάδης, 
«∆ιεκδικητικό κίνηµα», ό.π., σ. 17 – 18.  
468 Χριστόφορος Βερναρδάκης – Γιάννης Μαυρής, Κόµµατα και κοινωνικές συµµαχίες στην 
προδικτατορική Ελλάδα, ό.π., σ. 160. Βλ. επίσης Ηλίας Νικολακόπουλος, «Ιουλιανά 1965. Οι 
κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της κρίσης», στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Η ελληνική κοινωνία κατά 
την πρώτη µεταπολεµική περίοδο (1945 – 1967), τ. Α΄, Αθήνα 1994, σ. 714 – 733. ∆ηµήτρης 
Λιβιεράτος, Η κίνηση των 115, ό.π., σ. 113 – 139. ∆ηµήτρης Λιβιεράτος, «Το χρονικό του Ιουλίου 
1965», στο ∆ηµήτρης Λιβιεράτος – Λέανδρος Μπόλαρης – Μαρία Στύλλου (επιµ.), Ιουλιανά 1965, 
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Αθήνα 2005, σ. 31 – 61. Σπύρος Σακελλαρόπουλος, Τα αίτια του 
απριλιανού πραξικοπήµατος. 1949 – 1967: Το κοινωνικό πλαίσιο της πορείας προς τη δικτατορία, 
Λιβάνη, Αθήνα 1998, σ. 241 – 257.   



 116

στα κρατικά όργανα που εκτέλεσαν τις συγκεκριµένες ενέργειες.469 Κατά τη διάρκεια 
της συγκέντρωσης εκδηλώθηκαν «βίαιες» συγκρούσεις µε την αστυνοµία που είχε ως 
αποτέλεσµα τη σύλληψη 128 συνδικαλιστών µε την κατηγορία της «υποκίνησης εις 
στάσιν». 470  Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ο πρόεδρος της ΟΕΤΕ Νίκος 
Κατλάς, ο γενικός γραµµατέας της ΟΕΤΕ και της ΕΣΑΤ Τάσος ∆ήµου και ο 
πρόεδρος του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών Ι. Παπαγιαννέας.471 Οι συγκεκριµένες 
συλλήψεις δεν ήταν τυχαίες και στόχευαν στην καταστολή του συνδικαλιστικού 
κινήµατος και την εκτόνωση της κοινωνικής δυναµικής. Οι εργαζόµενοι στον Τύπο 
και το Βιβλίο ζήτησαν µε ψήφισµα την «ταχείαν αποφυλάκισι των συναδέλφων των», 
υποστηρίζοντας ότι «‘εθνικόφρονες’ µε κόκκινα υποκάµισα, είχαν εισχωρήσει εις την 
συγκέντρωσιν της 20ής Αυγούστου, αργότερον δε, παρεισφρύσαντες µεταξύ των 
διαδηλωτών, προεκάλεσαν επεισόδια δια να επιρρίψουν εν συνεχεία την ευθύνην 
αυτών εις την δηµοκρατικήν παράταξιν». 472 Προκειµένου να πιέσει την κυβέρνηση, 
η ΕΕΤΑ, κηρύσσει στις 2 Σεπτεµβρίου 24ωρη απεργία διαµαρτυρίας για «τας 
παρανόµους συλλήψεις και την προφυλάκισιν των ηγετών των Οργανώσεών των 
συνεπεία της πολιτικής κρίσεως και των εξ αυτής διαγραφοµένων κινδύνων εκτροπής 
από την συνταγµατικήν και δηµοκρατικήν οµαλότητα». 473 Η συγκεκριµένη απεργία 
ήταν η πρώτη, και η τελευταία, που πραγµατοποίησε η ΕΕΤΑ για «καθαρώς 
πολιτικούς λόγους», προκαλώντας την άµεση αντίδραση της ΕΙΗΕΑ, η οποία την 
χαρακτήρισε «απαράδεκτη» και «παράνοµη», λόγω του πολιτικού της περιεχοµένου.  

Παρά τις όποιες προσπάθειες της ΕΕΤΑ, το Πρωτοδικείο Αθηνών καταδίκασε 
τα ηγετικά στελέχη σε δύο χρόνια φυλάκιση, ενώ 71 άτοµα αθωώθηκαν.  Τελικά, τον 
Οκτώβριο του 1966, το Τριµελές Εφετείο Αθηνών καταδίκασε τον Τ. ∆ήµου σε ένα 
έτος φυλάκιση, τον Ι. Παπαγιαννέα στην ίδια ποινή, αλλά µε δυνατότητα εξαγοράς,  
ενώ ο Ν. Κατλάς κρίθηκε αθώος. Παράλληλα αθωώθηκαν 15 από τους 40 
κατηγορουµένους, ενώ άλλοι 15 καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης από 4 µέχρι 10 
µήνες.474  

Το 1966 η κυβέρνηση Κ. Στεφανόπουλου επαναφέρει στη διοίκηση της ΓΣΕΕ 
τον Φώτη Μακρή και τον ∆ηµήτρη Θεοδώρου, οι οποίοι και θα παραµείνουν στην 
ηγεσία της συνοµοσπονδίας µέχρι το 1969.  Εν όψει της σύγκλισης του 7ου Συνεδρίου 
του ΕΚΑ τον Ιούνιο του 1966 εντατικοποιήθηκαν οι διαγραφές των 
«αντιφρονούντων» εργατικών σωµατείων προκειµένου να εξασφαλιστεί η εκλογή του 
Φ. Μακρή. Συγκεκριµένα πριν από το 7ο Συνέδριο διαγράφηκαν συνολικά 29 
σωµατεία, ανάµεσα στα οποία των βιβλιοδετών, λιθογράφων, καπνεργατών, 
κλωστοϋφαντουργών, υπαλλήλων και εργατών φωταερίου. 475 Προκειµένου να 
εξακριβωθεί η πολιτική θέση της ΕΕΤΑ, το Φεβρουάριο του 1966, το ΕΚΑ απέστειλε 
εξώδικη δήλωση στη διοίκηση µε την οποία ζητούσε να απολογηθεί για τις 

                                                 
469 «Να ληφθούν µέτρα προστασίας της Ελευθεροτυπίας», Ανένδοτος, 13/8/1965.  
470  Από τους 128, οι 115 κατηγορούνται για συµµετοχή σε «παράνοµη» συγκέντρωση και φθορά 
ξένης ιδιοκτησίας, οι 8 συνδικαλιστές µέλη της διοίκησης της ΟΕΤΕ κατηγορούνται ως υποκινητές 
των παραπάνω αδικηµάτων και άλλοι 5 ως επίσης υποκινητές, διότι σύµφωνα µε το κατηγορητήριο 
περιφέρονταν µε αυτοκίνητα και έριχναν προκηρύξεις ή εφοδίαζαν µε πέτρες τους διαδηλωτές. «Η 
δίκη των συνδικαλιστών του Τύπου και των 128 πολιτών», Η Αυγή, 19/1/1966. Βλ. επίσης  ∆ηµήτρης 
Λιβιεράτος, «Το χρονικό του Ιουλίου 1965», ό.π., σ. 46 – 47.  
471 «Στο εφετείο η δίκη των ηγετών της Οµοσπ. Τύπου», Ελεύθερα Συνδικάτα, 15/7/1966.  
472 «Τα ‘κόκκινα πουκάµισα’ έδρασαν την νύχτα της 20ής Αυγούστου», Ανένδοτος, 3/5/1966.  
473 «Η 24ωρος απεργία µας της 2ας Σεπτεµβρίου», ∆ελτίον Πληροφοριών, Σεπτέµβριος 1965.  
474 «Ο συνάδ. Τ. ∆ήµου στη φυλακή», Ελεύθερα Συνδικάτα, 15/10/1966.  
475 Μάλιστα ο Φώτης Μακρής ανακάλεσε την προσφυγή του στη ∆ΟΕ επειδή πέτυχε την επανεκλογή 
του στο ΕΚΑ, ενώ όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη συµφώνησαν για το «κλείσιµο» της υπόθεσης. Γιώργος 
Κουκουλές, Το εργατικό κίνηµα και ο µύθος του Σίσυφου, ό.π., σ. 54 – 69.  
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εκτεταµένες παραβάσεις των καταστατικών του ΕΚΑ και της ΓΣΕΕ. Με την 
παραδοχή ότι η ΕΕΤΑ «παραµένει εις τους κόλπους του ΕΚΑ και της ΓΣΕΕ 
διατηρούσα τους µακροχρονίους συνδικαλιστικούς της δεσµούς, και εµφορουµένη 
από την πίστιν ότι ο συνδικαλισµός έχει ιδίαν αποστολήν και ότι η ΕΕΤΑ δεν 
αποκλίνει εκ της αποστολής αύτης», αποτράπηκε το ενδεχόµενο διαγραφής της 
Ένωσης από το ΕΚΑ και τη ΓΣΕΕ.476 

 Με την επιβολή της δικτατορίας, οι «115 ΣΕΟ» και το ∆ΣΚ διαλύονται και 
µαζί τους και η ΟΕΤΕ. Πολλοί συνδικαλιστές συλλαµβάνονται και εξορίζονται, ενώ 
ανάµεσα στα σωµατεία που διαλύονται ως «κοµµουνιστικής αποκλίσεως» θα είναι 
και το Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών. Στο επίπεδο του τύπου, οι δικτάτορες 
προσφεύγουν «στον αυθαίρετο κλείσιµο εφηµερίδων ‘επ’αόριστο’, δήµευση των 
περιουσιών τους, πέρα και πάνω από νοµικές διατάξεις, αυθαίρετες συλλήψεις 
δηµοσιογράφων και άσκηση κάθε είδους πιέσεων στους εκδότες».477 Η ΕΕΤΑ θα 
µετονοµαστεί το 1972 σε «Ένωση Τεχνικών Ηµερησίου και Περιοδικού Τύπου 
Αθηνών» (ΕΤΗΠΤΑ)478 και  τα µέλη της θα υποχρεωθούν να υπογράψουν τη σχετική 
«δήλωση πίστεως». 479 Στο οµοσπονδιακό επίπεδο θα συνεχίσει τη λειτουργία της 
µόνο η «Οµοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιοµηχανίας Χάρτου». Ακόµη και 
µεταπολιτευτικά, η ΕΤΗΠΤΑ, σε αντίθεση µε το Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών, δε 
θα προσχωρήσει στην υπάρχουσα οµοσπονδία.  

 
  

                                                 
476  Σύµφωνα µε την εξώδικη απόφαση η ΕΕΤΑ όφειλε να απολογηθεί διότι: α) το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο συνεργάζεται µε εξωσυνδικαλιστικές οργανώσεις κατευθυνόµενο από πρόσωπα που 
επιδιώκουν σκοπούς αντίθετους µε τις καταστατικές διατάξεις του ΕΚΑ και της ΓΣΕΕ, β) είναι µέλος 
της εξωσυνδικαλιστικής οργανώσεως υπό τον ‘αόριστο’ τίτλο «Συνεργαζόµεναι Εργατοϋπαλληλικαί 
Οργανώσεις 115», τµήµα του ∆ΣΚ και µέλους της Ε∆Α, η οποία ακολουθεί απροκάλυπτα τις αρχές 
της ΠΣΟ, γ) έλαβε µέρος, στις 13/7/1965, στη «δήθεν» συνδικαλιστική συγκέντρωση µε θέµα «την 
εντονωτέραν επιφυλακήν και επαγρύπνησιν προς απόκρουσιν ανωµάλων λύσεων και προστασίαν του 
δηµοκρατικού καθεστώτος», δ) έλαβε µέρος, στις 17/7/1965, σε κοµµατικό συλλαλητήριο, ε) 
συµµετείχε στη «Γενικήν Πολιτικήν Απεργίαν» της 27ης Ιουλίου, στ) δια τηλεγραφήµατος, στις 
17/7/1965, χαιρετίζει τη συγκέντρωση στο Παναθηναϊκό στάδιο για την «κατοχύρωσιν συνταγµατικής 
δηµοκρατικής οµαλότητος» και ζ) κατήγγειλε τις διαγραφές σωµατείων από τα Εργατικά Κέντρα και 
τις Οµοσπονδίες και ζήτησε την άµεση αποφυλάκιση των συνδικαλιστών που κατηγορήθηκαν δια τα 
«έκτροπα» της 20ής Αυγούστου του 1965. «Εµπλοκή και άρσις της εµπλοκής µε το ΕΚΑ», ∆ελτίον 
Πληροφοριών, Απρίλιος 1966.   
477 Νίκος Αλιβιζάτος, Οι πολιτικοί θεσµοί σε κρίση, ό.π., σ. 612. Βλ. επίσης Ανδρέας  Στεργίου, «Το 
ελληνικό εργατικό κίνηµα. Παθογένειες και προοπτικές», Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών 33 
(Σεπτέµβριος 2002), σ. 18 – 19.  
478  Ιδιωτικό Αρχείο Γιώργου Μπαρµπή, Καταστατικόν της Ενώσεως Τεχνικών Ηµερησίου και 
Περιοδικού Τύπου Αθηνών (Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α.), Αθήνα 1972. 
479 Ο αιτών όφειλε να δηλώσει ότι «αποδέχοµαι πλήρως το Καταστατικόν και τους σκοπούς του 
Σωµατείου, το Καταστατικόν του ΕΚΑ, της ΓΣΕΕ και τας αρχάς της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας των 
Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων. ∆ηλώ ωσαύτως ότι δεν ανήκω εις ετέραν συνδικαλιστικήν 
οργάνωσιν ουδέ εις εξωσυνδικαλιστικήν ή ανατρεπτικήν τοιαύτην και αναλαµβάνω την υποχρέωσιν να 
µάχωµαι δια τας αρχάς και τους σκοπούς του Εργατικού Συνδικαλισµού και εναντίον παντός εχθρού 
τούτων», ∆ελτίον Πληροφοριών, Νοέµβριος 1967. Βλ. επίσης Θόδωρος Κατσανέβας, Το σύγχρονο 
συνδικαλιστικό κίνηµα, ό.π., σ. 49.  
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Κεφάλαιο 6ο   

Οι απεργίες των εργαζοµένων κατά τη µεταπολεµική περίοδο 
6.1) Οι απεργίες του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών 

 
Η απεργιακή δραστηριότητα αποτελεί µέσο έκφρασης διεκδικήσεων και 
διαµαρτυρίας των εργαζοµένων απέναντι στην πολιτική του κράτους και των 
εργοδοτών. «Κατά κανόνα, η απεργιακή δραστηριότητα παρέχει τη µοναδική οδό 
µέσω της οποίας είναι δυνατόν οι µισθωτοί να συµβάλλουν στη σύσταση ενός 
ανεπίσηµου συστήµατος συλλογικών διαπραγµατεύσεων», 480 χωρίς ωστόσο να 
απουσιάζουν από την εργατική συλλογική δράση οι «ανεπίσηµες µορφές αντίδρασης, 
αντίστασης και αλληλεγγύης, τις οποίες ανέπτυξαν οι άνθρωποι για να αντεπεξέλθουν 
στις αντιξοότητες της καθηµερινής ζωής».481 Κατά τη Λήδα Παπαστεφανάκη, «οι 
απουσίες από την εργασία, τα σαµποτάζ στην παραγωγή, η άρνηση των 
πατερναλιστικών πρακτικών της εργοδοσίας, αλλά και η συγκρότηση δικτύων 
αλληλεγγύης στις εργατικές γειτονιές ενδέχεται να συνιστούν τέτοιες άτυπες µορφές 
αντίστασης και συλλογικής δράσης». 482 

Στη δεκαετία του 1950 σηµειώνεται στις ευρωπαϊκές χώρες χαµηλή 
απεργιακή δραστηριότητα (µε µια σχετική κάµψη την περίοδο 1958 – 1959), η οποία 
κορυφώνεται τη δεκαετία του 1960 µε έµφαση την περίοδο 1960 – 1964 και 1968 – 
1972. 483 Στην ελληνική περίπτωση, ενώ την περίοδο 1953 – 1963 οι απεργίες 
βρίσκονται σε χαµηλότερο επίπεδο από τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΟΚ, κατά την 
τριετία 1964 – 1966, ο αριθµός ηµερών απεργίας στην Ελλάδα, ανά 1.000 µισθωτούς, 
ξεπέρασε τον αντίστοιχο µέσο όρο των χωρών – µελών. 484  Με την επιβολή της 
δικτατορίας, τον Απρίλιο του 1967, σηµειώνεται παύση της απεργιακής 
δραστηριότητας εξαιτίας των σχετικών απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν από το 
δικτατορικό καθεστώς.  

Την περίοδο 1950-1967 οι εργαζόµενοι στα τυπογραφεία κηρύσσουν συχνά 
απεργίες µε κύριο αίτηµα την αύξηση των αποδοχών. Η σχετική έρευνα στις 
εφηµερίδες έδειξε ότι το Σωµατείο Τυπογράφων της Αθήνας, εκτός από τη 
συµµετοχή του στην ετήσια πανελλαδική εργατική απεργία την ηµέρα της 
Πρωτοµαγιάς,485 οργανώνει συνήθως απεργιακές κινητοποιήσεις το Νοέµβριο και σε 
αρκετές περιπτώσεις το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο κάθε έτους, δηλαδή σε περιόδους 
εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα), όταν αυξάνεται η ζήτηση για έντυπο υλικό και 
άρα και η πιθανότητα καταβολής των ανάλογων αυξήσεων από την πλευρά των 
εργοδοτών. Η επιτακτική ανάγκη για ταχύτερη παραγωγή των εντύπων προκειµένου 
                                                 
480 Χρήστος Ιωάννου, Μισθωτή απασχόληση, ό.π., σ. 86.  
481 Έφη Αβδελά, «Η κοινωνική τάξη», ό.π., σ. 185.  
482 Λήδα Παπαστεφανάκη, «‘Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…’», ό.π., σ. 434.  
483 Για την πορεία των απεργιών στην Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Φινλανδία, ∆υτική 
Γερµανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο βλ. Ντόναλντ Σασούν, Εκατό χρόνια 
σοσιαλισµού. Η δυτικοευρωπαϊκή Αριστερά στον 20ό αιώνα, τ. Α΄: Ανάπτυξη και σταθεροποίηση, Ελένη 
Αστερίου (µτφρ.), Νίκος Κοτζιάς (προλεγόµενα), Καστανιώτη, Αθήνα 2001, σ. 527 – 559. Βλ. επίσης 
Stefan Berger – David Broughton (επιµ.), The Force of Labour. The Western European Labour 
Movement and the Working Class in the Twentieth Century, Berg, Οξφόρδη  και Ουάσινγκτον 1995.  
484 Θόδωρος Κατσανέβας, «Η εξέλιξη των απεργιών στην Ελλάδα», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων 
3 (Ιούλιος 1996), σ. 11. Χριστόφορος Βερναρδάκης – Γιάννης Μαυρής, Κόµµατα και κοινωνικές 
συµµαχίες, ό.π., σ. 144 – 157. Σεραφείµ Σεφεριάδης, «∆ιεκδικητικό κίνηµα», ό.π., σ. 19. Χρήστος 
Ιωάννου, Μισθωτή απασχόληση, ό.π., σ. 85 – 104. Γιώργος Κουκουλές, Το εργατικό κίνηµα και ο µύθος 
του Σίσυφου, ό.π., σ. 52.  
485  Για τις εργατικές κινητοποιήσεις την 1η Μαΐου από το 1890 µέχρι το 1999 βλ. ∆ηµήτρης 
Λιβιεράτος, Η εργατική Πρωτοµαγιά στην Ελλάδα (1890 – 1999), Προσκήνιο, Αθήνα 1999. Εκτός από 
την 1η Μαΐου, η ηµέρα αργίας των τυπογράφων και εργατών τύπου ήταν η 15η Αυγούστου.   



 119

να προωθηθούν άµεσα στην ελληνική αγορά αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για την 
επιτυχή έκβαση µιας απεργίας. Μάλιστα η ετήσια επανάληψή της, συνήθως τις 
ηµέρες των εορτών, ώθησαν το διευθυντή της εφ. Η Τυπογραφία, Γιώργο Μεθενίτη, 
να παραδεχτεί ότι: «[Το Σωµατείο Τυπογράφων της Αθήνας] εσυνήθισε κάθε χρόνο 
την ίδια εποχή να σκαρώνη και µία απεργία, όπως οι διάφοροι σύλλογοι σκαρώνουν 
το χορό τους τις απόκριες». 486  

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στις εφηµερίδες για τις απεργίες είναι 
ελλιπείς και συχνά αντικρουόµενες, κυρίως όσον αφορά την «επιτυχή» ή «ανεπιτυχή» 
έκβασή τους. Συνήθως η εφ. Τυπογραφία, όργανο της Ένωσης των Βιοτεχνών 
Τυπογράφων της Αθήνας, αρνείται την επιτυχία της εκάστοτε απεργίας, ενώ οι 
εργατικές εφηµερίδες σχεδόν πάντα παρουσιάζουν ως θετικά τα αποτελέσµατα των 
απεργιών. Όπως παρατήρησαν οι ιστορικοί Λήδα Παπαστεφανάκη και Κώστας 
Φουντανόπουλος, η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της απεργίας δεν 
αποτυπώνεται πάντα στον ηµερήσιο τύπο είτε λόγω εξυπηρέτησης πολιτικών 
σκοπιµοτήτων είτε λόγω των µεθόδων που χρησιµοποιούσαν τα ίδια τα συνδικάτα. 
Προκειµένου να πιέσουν τους εργοδότες, οι διοικήσεις των σωµατείων ανακοίνωναν 
την κήρυξη απεργίας χωρίς ωστόσο αυτή να πραγµατοποιείται, µε στόχο να γίνουν 
κατανοητές οι «απειλητικές» διαθέσεις των εργαζοµένων.487   

Η απεργία µπορούσε να κηρυχθεί τόσο ‘επίσηµα’ από το Σωµατείο 
Τυπογράφων της Αθήνας για τη διεκδίκηση κοινών αιτηµάτων όσο και µεµονωµένα 
από τους εργάτες και εργάτριες ενός τυπογραφείου. Συνήθως το αίτηµα ήταν η 
αύξηση του ύψους των ηµεροµισθίων χωρίς να λείπουν και οι περιπτώσεις 
απεργιακής κινητοποίησης για την υπεράσπιση των συµφερόντων του απολυµένου 
συναδέλφου ή συναδέλφων. Σε αρκετές περιπτώσεις η απεργία γενικεύεται και στα 
υπόλοιπα τυπογραφεία ως ένδειξη «συµπαράστασης» ή «αλληλεγγύης», όπως 
δηλώνει η διοίκηση του σωµατείου, αλλά συνήθως εδράζεται στο φόβο υιοθέτησης 
της πρακτικής των απολύσεων από το µεγαλύτερο µέρος των εργοδοτών. Εξού και η 
συσπείρωση που παρατηρείται στον τυπογραφικό τοµέα για την από κοινού 
αντιµετώπιση των εργασιακών προβληµάτων που αναδύονται.  

Ο χρόνος λήξης της απεργίας δεν ήταν ταυτόσηµος σε όλα τα τυπογραφικά 
καταστήµατα, γεγονός που προκαλούσε διάσπαση της ενότητας του κλάδου και 
χαλάρωση της έντασης της απεργιακής δυναµικής. Παράλληλα δεν παραχωρούσαν 
όλοι οι εργοδότες τις ίδιες µισθολογικές αυξήσεις στους εργαζοµένους τους, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται τόσο συνθήκες «αθέµιτου» ανταγωνισµού µεταξύ 
των καταστηµάτων, όσο και συνθήκες διάρρηξης της ενότητας των συνδικαλισµένων 
εργατών και εργατριών. Συνήθως οι επιχειρήσεις που προέβαιναν άµεσα στην 
υλοποίηση των οικονοµικών αιτηµάτων του προσωπικού τους ήταν οι «µεγάλες» 
εκδοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατέβαλλαν υψηλότερο αντίτιµο από τη διακοπή 
της παραγωγικής διαδικασίας σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες τυπογραφικές 
επιχειρήσεις. Μάλιστα ορισµένα τυπογραφικά καταστήµατα  αποδέχονται τα 
αιτήµατα προτού κηρυχθεί η έναρξη της απεργίας. Αν και ο Κώστας 
Φουντανόπουλος υποστηρίζει ότι κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου ήταν «σπάνιο» 
το φαινόµενο να συνεχίζεται µια απεργία σε κάποια καταστήµατα τη στιγµή που οι 
υπόλοιποι συνάδελφοί τους είχαν συνθηκολογήσει, 488 στην περίπτωση των 

                                                 
486 Γιώργος Μεθενίτης, «Το Σωµατείο Τυπογράφων και η ‘σφραγίδα’ του», Η Τυπογραφία, 10/1/1960. 
487  Λήδα Παπαστεφανάκη, «‘Άνδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι…’», ό.π., σ. 437. Κώστας 
Φουντανόπουλος, Εργασία και Εργατικό Κίνηµα, ό.π., σ. 278 – 283. Όπως για παράδειγµα συνέβη στην 
περίπτωση των εργατών τύπου, τον Απρίλιο του 1956, προκειµένου να πιέσουν την κυβέρνηση να 
ψηφίσει το σχετικό νόµο για το ΤΑΕΤΑ. Βλ. εδώ «3.2. Τα ταµεία ασφαλίσεως των εργαζοµένων».  
488 Κώστας Φουντανόπουλος, Εργασία και εργατικό κίνηµα, ό.π., σ. 280 – 281.  
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τυπογραφείων η συγκεκριµένη πρακτική αποτελεί σύνηθες φαινόµενο τουλάχιστον 
µέχρι το 1967.  

Στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι απεργοί, άνδρες και γυναίκες, θα µπορούσαν 
να αντικατασταθούν σχετικά εύκολα τόσο από ανέργους όσο και από συγγενικά 
πρόσωπα του ιδιοκτήτη που είχαν γνώσεις τυπογραφίας. Επιπλέον οι σχέσεις 
συγγένειας ή «φιλίας» των εργαζοµένων µε τον εργοδότη δεν επέτρεπε την ενεργή 
συµµετοχή τους σε απεργίες.  

Το 1958 από τους 6.300 εργατοϋπαλλήλους της περιφέρειας πρωτευούσης, 
που απογράφονται στον κλάδο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς βιοµηχανίαι»,489 
περίπου οι µισοί είναι οργανωµένοι συνδικαλιστικά. Έτσι στο συνδικαλιστικό 
επίπεδο ο τοµέας της τυπογραφίας αντανακλά σε γενικές γραµµές τη κατάσταση που 
επικρατεί στο µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων του δευτερογενούς τοµέα. 
Σύµφωνα µε την εφ. Η Αυγή, το 1958, περίπου τα 2/3 των εργαζοµένων δεν είναι 
συνδικαλιστικά οργανωµένοι. Ο Γιώργος Κουκουλές ανεβάζει τον αριθµό των 
ανοργάνωτων στα 4/5 περίπου του συνόλου.490 Αντιθέτως, στον ηµερήσιο τύπο της 
Αθήνας όλοι οι εργάτες τύπου είναι υποχρεωτικά εγγεγραµµένοι στα µητρώα της 
ΕΕΤΑ και λαµβάνουν µαζικά µέρος στις απεργίες, ενώ ο χρόνος έναρξης και λήξης 
της απεργίας είναι ταυτόσηµος σε όλες τις ηµερήσιες εφηµερίδες. Εποµένως 
υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη συνεκτικότητα, ενότητα ή «αλληλεγγύη» που 
εκδηλώνουν οι εργαζόµενοι γεγονός που αντανακλάται στη δυναµική των 
απεργιακών κινητοποιήσεων.  

Σε αρκετές περιπτώσεις, ο φόβος της απόλυσης ή η «οικονοµική ανάγκη» 
ωθούσε τους εργαζοµένους στο σταµάτηµα ή ακόµη και στη µη έναρξη µιας απεργίας. 
Οι εργοδότες που είχαν τη δυνατότητα να επιµείνουν στην άρνηση υλοποίησης των 
εργατικών αιτηµάτων, προσδοκούσαν στην κάµψη της απεργιακής δυναµικής κατά 
την παράταση της διάρκειάς της, µε προοπτική τη διάσπαση της συνεκτικότητας των 
εργαζοµένων. Το Σωµατείο Τυπογράφων της Αθήνας µε τη λειτουργία του Ταµείου 
Αλληλοβοηθείας προσπάθησε να υπερκεράσει τη συγκεκριµένη πρακτική µέσω 
παροχής οικονοµικών βοηθηµάτων σε περιόδους απεργιών, χωρίς ωστόσο αυτό να 
είναι πάντα εφικτό. Τις περισσότερες φορές οι εργαζόµενοι που είχαν λάβει την 
προσδοκώµενη µισθολογική αύξηση, την κατέθεσαν στο Ταµείο Αλληλοβοηθείας 
προκειµένου να ενισχυθούν οικονοµικά οι απεργοί, έτσι ώστε να µην υποκύψουν στις 
απαιτήσεις των εργοδοτών τους.491 ∆εν έλειπαν και οι περιπτώσεις όπου εργατικά 
σωµατεία, ακόµη και από άλλους κλάδους, κήρυτταν στάσεις εργασίας ή παρείχαν 
οικονοµικό βοήθηµα προκειµένου να δηλώσουν την «αλληλεγγύη» τους στους 
απεργούς τυπογράφους.  

Η αύξηση των αποδοχών αποτελεί πάγιο αίτηµα όχι µόνο για τους 
τυπογράφους και τους εργάτες τύπου, αλλά και για το σύνολο των εργαζοµένων που 
δραστηριοποιούνται απεργιακά στις δεκαετίες του 1950 και 1960. Η κατά 50% 
υποτίµηση της δραχµής τον Απρίλιο του 1953 «είχε τεράστιο ‘κόστος προσαρµογής’· 
η παραγωγή έµεινε στάσιµη για δυόµισυ περίπου χρόνια· η ανεργία αυξήθηκε 
απότοµα· τα εισοδήµατα περιορίστηκαν». 492 Η συρρίκνωση των εισοδηµάτων µε την 
παράλληλη αύξηση του τιµαρίθµου ώθησαν τους τυπογράφους στην κήρυξη απεργίας,  

                                                 
489 Βλ. Πίνακα 6 στο Παράρτηµα.  
490 «Μαζικά Συνδικάτα», Η Αυγή, 30/8/1958. Γιώργος Κουκουλές, Ελληνικά συνδικάτα, ό.π., σ. 17.  
491  Αρχείο Χρήστου Λούκου, συνέντευξη Ευάγγελου Ρούµπου, 3/5/2001. Για το Ταµείο 
Αλληλοβοηθείας βλ. παραπάνω «2.4) Τάσεις κατακερµατισµού του επαγγέλµατος».  
492 Γιώργος Σταθάκης, «Η οικονοµική πολιτική των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 1949 – 1953: Σταθεροποίηση 
και νοµισµατική µεταρρύθµιση», στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, Η ελληνική κοινωνία, τ. Α΄, ό.π., σ. 
54.  
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µε αίτηµα την αύξηση του ηµεροµισθίου κατά 30%. «Έτσι οι τυπογράφοι είναι ο 
πρώτος κλάδος, που µπαίνει επικεφαλής στην αναµενόµενη γενικήν κινητοποίησιν 
των εργαζοµένων για την µάχη της επιβιώσεως». 493 Οι τσαγκαράδες, οι αρτεργάτες, 
οι σιδηροδροµικοί και οι κλωστοϋφαντουργοί θα ακολουθήσουν, ενώ σηµειώνονται 
απεργίες και στάσεις εργασίας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η απεργία των 
τυπογράφων κηρύχθηκε στις 8 Νοεµβρίου του 1954 και από τις 80 επιχειρήσεις οι 14 
αποδέχτηκαν άµεσα τα αιτήµατα των απεργών, ενώ αρκετοί εργοδότες απηύθυναν 
αιτήσεις στη διοίκηση του σωµατείου για την έναρξη διαπραγµατεύσεων. Η αδυναµία 
οργάνωσης των εργοδοτών για την από κοινού αντιµετώπιση της απεργίας ευνόησε 
την επιτυχή της έκβαση, ενώ η συγκυρία των εορτών των Χριστουγέννων δεν 
επέτρεπε την επιµονή άρνησης καταβολής της αύξησης.494  

Στις απεργίες του Νοεµβρίου του 1957 και του 1958 παρατηρείται το 
φαινόµενο ορισµένοι εργοδότες να ικανοποιούν τα αιτήµατα των απεργών 
τυπογράφων πριν την κήρυξη της απεργίας. Η απεργία που κηρύχθηκε στις 18 
Νοεµβρίου του 1957 στόχευε στην αύξηση του ηµεροµισθίου κατά 30%. Την ίδια 
ηµέρα αποδέχτηκαν τα αιτήµατα 40 τυπογραφεία και µέχρι τις 21 Νοεµβρίου το 70% 
των εργοδοτών κατέβαλε τη ζητούµενη αύξηση.495 Την ίδια πορεία και κατάληξη είχε 
και η απεργία που κηρύχθηκε στις 24 Νοεµβρίου του 1958 µε αίτηµα την αύξηση των 
αποδοχών κατά 15% «µε τον ισχυρισµόν ότι, µεταξύ των άλλων, ηυξήθη αισθητώς ο 
τιµάριθµος από του έτους 1957, ότε εχορηγήθησαν αι αυξήσεις». 496 Το αίτηµα της 
τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των αποδοχών αποτελεί ένα πάγιο αίτηµα των 
εργαζοµένων αυτήν την περίοδο, διότι αν και παρουσιάζεται σηµαντική αύξηση της 
παραγωγικότητας δεν είναι ανάλογη µε την αύξηση του πραγµατικού εισοδήµατος, 
«γεγονός που µεταφράζεται σε αύξηση της εκµετάλλευσης της εργατικής 
δύναµης». 497  Οι εργοδότες αναπτύσσουν λόγο «περί κρίσης του επαγγέλµατος», 
εξαιτίας της έντασης του ανταγωνισµού, προσπαθώντας να πείσουν τους 
εργαζοµένους για το ανέφικτο υλοποίησης του αιτήµατος. Οι εργάτες και οι 
εργάτριες ωστόσο δεν «έπαυσαν να κινούνται προς τον αντικειµενικόν των σκοπόν. 
Συνήθροισαν τα µέλη των, τους έδωσαν οδηγίας, τους ενεψύχωσαν εις τον αγώνα των 
και, αφού όλα εµελετήθησαν, απεδύθησαν εις τον αγώνα τον οποίον τελικώς και 
εκέρδισαν!».498  Εδώ ο συντάκτης του άρθρου προσπαθεί να τονίσει την έλλειψη 
οργάνωσης και αγωνιστικότητας που παρουσιάζουν οι εργοδότες τυπογράφοι εξού 
και η αποτυχία καταστολής της απεργίας. Τα διαφορετικά επίπεδα αυξήσεως των 
ηµεροµισθίων που χορηγήθηκαν από τους εργοδότες (κάποια τυπογραφεία 
κατέβαλλαν αύξηση 5%, άλλα 10%, άλλα 15% και άλλα τίποτα), δηµιούργησαν 
συνθήκες «αθέµιτου» ανταγωνισµού, γεγονός που όξυνε τις αντιθέσεις τόσο µεταξύ 
των εργοδοτών όσο και µεταξύ των εργαζοµένων.499 

Ο Νοέµβριος του 1959 υπήρξε πλούσιος σε αριθµό απεργιών. Ανάµεσα στους 
αρτεργάτες, µυλεργάτες, εργατοϋπαλλήλους φωταερίου, υποδηµατεργάτες που 
κήρυξαν απεργία στην Αθήνα ήταν και οι τυπογράφοι. Η έναρξη της απεργίας των 
τυπογράφων πραγµατοποιήθηκε στις 30 Νοεµβρίου του 1959 µε αίτηµα την αύξηση 
των αποδοχών κατά 20%. Αν και από την πρώτη ηµέρα κήρυξης της απεργίας 
                                                 
493 «Την ∆ευτέρα οι τυπογράφοι των Αθηνών κατεβαίνουν σε απεργία διαρκείας», Η Αυγή, 5/11/1954.  
494 Η Αυγή, 12 – 13/11/1954.  
495 Βλ. σειρά άρθρων στην Αυγή, 15 – 23/11/1957.  
496 «Οι εργοδότες αδυνατούν να χορηγήσουν αυξήσεις», Η Τυπογραφία, 18/11/1958.  
497  Νίκος Μαραντζίδης, «Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη», ό.π., σ. 261. Ι. 
Παπαγιαννέας, «Οι τυπογράφοι κινητοποιούνται για αύξησιν των αποδοχών τους», Η Αυγή, 
20/11/1958.  
498 «Μπουλούκι Ασκέρι», Η Τυπογραφία, 5/12/1958.  
499 Βλ. σειρά άρθρων στην Αυγή, 20 – 26/11/1958.  
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αποδέχτηκαν τα αιτήµατα 30 τυπογραφεία, στα καταστήµατα των «Αλευρόπουλου», 
«Πετροπούλου» και «Φ. Λάντα, Γ. Μεθενίτη, Λουκέα»,500 η απεργία διήρκεσε πέντε 
εβδοµάδες. 501 Τη συµπαράστασή τους στον απεργιακό αγώνα των τυπογράφων 
εξέφρασαν τα σωµατεία των εργατών τύπου, οδηγών και εισπρακτόρων λεωφορείων 
Αθηνών, η Ένωση Υπαλλήλων Αθηναϊκού Τύπου που φαίνεται ότι ενίσχυσαν 
οικονοµικά το Σωµατείο Τυπογράφων.502 

Η απεργία θεωρήθηκε «αποτυχηµένη» από τους εργοδότες, εξαιτίας της 
σχετικής «κατανόησης» που έδειξαν οι εργαζόµενοι στο ζήτηµα των «οικονοµικών 
προβληµάτων» που αντιµετωπίζουν αυτήν την περίοδο οι τυπογραφικές επιχειρήσεις. 
«Η απεργία, όπως ανεµένετο, εσηµείωσεν οικτράν αποτυχίαν, δια τον λόγον ότι οι 
εργάται τυπογράφοι, ζώντες εκ του πλησίον το οικονοµικόν αδιέξοδον των 
εργοδοτών των, δεν ηθέλησαν να ακολουθήσουν την διοίκησιν του σωµατείου και να 
κατέλθουν εις απεργίαν».503 Μάλιστα προκειµένου να ενισχύσουν το επιχείρηµα περί 
αποτυχίας της απεργίας οι εργοδότες παραπέµπουν σε στοιχεία που παρουσίασε η 
αστυνοµική διεύθυνση Αθηνών. Σύµφωνα µε αυτά από τις 30 Νοεµβρίου µέχρι τις 3 
∆εκεµβρίου απείργησαν κατά µέσο όρο 130 άτοµα από το σύνολο των 1.077 που 
απασχολούνται στα τυπογραφικά καταστήµατα. 504  Γνωρίζουµε ωστόσο ότι τα 
στοιχεία της αστυνοµικής διεύθυνσης ήταν ανακριβή και στόχευαν στην υποβάθµιση 
της έντασης των απεργιακών κινητοποιήσεων που πραγµατοποιούνται αυτήν την 
περίοδο. Προφανώς χρησιµοποιήθηκαν απεργοσπάστες για τη διεκπεραίωση των 
τυπογραφικών εργασιών, αλλά η καθολική συµµετοχή των λινοτυπών στην απεργία 
σαφέστατα έδωσε πιο αγωνιστικό τόνο στην κινητοποίηση, γεγονός που παραδέχεται 
και Η Τυπογραφία: «η απεργία είχεν αποτύχει τελείως, εκτός των τυπογραφείων 
εκείνων που απασχολούν λινοτύπας». Η ενεργή συµµετοχή των λινοτυπών 
θεωρήθηκε από την Ένωση Βιοτεχνών ως πολιτική πίεσης για την ένταξής τους στην 
ΕΕΤΑ. «Από τον φόβο µη χαρακτηρισθούν απεργοσπάσται από την ‘Ένωσιν 
Εργατών Τύπου Αθηνών’, και δεν γευθούν το ‘χρυσωµένο µήλο’ που τους 
επιδεικνύουν, υποσχόµενοι να τους εντάξουν εις την δύναµίν των, βάσει τούτου, 
κατήλθον εις απεργίαν».505 Με αυτόν τον τρόπο η Ένωση Βιοτεχνών προσπαθεί να 
άρει την ύπαρξη αντικειµενικών όρων πραγµατοποίησης της απεργίας, που ήταν για 
τους τυπογράφους η τιµαριθµική αναπροσαρµογή των αποδοχών τους λόγω των 
«αλµατωδών αυξήσεων των ειδών πρώτης ανάγκης». 506  Οι λινοτύπες όντως 
επιδίωκαν, από τα µέσα της δεκαετίας τους 1950, την ένταξή τους στην ΕΕΤΑ αλλά η 
ενεργή συµµετοχή τους στην απεργία δεν µπορεί να ερµηνευθεί αποκλειστικά και 
µόνο από το συγκεκριµένο κίνητρο, διότι δεν εξηγείται αλλιώς η συνέχιση της 
απεργίας και µετά τη λήξη της από το Σωµατείο Τυπογράφων.507 Σύµφωνα µε τον 
                                                 
500 Ο Φώτης Λάντας και ο Γιώργος Μεθενίτης εξέδιδαν από τις 15 Ιουνίου του 1958 την εφηµερίδα 
των εργοδοτών Η Τυπογραφία. ∆εκαπενθήµερος Εφηµερίς των Εργοδοτών Τυπογράφων της Ελλάδος. Η 
συγκεκριµένη εφηµερίδα εκδίδεται µέχρι σήµερα.  
501 «Απεργούν ακόµη σε τρία εργοστάσια οι τυπογράφοι», Η Αυγή, 31/12/1959.  
502 «Οι τυπογράφοι συνεχίζουν τον απεργιακό αγώνα», Η Αυγή, 6/12/1959. Βλ. επίσης Η Αυγή, 1 – 
31/12/1959.  
503  «Η απάντησις της Ενώσεως Βιοτεχν. Τυπογράφων Αθηνών προς το σωµατείον εργατών», Η 
Τυπογραφία, 10/12/1959.  
504 Στις 31/11 απείργησαν 152 άτοµα, την 1/12 129 άτοµα, 2/12 131 άτοµα και 3/12 111 άτοµα. «Τ’ 
αποτελέσµατα της απεργίας», Η Τυπογραφία, 10/12/1959.  
505  «Η απάντησις της Ενώσεως Βιοτεχν. Τυπογράφων Αθηνών προς το σωµατείον εργατών», Η 
Τυπογραφία, 10/12/1959.  
506 Στο ίδιο.  
507 «Η απεργία του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών, έχει µετατραπεί εις απεργίαν λινοτυπών και 
συνεχίζεται εις τρία ή τέσσερα τυπογραφεία». «Η απάντησις της Ενώσεως Βιοτεχν. Τυπογράφων 
Αθηνών προς το σωµατείον εργατών», Η Τυπογραφία, 10/12/1959.  
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εργάτη τυπογράφο Κωνσταντίνο  Μούτο, «πήραν µεγαλωµένο ηµεροµίσθιο σχεδόν 
όλοι οι τυπογράφοι. Εποµένως η απεργία επέτυχε».508 

Την περίοδο 1964 – 1966 σηµειώνεται υψηλή απεργιακή δραστηριότητα 
σχεδόν σε όλους τους κλάδους παραγωγής. Η ανάπτυξη των «115 ΣΕΟ», η 
αµφισβήτηση της νοµιµότητας της πολιτικής εξουσίας, η σκλήρυνση των 
κατασταλτικών και παρακρατικών µηχανισµών, αποτελούν για τον Σεραφείµ 
Σεφεριάδη τις βασικές αιτίες έκρηξης του αριθµού των απεργιών και των απεργών.509  

Η ενεργή συµµετοχή του Σωµατείου Τυπογράφων της Αθήνας στην ΟΕΤΕ και 
στις «115 ΣΕΟ» θα σηµάνει τη διεύρυνση των αιτηµάτων τόσο στο οικονοµικό 
επίπεδο όσο και στο πολιτικό. Εκτός από τις αυξήσεις των αποδοχών που αποτελεί 
πάγιο αίτηµα για τα µέλη της εργατικής τάξης, οι τυπογράφοι διεκδικούν τη 
νοµοθετική κατοχύρωση της 6ωρου εργασίας, την ανεξαρτησία του ασφαλιστικού 
τους οργανισµού από το κράτος και τη µη υπαγωγή του στο Ι.Κ.Α., τη «διά παντός 
µέσου µαταίωσιν της εντάξεως» στην Ε.Ο.Κ., την κατάργηση του Ν. 3239/1955 και 
των υπόλοιπων αντεργατικών νόµων. Από τα άνω αιτήµατα που επαναλαµβάνονται 
σχεδόν σε όλες τις απεργίες της δεκαετίας του 1960, µόνο το αίτηµα περί αυξήσεως 
των αποδοχών, που συχνά ισοδυναµεί µε το επίπεδο αύξησης του τιµαρίθµου, 
φαίνεται να υλοποιείται. Όπως σηµειώνει ο Νίκος Μαραντζίδης, «η µόνιµη 
επανάληψη των εργατικών αιτηµάτων στα έτη 1951 – 1967 δείχνει ταυτόχρονα και τη 
βραδύτητα µε την οποία αυτά επιλύονται». 510 

 
6.2) Απεργία και καταστολή: Η απεργία της ΕΕΤΑ το 1960  
 
Οι απεργίες στον ηµερήσιο τύπο είναι σχετικά περιορισµένες σε αριθµό εάν 
συγκριθούν µε τις αντίστοιχες απεργίες που πραγµατοποιούνται την ίδια περίοδο στα 
τυπογραφεία όχι µόνο του ελληνικού χώρου αλλά και του ευρωπαϊκού. Σε αντίθεση 
µε το βιβλίο, η εφηµερίδα δεν µπορεί να αποθηκευτεί και µια απεργία ή στάση 
εργασίας επιφέρει µεγαλύτερες οικονοµικά δυσµενείς συνέπειες στον τύπο. Οι 
εργοδότες είναι ιδιαίτερα ευπαθείς σε µια παρατεταµένη διακοπή της παραγωγής, 
εξαιτίας της «φθαρτότητας» του προϊόντος που παράγουν. Με τη διακοπή της 
έκδοσης οι αναγνώστες και οι διαφηµιστές θα στραφούν ενδεχοµένως σε 
εναλλακτικά µέσα ενηµέρωσης και προβολής, όπως το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 
Επιπλέον όταν µια επιχείρηση κλείσει για µεγάλο σχετικά χρονικό διάστηµα είναι 
ιδιαίτερη δαπανηρή η προσπάθεια επανάκτησης των αρχικών πελατών της.511  Γι’ 
αυτούς τους λόγους οι εργοδότες τόσο στη ∆υτική Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. 
ικανοποιούν σχετικά σύντοµα τα αιτήµατα των εργαζοµένων τους. 

Στην ελληνική περίπτωση οι εργοδότες του ηµερήσιου τύπου της Αθήνας 
ενισχύουν τη διαπραγµατευτική τους δύναµη µέσω της κρατικής παρέµβασης, η 
οποία στοχεύει συνήθως στην καταστολή των απεργιών και τη «λύση» της 
σύγκρουσης υπέρ των εργοδοτών. Η στενή σχέση του τύπου και της κυβέρνησης 
επιβεβαιώνεται από την επιστράτευση απεργοσπαστών, κυρίως από το Εθνικό 
Τυπογραφείο και από το τυπογραφείο του υπουργείου Στρατιωτικών, σχεδόν σε όλες 
τις περιπτώσεις κήρυξης απεργίας από την πλευρά των εργατών τύπου της Αθήνας.  

                                                 
508 Γιώργος Μεθενίτης, «Το Σωµατείο Τυπογράφων και η ‘σφραγίδα’ του», Η Τυπογραφία, 10/1/1960.  
509 Σεραφείµ Σεφεριάδης, «∆ιεκδικητικό κίνηµα», ό.π., σ. 20 – 23.  
510 Νίκος Μαραντζίδης, «Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα στη Θεσσαλονίκη», ό.π., σ. 262.  
511 James Dertouzos – John Pencavel, “Wage and Employment Determination under Trade Unionism: 
The International Typographical Union”, Journal of Political Economy Vol. 89, No 6 (∆εκέµβριος 
1981), σ. 1166.  
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Η µεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια απεργία της ΕΕΤΑ ήταν αυτή που 
πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο του 1960. Αιτία της εκδήλωσης της απεργίας ήταν η 
προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακατανείµει το ποσοστό 15% επί του 
αγγελιοσήµου, δηλαδή του πόρου που αποδίδεται από το 1946 σε ορισµένα  
ασφαλιστικά ταµεία των εργατικών ενώσεων του τύπου από τα έσοδα έκδοσης των 
αγγελιών. 512  Από το 1950 και µέχρι το Φεβρουάριο του 1960 το 10% του 
αγγελιοσήµου αποδιδόταν υπέρ της «Ενώσεως Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων 
Αθηνών», 513  το 3% υπέρ της ΕΕΤΑ και το 2% υπέρ της «Ένωσης Συντακτών 
Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών» (ΕΣΗΕΑ), η οποία είχε ιδρυθεί το 1914. Η νέα 
νοµοθετική ρύθµιση προέβλεπε της εξής κατανοµή: 8% υπέρ της Ενώσεως 
Προσωπικού, 3% υπέρ της ΕΕΤΑ και 4% υπέρ της ΕΙΗΕΑ. 514  Από τη νέα 
ανακατανοµή επωφελείται η Ένωση των εργοδοτών, καθώς αφαιρείται το 2% του 
αγγελιοσήµου από την Ένωση Προσωπικού και το αντίστοιχο 2% από την ΕΣΗΕΑ 
και το συνολικό 4% αποδίδεται στην ΕΙΗΕΑ. Βλέπουµε δηλαδή ότι ενώ το συνολικό 
15% επί του αγγελιοσήµου αποτελεί «κοινωνικός πόρος» υπέρ των ταµείων των 
εργαζοµένων, µε τη νέα νοµοθετική παρέµβαση επιδιώκεται η διάθεση του 4% του 
πόρου στην ένωση των εργοδοτών αναιρώντας το αρχικό νόηµα του πόρου αυτού.  

Αν και από τη νέα ανακατανοµή δε θίγεται το ποσοστό 3% υπέρ του ΤΑΕΤΑ, η 
ΕΕΤΑ κηρύσσει απεργία µε αίτηµα το σφετερισµό του 2% επί του αγγελιοσήµου της 
ΕΣΗΕΑ. Η συγκεκριµένη απαίτηση της Ένωσης εδράζεται στη συµφωνία που είχε 
υπογραφεί µεταξύ της ΕΕΤΑ, της Ένωσης Προσωπικού και της ΕΣΗΕΑ στις 20 
Ιανουαρίου του 1950 για παραχώρηση του ποσοστού της ΕΣΗΕΑ υπέρ του τµήµατος 
Υγείας του ΤΑΕΤΑ. Η παραχώρηση υπαγορεύτηκε ύστερα από την αναγνώριση των 
ενώσεων ότι η ΕΕΤΑ, «ήτο από απόψεως πόρων η πτωχωτέρα και η µη δυναµένη ν’ 
αντιµετωπίση ευρυτέρας επιδιώξεις (Στέγην, Ταµείον Υγείας κλπ.)».515 Μάλιστα η 
συγκεκριµένη συµφωνία περιλήφθηκε και στο Πρωτόκολλο που υπογράφηκε τον 
Αύγουστο του 1950 µε την ΕΙΗΕΑ. Σύµφωνα µε το 1ο άρθρο του Πρωτοκόλλου 
ζητείται από την ΕΕΤΑ, «Νόµω κατοχύρωσις του αναγνωρισθέντος ήδη εις τους 
Εργάτας Τύπου ποσοστού εκ του αγγελιοσήµου 4% (ήτοι του παραχωρηθέντος υπό 
της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ ποσοστού εκ 2% και του ετέρου 2%, του 
προερχοµένου εκ της αυξήσεως από 13% εις 15% του ποσοστού ως κρατουµένου εκ 
της τιµής των δηµοσιευοµένων εις τας ηµερησίας Αθηναϊκάς εφηµερίδας εµπορικών 
αγγελιών)». 516  

Παρ’ όλο που το ζήτηµα σφετερισµού του 2% επί του αγγελιοσήµου 
ενσωµατώνεται στον κατάλογο των στόχων της εκάστοτε διοίκησης της ΕΕΤΑ, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950, δεν φαίνεται να τυγχάνει την ανάλογη 
µέριµνα, µε αποτέλεσµα να συνεχίζει να το εισπράττει το ταµείο της ΕΣΗΕΑ. Το 
θέµα επανήλθε στην επικαιρότητα ύστερα από την απόφαση της κυβέρνησης να 
αποδώσει το 4% του αγγελιοσήµου στην ΕΙΗΕΑ. Σύµφωνα µε τον υφυπουργό 

                                                 
512 Από το 1946 µέχρι το 1950 το συνολικό ποσοστό επί του αγγελιοσήµου ανερχόταν στο 13% µε το 
ΤΑΕΤΑ να εισπράττει µόνο το 1% του συνόλου. Χρήστος Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου, ό.π., σ. 42.  
513 Σύµφωνα µε το καταστατικό του 1958, η «Ένωσις Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών» 
περιλαµβάνει ως µέλη «τους εργαζοµένους εις τας Οικονοµικάς Υπηρεσίας των ηµερησίων πολιτικών 
Ελληνογλώσσων εφηµερίδων Αθηνών, ήτοι Οικονοµικούς ∆ιευθυντάς, ∆ιαχειριστάς, Λογιστάς και 
λοιπόν προσωπικόν των Οικονοµικών Υπηρεσιών». Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών, Καταστατικόν της 
Ενώσεως Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, 1958.  
514 Επίσηµα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Περίοδος Ε΄, Σύνοδος Β΄, Πέµπτη 3 Μαρτίου 
1960, σ. 1258.  
515 «Αποδεικτικόν τέταρτον», ∆ελτίον Πληροφοριών, Μάρτιος 1960.  
516 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α,  Κ. 399, φ. 5, «Πρωτόκολλον», 20/8/1950. Βλ. επίσης ∆ελτίον Πληροφοριών, 
Μάρτιος 1960.  



 125

Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Τ. Τριανταφυλλάκο, η παραχώρηση 
πραγµατοποιήθηκε «διά της δηµιουργίας κεφαλαίου προς συστηµατικήν οργάνωσιν 
και αξιοποίησιν της διαφηµίσεως». 517 Είναι αλήθεια ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του 
κέρδους των εφηµερίδων απορρέει από τις εκδιδόµενες αγγελίες. Μάλιστα οι 
µεγαλύτερες σε κυκλοφορία εφηµερίδες είχαν υψηλότερο κόστος έκδοσης 
διαφηµιστικών καταχωρήσεων από τις υπόλοιπες προκειµένου να µεγιστοποιηθεί το 
κέρδος τους. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και µέχρι τα µέσα της δεκαετίας 
του 1960 σηµειώνεται αύξηση κατά 17 – 20% το χρόνο, του συνολικού χρηµατικού 
ποσού που διατίθεται από τις διαφηµιστικές εταιρείες προκειµένου να διαφηµιστούν 
οι πελάτες τους από τον ηµερήσιο τύπο. 518 Έτσι ενώ το 4% επί του αγγελιοσήµου 
ανέρχεται το 1960 σε 1.200.000 δραχµές, αναµένεται η αύξησή του κατά 17 µε 20% 
τον επόµενο χρόνο. Πρόκειται για ένα µεγάλο σχετικά χρηµατικό ποσό, το οποίο οι 
εργοδότες δεν ήταν πρόθυµοι να απολέσουν.   

Η σχετική συζήτηση στη Βουλή για την απόδοση του 4% επί του 
αγγελιοσήµου στην ΕΙΗΕΑ οδήγησε στην άµεση αντίδραση της ΕΕΤΑ. Στις 3 
Μαρτίου εκδηλώθηκε τρίωρη στάση εργασίας των εργατών τύπου, η οποία την 
εποµένη εξελίχθηκε σε απεργία διαρκείας.519 Οι εργοδότες θεώρησαν την απεργία 
παράνοµη και προέβησαν σε καταγγελία της συµβάσεως εργασίας που είχε 
υπογραφεί το 1958, απαιτώντας την παραποµπή του θέµατος στη διαιτησία. 520 
Μάλιστα προκειµένου να άρουν τη δυναµική της απεργίας και να προβάλλουν τις 
θέσεις τους, τα µέλη της ΕΙΗΕΑ, εκδίδουν από κοινού τον Ηνωµένο Τύπο. Σύµφωνα 
µε την ΕΙΗΕΑ, η κυβερνητική «παραχώρηση» του 4% επί του αγγελιοσήµου 
πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να αντιµετωπιστεί το «οικονοµικό αδιέξοδο» των 
επιχειρήσεων του τύπου. Η στασιµότητα της τιµής πώλησης των φύλλων των 
εφηµερίδων στις 1,5 δρχ. από το 1954 και το ιδιαίτερα δαπανηρό εργατικό κόστος 
θεωρούνται από τους εργοδότες τα βασικά αίτια της «οικονοµικής κρίσης» που 
µαστίζει τον τύπο. Κατά πόσο όµως η «κρίση» του τύπου ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα; Η αλήθεια είναι ότι την περίοδο αυτή η κυκλοφορία των 
εφηµερίδων και ο αριθµός αγγελιών αυξάνεται σηµαντικά σε σύγκριση µε 
προηγούµενες περιόδους εποµένως δεν µπορούµε να µιλάµε για οικονοµική κρίση. 
Κατά τους εργοδότες το ποσοστό του αγγελιοσήµου θα χρησιµοποιηθεί για την 
οικονοµική «εξυγίανση» των εφηµερίδων ώστε να διασφαλιστεί η έννοια της 
«ελευθεροτυπίας» και της «οικονοµικής ανεξαρτησίας». Έτσι ενώ από τη µια οι 
εργοδότες υποστηρίζουν ότι η οικονοµική τους ανεξαρτησία θα επιτευχθεί µέσω του 
σφετερισµού του αγγελιοσήµου, από την άλλη, δεν αµφισβητούν το κρατικό πλαίσιο 
χρηµατοδότησης των εφηµερίδων µέσω των «µυστικών κονδυλίων», ώστε να 
διασφαλιστεί η έννοια της «ελευθεροτυπίας» και «ανεξαρτησίας». Για να ενισχύσουν 
το επιχείρηµα, τα µέλη της ΕΙΗΕΑ, υποστήριξαν ότι «η διατήρησις της προνοµιακής 
θέσεως των εργαζοµένων προϋποθέτει την οικονοµικήν εξυγίανσιν των 

                                                 
517 Επίσηµα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Περίοδος Ε΄, Σύνοδος Β΄, Πέµπτη 3 Μαρτίου 
1960, σ. 1259.  
518  «Επροτάθηκε η αγορά των συγκροτηµάτων ‘Ακρόπολις’ – ‘Απογευµατινή’ και ‘Ηµέρα’ – 
‘Βραδυνή’», Ελευθεροτυπία 14 (Νοέµβριος 1964), σ. 8. Το 1965 το ύψος των διαφηµίσεων στον τύπο 
ανήλθε σε 170 εκατοµµύρια δραχµές, που αντιστοιχούν στο 55% περίπου του συνολικού ποσού που 
διατέθηκε από τις διαφηµιστικές εταιρείες. Το υπόλοιπο ποσοστό µοιράστηκε ανάµεσα στο 
ραδιόφωνο, τον κινηµατογράφο και τις αφίσες. «Νέα αύξησι των διαφηµίσεων», Ελευθεροτυπία 27 
(∆εκέµβριος 1965), σ. 20 – 21.  
519 Λόγω της τρίωρης στάσης εργασίας των εργατών τύπου, οι ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας 
εκδόθηκαν τετρασέλιδες. «Η σηµερινή έκδοσις των εφηµερίδων», Η Αυγή, 3/3/1960.  
520  «Η Ένωσις Ιδιοκτητών ΗΕΑ πρώτη παρέβη συµβατικάς υποχρεώσεις», ∆ελτίον Πληροφοριών, 
Μάρτιος 1960.  
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εφηµερίδων»,521 προειδοποιώντας για πιθανή µελλοντική άρση των προνοµίων της 
ΕΕΤΑ, σε περίπτωση που δεν αποδοθεί στην ΕΙΗΕΑ το προσδοκώµενο 4% επί του 
αγγελιοσήµου.  

Η διοίκηση της ΕΙΗΕΑ προκειµένου να πείσει τα µέλη της ΕΕΤΑ να 
σταµατήσουν την απεργία πρότεινε την ενσωµάτωση του 3% επί του αγγελιοσήµου 
που διαθέτει ήδη η ΕΕΤΑ µε το 2% που διεκδικούν και την ετήσια απόδοσή του σε 
µορφή σταθερού χρηµατικού ποσού. Μάλιστα προκειµένου οι εργοδότες να δεχτούν 
την «εκχώρηση» στην ΕΕΤΑ του 2% επί του αγγελιοσήµου έθεσαν ως όρο την 
κατάργηση της ετήσιας «προαιρετικής» εισφοράς προς το ΤΑΕΤΑ, η οποία έφτανε 
τις 312.000 δραχµές.522 Έτσι σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της ΕΙΗΕΑ, και µε 
βάση την απόδοση του αγγελιοσήµου το 1958, το ύψος του χρηµατικού ποσού που 
όφειλε να καταβάλλει ετησίως έφτανε τα 1.438.000 δραχµές. Με αυτόν τον τρόπο η 
ΕΙΗΕΑ ήθελε να σταθεροποιήσει σε πάγιο ποσό όχι µόνο το διεκδικούµενο 2% επί 
του αγγελιοσήµου αλλά και το ήδη κεκτηµένο του 3%. Στην πραγµατικότητα αυτή η 
σταθεροποίηση θα συρρίκνωνε τα εισοδήµατα της ΕΕΤΑ, καθώς αναµενόταν 
σηµαντική αύξηση του συνολικού χρηµατικού ποσού που θα διέθεταν στο σύντοµο 
µέλλον οι διαφηµιστικές εταιρείες, γι’ αυτό και η ΕΕΤΑ απέρριψε την πρόταση των 
εργοδοτών και συνέχισε την απεργία.   

Με τη διακοπή έκδοσης των εφηµερίδων παρενέβη στην υπόθεση ο υπουργός 
Εργασίας Αριστείδης ∆ηµητράτος, ο οποίος παρέπεµψε τη διαφορά στη διαιτησία.  
Αν και το άρθρο 21 του νόµου 3239/1955 όριζε ότι «∆εν δύναται διά συλλογικής 
συµβάσεως εργασίας ή αποφάσεως διαιτησίας να συσταθή ειδικός λογαριασµός ή 
επικουρικός ασφαλιστικός οργανισµός ή Ταµείον Προνοίας ή να καθορισθούν ή 
τροποποιηθούν πόροι ή εισφοραί υπέρ πάσης φύσεως ασφαλιστικών Οργανισµών ή 
Λογαριασµών», δηλαδή ο νόµος 3239/1955 δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε θέµατα 
πόρων των ασφαλιστικών οργανισµών, ο υπουργός Εργασίας προσπάθησε να τον 
«εφαρµόσει» µε µοναδικό στόχο την καταστολή της απεργίας. Παρ’ όλο που στις 12 
Μαρτίου το θέµα παραπέµφθηκε στη διαιτησία, η ΕΕΤΑ κατέφυγε στο Συµβούλιο 
Επικρατείας προκειµένου να αποδειχτεί ο παράνοµος χαρακτήρας της κυβερνητικής 
απόφασης. Η συγκεκριµένη πολιτική κίνηση της ΕΕΤΑ έδωσε τον αναγκαίο χρόνο 
για τη συνέχιση της απεργίας µέχρι τις 31 Μαρτίου.523   

Αν και ο πολιτικός χαρακτήρας της απεργίας ήταν προφανής, εφόσον η 
ανακατανοµή του αγγελιοσήµου πραγµατοποιήθηκε µε κυβερνητική απόφαση, η 
ΕΕΤΑ έσπευσε να δηλώσει ότι «ο αγών µας δεν στρέφεται, ούτε κατά διάνοιαν, 
εναντίον του κράτους και της Κυβερνήσεως»,524 προσπαθώντας ίσως να πείσει την 
κυβέρνηση για το δίκαιο του αιτήµατος και να αποτρέψει την ψήφιση του νόµου που 
αναγνώριζε τη νέα ανακατανοµή. Εποµένως το αίτηµα της απεργίας δεν απευθύνεται 
άµεσα στους εργοδότες, αλλά στο κράτος που αναγνώρισε από το 1950 το 15% επί 

                                                 
521 «Η απεργία», Ηνωµένος Τύπος, 8/3/1960.  
522 Α/Κ.Ε., «ΕΕΤΑ, Ανακοίνωσις», 16/3/1960. Σύµφωνα µε το άρθρο 17 της Σύµβασης του 1952, κάθε 
µέλος της ΕΙΗΕΑ είναι «υποχρεωµένο» να καταβάλλει 2.000.000 δραχµές µηνιαίως για την ενίσχυση 
των πόρων του «Λογαριασµού Συντάξεως» του ΤΑΕΤΑ. Με την ίδρυση του κλάδου υγείας µέρος του 
ποσού διατίθεται στο συγκεκριµένο κλάδο. Μάλιστα σε περίπτωση κλεισίµατος κάποιας εφηµερίδας, 
οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ήταν υποχρεωµένοι να ανακατανείµουν το ποσό της εισφοράς προκειµένου να 
καλυφθεί το µηνιαίο συνολικό ποσό των 30.000.000 δραχµών. ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Κ. 399, φ. 2, 
«Σύµβασις», 25/11/1952. Το 1953 µε την υποτίµηση της δραχµής το ποσό της µηνιαίας εισφοράς κάθε 
ιδιοκτήτη εφηµερίδας έφτασε τις 2.000 δραχµές. Συνολικά τα µέλη της ΕΙΗΕΑ ήταν υποχρεωµένα να 
καλύψουν το ετήσιο χρηµατικό ποσό των 312.000 δραχµών.   
523 «Ο υπουργός της Εργασίας παρέπεµψε εις διαιτησίαν την διαφοράν εργατών τύπου προς τους 
εκδότας», Ηνωµένος Τύπος, 13/3/1960.  
524 Α/ΚΕ, «ΕΕΤΑ, Ανακοίνωσις», 11/3/1960. Βλ. επίσης Ο Εργάτης Τύπου, 15/3/1960.  
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του αγγελιοσήµου ως «κοινωνικό πόρο» και τώρα επιδίωκε την αφαίρεση  
κεκτηµένου των εργαζοµένων. Παρ’ όλο που η νέα ρύθµιση έπληττε άµεσα τα 
οικονοµικά συµφέροντα της ΕΣΗΕΑ και της Ένωσης Προσωπικού, οι δύο 
οργανώσεις δεν έλαβαν µέρος στην απεργία της ΕΕΤΑ. Αυτό είναι πιθανό να 
οφείλεται αφενός στο «ρεφορµιστικό» χαρακτήρα των δύο οργανώσεων που δεν 
επιθυµούσαν ή φοβόντουσαν τη σύγκρουσή τους µε το κράτος και τους εργοδότες και 
αφετέρου στη συνδικαλιστική «αποµόνωση» της ΕΕΤΑ από τις υπόλοιπες 
οργανώσεις του τύπου. Το αίσθηµα της «ανωτερότητας» και της κοινωνικής 
υπεροχής των µελών της ΕΕΤΑ, ακόµη και απέναντι στα µέλη της ΕΣΗΕΑ, απέτρεπε 
τη δυνατότητα οποιασδήποτε συνεργασίας.525  

   Για την καταστολή της απεργίας και τη µείωση της διαπραγµατευτικής 
δύναµης της ΕΕΤΑ ψηφίστηκε από τη Βουλή όχι µόνο ο νόµος 4041 «Περί 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 3619/1956 ‘περί συστάσεως και 
οργανώσεως Ενώσεως Ιδιοκτητών Ηµερησίων Επαρχιακών Εφηµερίδων’, του νόµου 
3505/1956, ως και άλλων τινών διατάξεων σχετικών προς τον Τύπον», όπου το άρθρο 
14 προέβλεπε την απόδοση του 4% επί του αγγελιοσήµου στην ΕΙΗΕΑ,526 αλλά και ο 
νόµος 4046 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αφορώντων τους εργάτας τύπου και 
τυπογράφους». Το πρώτο άρθρο του  Ν. 4046 αφορούσε τους εργάτες τύπου της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και προέβλεπε τη συµπίεση προς τα κάτω της 
καταβαλλόµενης αποζηµίωσης στον απολυόµενο εργάτη, σε περίπτωση καταγγελίας 
της συµβάσεως εργασίας. Το σχετικό άρθρο νοµιµοποίησε στην πράξη τις «αθρόες» 
απολύσεις εκ µέρους των εργοδοτών ή ακόµη και την επιλεκτική «αποµάκρυνση» 
των συνδικαλισµένων εργατών.527 Έτσι, για παράδειγµα, µε βάση το νόµο 4558/1930 
«Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του νόµου 2112 ‘περί υποχρεωτικής 
καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων’», 528  σε περίπτωση 
απόλυσης ο ιδιωτικός υπάλληλος µε υπηρεσία ενός έτους, λαµβάνει αποζηµίωση ίση 
µε το µισθό ενός µήνα, ενώ µε βάση το Ν. 4046 το ύψος της αποζηµίωσης αντιστοιχεί 
στα ηµεροµίσθια 10 ηµερών. Πραγµατοποιείται δηλαδή µείωση κατά δύο τρίτα του 
ύψους της αποζηµίωσης που όφειλαν να καταβάλλουν οι εργοδότες σε περίπτωση 

                                                 
525 Οι εργάτες τύπου είχαν 5ωρη απασχόληση και λάµβαναν περίπου, το 1964, µηνιαίως 5.500 µε 
7.000 δρχ. όταν οι συντάκτες γραφείου λάµβαναν, ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας, από 1.800 δρχ. κατά 
την πρόσληψη και για τα δύο πρώτα χρόνια εργασίας, µέχρι 3.800 δρχ. ύστερα από 21 χρόνια 
εργασίας. Οι συντάκτες ρεπόρτερ από 1.600 δρχ. µέχρι 3.000 δρχ. κατά το 18ο έτος απασχόλησης στον 
τύπο. «Η πρώτη σύµβασις των δηµοσιογράφων», Ελευθεροτυπία 12 (Σεπτέµβριος 1964), σ. 6. Βλ. 
επίσης «Τα ‘προνόµια’ των συντακτών και τα ‘κέρδη’ των εκδοτών», Ελευθεροτυπία 7 (Απρίλιος 
1964), σ. 16 – 17. 
526 Σύµφωνα µε το άρθρο 14, το 15% του αγγελιοσήµου κατανέµεται κατά 8% υπέρ του ταµείου της 
Ενώσεως Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, 3% υπέρ του ταµείου της ΕΕΤΑ και 4% 
υπέρ της ΕΙΗΕΑ. ΦΕΚ Α΄ 36/31.3.1960.   
527 Μόνο στην περίπτωση που ο εργοδότης ‘παραµελήσει’ την έγκαιρη γνωστοποίηση της απόλυσης 
«οφείλει να καταβάλη εις τον απολυόµενον εργάτην τύπου αποζηµίωσιν ίσην προς το σύνολον των 
τακτικών αποδοχών αυτού, ας θα ελάµβανε κατά τον χρόνον προ του οποίου έδει να γίνη η 
καταγγελία». Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4046/1960, ο εργοδότης ήταν υποχρεωµένος να 
γνωστοποιήσει την απόλυση στους εργάτες τύπου: α) µε υπηρεσία ενός έτους, δέκα ηµέρες πριν την 
απόλυση, β) µε υπηρεσία από ένα µέχρι δύο χρόνια, δεκαέξι ηµέρες πριν την απόλυση, γ) µε υπηρεσία 
από δύο µέχρι πέντε χρόνια, 30 ηµέρες πριν την απόλυση, δ) µε υπηρεσία πάνω από πέντε χρόνια και 
µέχρι δέκα, 60 ηµέρες πριν την απόλυση και ε) µε υπηρεσία άνω των 10 ετών, 120 ηµέρες πριν την 
απόλυση. ΦΕΚ Α΄ 47/19.4.1960.  
528 Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νόµου 4558/1930, ο εργοδότης ήταν υποχρεωµένος να καταβάλλει 
αποζηµίωση στους υπαλλήλους τους: α) για υπηρεσία ενός έτους, τριάντα ηµερών, β) για υπηρεσία 
µέχρι 4 ετών, 60 ηµερών, γ) µέχρι 6 ετών, 3 µηνών, δ) µέχρι 8 ετών, 4 µηνών, ε) µέχρι 10 ετών, 5 
µηνών, στ) γι’ αυτούς που συµπλήρωσαν τη δεκαετία, έξι µηνών και ζ) για κάθε έτος υπηρεσίας, πάνω 
από τη δεκαετία, προστίθενται 30 ηµέρες µέχρι το πολύ δύο χρόνια. ΦΕΚ Α΄ 124/26.4.1930.     
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απόλυσης, ανοίγοντας το δρόµο για µαζικές απολύσεις στο χώρο του ηµερησίου 
τύπου της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.   

Το δεύτερο άρθρο του νόµου 4046 προέβλεπε τη συγχώνευση των ΤΑΕΤΑ, 
ΤΑΤ και «Κλάδου Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Θεσσαλονίκης» σε κοινό ταµείο, 
παρ’ όλο που αυτήν την περίοδο τα δύο τελευταία ταµεία βρίσκονταν σε «οικονοµική 
κρίση». Η επικείµενη ενσωµάτωση άνοιγε το δρόµο για τη µελλοντική συγχώνευση 
των ταµείων στο Ι.Κ.Α., υλοποιώντας τους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής. Τα 
δύο άρθρα του νόµου είχαν ως στόχο τη µείωση της διαπραγµατευτικής δύναµης της 
ΕΕΤΑ, καθώς θεωρείται από τον Νικηταρά Βαρβιτσιώτη, βουλευτή της Ε.Ρ.Ε., 
«τάξιν εργαζοµένων δια την οποίαν έχει καθιερωθή όλως ιδιαιτέρως προνοµιακόν 
καθεστώς». 529  Τα προνόµια της ΕΕΤΑ, όπως η διατήρηση του καθεστώτος του 
κλειστού του επαγγέλµατος, που παρείχε την «απαιτουµένη συνοχήν εν περιπτώσει 
απεργίας», η φοροαπαλλαγή κατά 35% επί των αποδοχών, η 5ωρη εργασία, τα 
ιδιαίτερα υψηλά ηµεροµίσθια, το υψηλό ασφάλιστρο στο ΤΑΕΤΑ, συγκροτούν για 
τον Βαρβιτσιώτη «άδικο καθεστώς» όχι µόνο για τα υπόλοιπα µέλη της εργατικής 
τάξης, αλλά και για τους «καλούς» εργοδότες. Προκειµένου µάλιστα να υπερασπίσει 
τα συµφέροντα των εργοδοτών υποστήριξε: «Έχοµεν όθεν υποχρέωσιν εις τους 
καλούς αυτούς εργοδότας να τους παράσχωµεν τα µέσα να αποβάλωσιν εκ της 
εργασίας των τους εργάτας εκείνους οι οποίοι δεν ήθελον εξ οιουδήποτε λόγου να 
παρέχουν τας εργασίας των εις τους εν λόγω εργοδότας, αλλά πάντοτε κατόπιν 
αποζηµιώσεως».530  ∆ηλαδή παρέχεται η «διευκόλυνση» απολύσεως των εργατών, 
που απαιτούσαν οι εργοδότες ήδη από τη δεκαετία του 1950, χωρίς να µπορεί η 
ΕΕΤΑ ή το Συνδικάτο Τύπου Θεσσαλονίκης να οργανώνει απεργίες για την 
ανατροπή της εν λόγω κατάστασης. Για την κυβέρνηση, η εξίσωση των συνθηκών 
εργασίας των εργατών τύπου µε τα υπόλοιπα µέλη της εργατικής τάξης αποτελεί 
ζήτηµα «ηθικής τάξεως». Όπως υποστήριξε και ο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης Π. 
Κανελλόπουλος, «Μας ενδιαφέρει η ηθική τάξις. Μας ενδιαφέρει η αποκατάστασις 
ενός καθεστώτος, το οποίον να αποκαθιστά την σχετικήν  ισότητα µεταξύ των 
εργατών». 531  Η αφαίρεση «προνοµιών» από την ΕΕΤΑ αφενός εκµηδένιζε την 
πιθανότητα εκδήλωσης µιας παρόµοιας µελλοντικής κοινωνικής σύγκρουσης και 
αφετέρου καταδίκαζε σε αποτυχία οποιαδήποτε προσπάθεια επέκτασης των 
συγκεκριµένων ‘προνοµίων’ στα υπόλοιπα µέλη της εργατικής τάξης.   

Η συρρίκνωση της αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης εργατών τύπου της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καταγγέλλεται από την Ε∆Α ως παραβίαση του Ν. 
2112/1920, που προέβλεπε µεγαλύτερη αποζηµίωση στους υπαλλήλους σε περίπτωση 
απόλυσης, καθώς ήδη από το 1957 αναγνωρίστηκε, µε απόφαση του Αρείου Πάγου, η 
υπαλληλική ιδιότητα των εργατών τύπου (µε εξαίρεση των πιεστών, οι οποίοι 
αναγνωρίζονται ως εργάτες).532 Με αυτόν τον τρόπο πλάι στο καθεστώς που ισχύει 
για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους της χώρας δηµιουργείται νέο νοµοθετικό πλαίσιο για 

                                                 
529 Επίσηµα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Περίοδος Ε΄ – Σύνοδος Β΄, ∆ευτέρα 21 Μαρτίου 
1960, σ. 1560.  
530 Στο ίδιο.  
531Εφηµερίς των Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 74η της 31ης Μαρτίου 1960, σ. 1636. Βλ. επίσης 
«Εψηφίσθη εις το σύνολόν του το νοµοσχέδιον περί των εργατών τύπου και τυπογράφων», Το Βήµα, 
1/4/1960.  
532 Επίσηµα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Περίοδος Ε΄ – Σύνοδος Β΄, ∆ευτέρα 21 Μαρτίου 
1960, σ. 1561. Βλ. επίσης «Συγκριτικός πίναξ καταγγελίας συµβάσεως», Ο Εργάτης Τύπου, 28/3/1960. 
Σύµφωνα µε τον δικηγόρο Αλ. Αµπατζή η αποζηµίωση του εργατοτεχνίτη, σε περίπτωση καταγγελίας 
της συµβάσεως εργασίας, µπορεί να φτάσει το µέγιστο τα 52 ή ακόµη και τα 60 ηµεροµίσθια, αλλά 
στην περίπτωση του υπαλλήλου φτάνει µέχρι την καταβολή 24 µηνιαίων µισθών. Αλ. Αµπατζής, 
«Πότε υφίσταται η υπαλληλική ιδιότης», Η Τυπογραφία, 30/9/1965.  
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την υπαγωγή των εργατών τύπου, το οποίο αφαιρεί στην πράξη την υπαλληλική 
ιδιότητα και συσταίνει ευνοϊκές προϋποθέσεις απόλυσης των εργατών. Η Ε∆Α 
καταγγέλλει το νοµοσχέδιο ως αντισυνταγµατικό,  καθώς αν και το άρθρο 3 του 
Συντάγµατος του 1952 ορίζει ότι «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου» στην 
πράξη το περιεχόµενου του άρθρου αναιρείται όχι µόνο για τους εργάτες τύπου, αλλά 
και για το σύνολο των Αριστερών συνδικαλιστών. Κατά τον βουλευτή της Ε∆Α, ∆. 
Γιαχνή, «η Κυβέρνησις εθεώρησε σκόπιµον να κτυπήση τους εργάτας εις τον νόµιµον 
αγώνα τον οποίον διεξάγουν, καταθέτουσα το υπό συζήτησιν νοµοσχέδιον διά να 
τους φοβίση και να τους τροµοκρατήση». 533   

Εκτός από την κρατική νοµοθετική παρέµβαση που είχε ως στόχο την 
καταστολή της απεργίας και τη µείωση της διαπραγµατευτικής δύναµης της ΕΕΤΑ, οι 
εργοδότες χρησιµοποίησαν, µε τη βοήθεια της κυβέρνησης, απεργοσπάστες 
προκειµένου να εκδοθεί ο Ηνωµένος Τύπος, από τις 8 µέχρι τις 31 Μαρτίου του 1960. 
Επαναλαµβάνοντας τις πρακτικές προηγούµενων απεργιακών κινητοποιήσεων 
επιστρατεύτηκαν εργάτες από το Εθνικό Τυπογραφείο και το τυπογραφείο του 
υπουργείου Στρατιωτικών. Η διαφορά έγκειται στο ότι η ΕΙΗΕΑ και η κυβέρνηση 
εµπλούτισαν µε νέες πολιτικές τον απεργοσπαστικό µηχανισµό. Προκειµένου οι 
εργοδότες να ‘δελεάσουν’ τους εκτός και εντός της ΕΕΤΑ εργάτες, σχεδόν 
τριπλασίασαν το ύψος του ηµεροµισθίου που θα καταβαλλόταν σε όσους 
επιθυµούσαν να εργαστούν στις επιχειρήσεις των εφηµερίδων κατά τη διάρκεια της 
απεργιακής κινητοποίησης. «Οι ελεύθεροι εργάται οι ευρισκόµενοι – εκτός της 
Κινήσεως [των λινοτυπών και µηχανικών] – σποραδικώς εις διάφορα σηµεία της 
πρωτευούσης, είχον επιστρατευθή».534 Εννιά αρχιπιεστές της ΕΕΤΑ αποδέχτηκαν τις 
προτάσεις της ΕΙΗΕΑ και συνέχισαν την εργασία τους, ενώ οι λινοτύπες και οι 
µηχανικοί που διεκδικούσαν µια θέση στην ΕΕΤΑ, κατήλθαν σε απεργία σε ένδειξη 
«αλληλεγγύης» προς τους εργάτες τύπου. Στην πραγµατικότητα οι εργαζόµενοι στα 
τυπογραφεία γνώριζαν ότι η συµµετοχή τους στον απεργοσπαστικό µηχανισµό της 
εργοδοσίας θα τους αφαιρούσε µελλοντικά οποιοδήποτε δικαίωµα διεκδίκησης του 
αιτήµατος ενσωµάτωσής τους στην ΕΕΤΑ. Ταυτοχρόνως, η απεργιακή τους 
κινητοποίηση µετατρεπόταν σε µοχλό πίεσης για την επίσπευση της διαδικασίας 
ενσωµάτωσής τους στην Ένωση, καθώς θα µπορούσαν να αντικαταστήσουν σχετικά 
εύκολα τους «συναδέλφους» τους στις εφηµερίδες. Μάλιστα δεν έλειψαν και οι 
περιπτώσεις όπου η ΕΙΗΕΑ εκµίσθωσε τυπογραφεία προκειµένου να εκδοθεί το 
δηµοσιογραφικό της όργανο, ο Ηνωµένος Τύπος.535 Τα κυβερνητικά µέτρα για την 
καταστολή της απεργίας ενισχύθηκαν. Σύµφωνα µε τις καταγγελίες της ΕΕΤΑ, επτά 
εργάτες τύπου, οι οποίοι υπηρετούσαν ως στρατιώτες, ναύτες και αεροπόροι, 
µεταφέρθηκαν από τις µονάδες τους στα τυπογραφεία των εφηµερίδων για να 
χρησιµοποιηθούν ως απεργοσπάστες. «Τέλος, κατηγγέλθη ότι η κυβέρνησις 
αποστέλλει αστυνοµικά όργανα στα σπίτια των απεργών για να τους υποχρεώσουν να 
αναλάβουν εργασία».536   

Ύστερα από 33 ηµέρες απεργίας το Πρωτοβάθµιο ∆ιοικητικό ∆ιαιτητικό 
∆ικαστήριο έκρινε ότι η προσφυγή του υπουργείου Εργασίας στη διαιτησία ήταν 
σύµφωνη µε το Ν. 3239/1955. Αν και όπως είδαµε ο νόµος δεν προέβλεπε την 
επίλυση µέσω διαιτησίας του συγκεκριµένου ζητήµατος, η απόφαση ελήφθη µε στόχο 

                                                 
533 Επίσηµα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, 28 Μαρτίου 1960, σ. 1628. Βλ. επίσης Εφηµερίς 
των Συζητήσεων της Βουλής, Συνεδρίασις 74η της 31ης Μαρτίου 1960, σ. 1636 – 1637.  
534 ∆ελτίον Πληροφοριών, Μάιος 1960.  
535 Α/Κ.Ε., «ΕΕΤΑ, Ανακοίνωσις», 16/3/1960.  
536 «Συνέχισιν του αγώνος απεφάσισαν οι απεργοί εργάτες τύπου σε έκτατη συγκέντρωσίν των χθες», 
Η Αυγή, 3/4/1960.  
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την καταστολή της απεργίας αποδεικνύοντας ταυτόχρονα τη στενή σχέση ή εξάρτηση 
της δικαστικής εξουσίας από την πολιτική εξουσία.  Αυτό διαπιστώνεται και από την 
άρση της απόφασης από το ∆ευτεροβάθµιο ∆ιοικητικό ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο στις 20 
Ιουνίου του 1960.537  

Ο νόµος 4046 εφαρµόστηκε εκτεταµένα στις εφηµερίδες της Θεσσαλονίκης, 
αλλά στην περίπτωση των αθηναϊκών εφηµερίδων αποφεύχθηκε µια τέτοια 
εξέλιξη.538  Όπως υποστήριξε και ο Χ. Γραµµατίδης, βουλευτής του Κόµµατος των 
Φιλελευθέρων, ο οποίος ευθυγραµµίστηκε µε την κυβερνητική πολιτική: «∆ιά του 
υπό κρίσιν νοµοσχεδίου δεν θίγονται ούτε φαλκιδεύονται δικαιώµατα των εργατών. 
[…] εάν θα επεχειρείτο [η απόλυση λινοτυπών] θα εκήρυσσον απεργίαν αµέσως όλοι 
οι λινοτύπαι Αθηνών. Συνεπώς αυτό το άρθρον είναι αναίµακτον και ανώδυνον δια 
τους εργάτας Τύπου Αθηνών και έχει σηµασίαν µόνον από θεωρητικής πλευράς διότι 
κατατάσσει τους τυπογράφους εις την πραγµατικήν των θέσιν. ∆ηλαδή κατά 50% ως 
εργάτας κατά 50% ως υπαλλήλους». 539 Η ελαφρώς υψηλότερη αποζηµίωση σε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη του εργάτη ή εργάτριας και η σαφώς χαµηλότερη από 
εκείνης του υπαλλήλου κατέτασσε, κατά τον Χ. Γραµµατίδη, τον εργάτη τύπου στην 
«πραγµατική» του θέση, αποκαθιστώντας την «κοινωνική ισορροπία» µεταξύ των 
µελών της εργατικής τάξης και µειώνοντας τις αντιθέσεις στην ελληνική κοινωνία. 
Ταυτοχρόνως, παρείχε το κατάλληλο πλαίσιο νοµιµοποίησης της αυθαιρεσίας της 
κυβέρνησης να ψηφίζει νόµους για την εξυπηρέτηση συµφερόντων συγκεκριµένης 
εργοδοτικής οµάδας.  

Η ΕΕΤΑ κάνοντας τον απολογισµό της για τα αρνητικά αποτελέσµατα της 
απεργίας παραδέχεται ότι «λόγω της αποµονώσεως της Ενώσεώς µας δεν είχαµε και 
την ενεργό συµπαράστασι άλλων οργανώσεων και άλλων κλάδων βασικών 
επαγγελµάτων». 540 Η δυνατότητα συγχώνευσης του ΤΑΤ και του «Κλάδου 
Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Θεσσαλονίκης» µε το ΤΑΕΤΑ δεν επέτρεπε την 
ευθυγράµµιση των εργαζοµένων µε την πολιτική της ΕΕΤΑ, καθώς επιθυµούσαν µια 
τέτοια ευνοϊκή εξέλιξη για τους ασφαλιστικούς τους οργανισµούς. Εποµένως, η 
σύγκρουση συµφερόντων που προέκυπτε όχι µόνο µε το Σωµατείο Τυπογράφων 
Αθηνών και το Συνδικάτο Τύπου Θεσσαλονίκης, αλλά και µε την ΕΣΗΕΑ, η οποία 
επιδίωκε τη διακοπή της απεργίας, λόγω των οικονοµικών προβληµάτων που 
αντιµετώπιζαν τα µέλη της, δεν επέτρεψε τη συσπείρωση των εργαζοµένων για την 
από κοινού αντιµετώπιση της κυβερνητικής καταστολής. Ενδεικτικό της αδυναµίας 
συνεργασίας και δηµιουργίας κοινού µετώπου µε τις υπόλοιπες οργανώσεις του 
τύπου είναι η αποτυχηµένη προσπάθεια, από τα µέσα της δεκαετίας του 1950,  
ίδρυσης «Συνδικάτου των Εργαζοµένων εις τον Τύπον Αθηνών» για την υπεράσπιση 
των επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών.541    
                                                 
537 Σύµφωνα µε την απόφαση, «ορθώς ο κ. Υπουργός παρέπεµψε την υπό κρίσιν υπόθεσιν, διότι 
υπήρχε διένεξις µεταξύ εργοδοτών και εργατών και διότι εκ των διατάξεων του Ν. 3239/1955 έχει 
υποχρέωσιν ο Υπουργός να περιφρουρή και την Εθνικήν Οικονοµίαν και να προλαµβάνη πάσαν 
εντεύθεν αναταραχήν της κοινωνίας, […] [αλλά] η υπό κρίσιν διένεξις δεν αποτελεί αντικείµενον 
συλλογικής διαφοράς και κακώς παρεπέµφθη εις το υµέτερον δικαστήριον». «Εδικαιώθη και επισήµως 
ο αγών των εργατών τύπου», ∆ελτίον Πληροφοριών, Φεβρουάριος 1961.  
538 Με την ψήφιση του νόµου η διεύθυνση της εφηµερίδας Νέα Αλήθεια της Θεσσαλονίκης προέβη 
στην καταγγελία της συµβάσεως εργασίας προκειµένου να απολυθεί το τεχνικό προσωπικό της. 
«∆ιαµαρτυρία Εργατών Τύπου κατά εφηµερίδος», Η Αυγή, 14/5/1960.  
539 Επίσηµα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, Περίοδος Ε’ – Σύνοδος Β’, ∆ευτέρα 21 Μαρτίου 
1960, σ. 1563. Η έµφαση δική µου.  
540 ∆ελτίον Πληροφοριών, Μάιος 1960.   
541 Από το 1956 και µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1960 η ΕΕΤΑ επιδίωκε µαζί µε την ΕΣΗΕΑ και 
την «Ένωση Εφηµεριδοπωλών Αθηνών – Πειραιώς» στην από κοινού ίδρυση «Συνδικάτου Τύπου». Η 
σύγκρουση συµφερόντων που προέκυψε και η αδυναµία συσπείρωσης των εργαζοµένων και 
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Εκτός από την απουσία εκδήλωσης «αλληλεγγύης» εκ µέρους άλλων 
σωµατείων, η διοίκηση της ΕΕΤΑ όφειλε να αντιµετωπίσει και τις εσωτερικές 
συγκρούσεις της Ένωσης και συγκεκριµένα τη «διασπαστική» κίνηση των 
αρχιπιεστών. Οι αρχιπιεστές είχαν εκδηλώσει τη δυσφορία τους για τον 
«αποµονωτισµό» τους από τη διοίκηση της ΕΕΤΑ από το 1959 όταν εκδηλώθηκε η 
επιθυµία ίδρυσης διακριτού Σωµατείου Πιεστών υπό την ηγεσία του αρχιπιεστή 
∆ηµήτρη Κατσάτου.542 Η απουσία οιασδήποτε πολιτικής τακτικής, από την πλευρά 
της διοίκησης της ΕΕΤΑ, για την επέκταση της υπαλληλικής ιδιότητας και στους 
πιεστές θεωρήθηκε ως «παραµέληση» ή «αποµόνωση» της ειδικότητας των πιεστών 
προς όφελος των λινοτυπών και στοιχειοθετών. Αυτή η περιθωριοποίηση από τα 
κέντρα λήψης των αποφάσεων, τους καθιστούσε ευάλωτους σε οποιαδήποτε ενέργεια 
διάσπασης από την πλευρά της αντιπολίτευσης της ηγεσίας της ΕΕΤΑ. Αν και η 
συγκεκριµένη προσπάθεια του ∆. Κατσάτου δεν έτυχε αποδοχής από το µεγαλύτερο 
µέρος των πιεστών του τύπου, υποδήλωνε την αδυναµία ελέγχου και συσπείρωσης 
των εργαζοµένων υπό της σκέπη της ΕΕΤΑ, δηµιουργώντας τριγµούς στην 
οργανωτική της συνεκτικότητα.  

Η απεργία έληξε επίσηµα στις 6 Απριλίου του 1960, αλλά οι ηµερήσιες 
αθηναϊκές εφηµερίδες κατάφεραν να κυκλοφορήσουν µε ελλείψεις από την 1η  
Απριλίου, ύστερα από απόφαση της αντιπολιτευόµενης οµάδας της ΕΕΤΑ να 
σταµατήσει την απεργία, καθώς «Η διατήρησις των κεκτηµένων και η περιφρούρησις 
του υφισταµένου καθεστώτος του ασφαλιστικού µας οργανισµού, επιτάσσει 
τούτο».543 Η παρατεταµένη διάρκεια της απεργίας και ο φόβος που εκφράστηκε από 
το µεγαλύτερο µέρος των εργατών τύπου για ενδεχόµενη απώλεια λοιπών 
κεκτηµένων οδήγησε την ΕΕΤΑ στην υιοθέτηση «αµυντικής» στάσης.  

 Εκτός από τα προφανή αρνητικά αποτελέσµατα της απεργίας, η ΕΕΤΑ 
κατάφερε να αποσπάσει: α) 200.000 δραχµές από την ΕΙΗΕΑ για την κάλυψη της 
ζηµίας του ΤΑΕΤΑ, β) 1.000 δραχµές, υπό τύπου δανείου, για κάθε απεργό, το οποίο 
και «δωρίθηκε» εν τέλει από τους εργοδότες, γ) την επάνοδο όλων των απεργών στις 
θέσεις τους και την αποµάκρυνση των απεργοσπαστών, δ) την επαναλειτουργία της 
συµβάσεως εργασίας του 1958 και ε) την καθ’ ολοκλήρου καταβολή του δώρου του 
Πάσχα.544  

Στην πράξη η απεργία απέτυχε, καθώς όχι µόνο δεν απέδωσε το αναµενόµενο 
αποτέλεσµα που ήταν η απόσπαση του 2% επί του αγγελιοσήµου, αλλά οδήγησε και 
στην ψήφιση του νόµου 4046. Το αίτηµα κατάργησης του νόµου θα συµπεριληφθεί  
κατά τη δεκαετία του 1960 στις διακηρύξεις τόσο της ΕΕΤΑ όσο και της ΟΕΤΕ, αλλά 
η ισχύς του θα διατηρηθεί µέχρι και το 1970 οπότε και θα καταργηθεί το πρώτο 
άρθρο.545 

 

                                                                                                                                            
υπαλλήλων δεν επέτρεψε την υλοποίηση της πρότασης. ∆ελτίον Πληροφοριών, ∆εκέµβριος 1956. Το 
1976 η ΕΣΗΕΑ, η ΕΤΗΠΤΑ και η Ένωση Εφηµεριδοπωλών Αθηνών διακήρυξαν την ίδρυση της 
οµοσπονδιακής οργάνωσης υπό τον τίτλο «Συνδικάτο Τύπου». Το 1979 εγκρίθηκε το σχετικό 
καταστατικό αλλά το ζήτηµα δεν προχώρησε περαιτέρω. ∆ελτίο Πληροφοριών, Φεβρουάριος 1976 και 
Ιούνιος 1976. Βλ. επίσης Νίκος Λέανδρος, Μαζικά έντυπα, ό.π., σ. 294.  
542  Α/Κ.Ε., «ΕΕΤΑ, Ανακοίνωσις διά την διασπαστικήν κίνησιν», 17/7/1959. Βλ. επίσης «Η 
διασπαστική κίνησις Κατσάτου», ∆ελτίον Πληροφοριών, Οκτώβριος 1959.  
543 «Προς την λύσιν της η απεργία των εργατών αθηναϊκού τύπου», Ηνωµένος Τύπος, 31/3/1960. Βλ. 
επίσης «Έληξε χθες το απόγευµα κατόπιν διαρκείας ενός και πλέον µηνός η απεργία των εργατών 
τύπου», Η Αυγή, 7/4/1960.  
544 ∆ελτίον Πληροφοριών, Μάιος 1960.  
545 Χρήστος Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου, ό.π., σ. 64 – 65.  
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Συµπεράσµατα 
 
Ο τυπογραφικός τοµέας διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: στα λεγόµενα 
τυπογραφεία του «Βιβλίου» και στις επιχειρήσεις του Τύπου. Την πρώτη κατηγορία 
συγκροτούν εκδοτικοί οίκοι, τυπογραφεία, µονοτυπικά καταστήµατα και 
«καλλιτεχνικά» τυπογραφεία που διαφοροποιούνται µεταξύ τους ανάλογα µε το 
µηχανολογικό εξοπλισµό που χρησιµοποιούν, τα στάδια παραγωγής που διαθέτουν 
και κατ’ επέκταση το µέγεθος του προσωπικού που απασχολούν. Η δεύτερη 
κατηγορία περιλαµβάνει αποκλειστικά τις επιχειρήσεις του τύπου (εφηµερίδες και 
περιοδικά). Η καθεµία από τις δύο αυτές κατηγοριοποιήσεις περιλαµβάνει 
καταστήµατα µε άνιση οικονοµική, πολιτική και κοινωνική δυναµική γεγονός που 
αντανακλάται τόσο στο επίπεδο οργάνωσης των εργατικών και εργοδοτικών 
σωµατείων όσο και στη δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριµένα κρατικά προνόµια.  

Συνήθως οι «µεγάλες» εκδοτικές επιχειρήσεις είναι εγκατεστηµένες στην 
Αθήνα, διαθέτουν όλα τα στάδια παραγωγής, είναι τεχνολογικά εκσυγχρονισµένες, 
απασχολούν πολυάριθµο εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό και παράγουν κυρίως 
βιβλία και περιοδικά. Το µεγαλύτερο ωστόσο µέρος των τυπογραφείων διαθέτει µόνο 
το πρώτο στάδιο παραγωγής, δηλαδή της στοιχειοθέτησης, απασχολεί ολιγάριθµο 
εργατικό δυναµικό και εφαρµόζει στις περισσότερες περιπτώσεις την «κλασική» 
µέθοδο παραγωγής του εντύπου, δηλαδή µέσω τυπογραφικών στοιχείων. Εκτός από 
βιβλία, τα «µικρά» τυπογραφικά καταστήµατα επιδίδονται στην ανάληψη, µέσω 
δηµοπρασιών, εργασιών του δηµοσίου. Ο ιδιωτικός ωστόσο τοµέας είναι αυτός που 
θα στηρίξει, κατά τη µεταπολεµική περίοδο, τον τοµέα της τυπογραφίας, µε την 
ανάθεση παραγωγής ποικίλων εντύπων, όπως τιµοκαταλόγους, αποδείξεις, κάρτες, 
διαφηµιστικά έντυπα κλπ.   

∆ύο είναι οι βασικές ειδικότητες που µπορούµε να συναντήσουµε σε ένα 
τυπογραφείο: του στοιχειοθέτη και του πιεστή. Οι υπόλοιπες ειδικότητες, όπως της 
διάλυσης και της διόρθωσης µπορούν να εκτελεστούν από το υπάρχον εργατικό 
δυναµικό (συνήθως από τους στοιχειοθέτες) µε µεγαλύτερη ή µικρότερη 
αποτελεσµατικότητα. Σε αρκετές περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης αναλαµβάνει συνήθως την 
εργασία της «σελιδοποίησης», σε αντίθεση µε την περίπτωση των εκδοτικών οίκων 
όπου ο ιδιοκτήτης ενδεχοµένως να µην έχει άµεση επαφή µε την παραγωγική 
διαδικασία.  

Στη δεκαετία του 1950 η αύξηση του αριθµού των τυπογραφικών 
καταστηµάτων, ιδιαίτερα στην Αθήνα παρά σε άλλες πόλεις, προκάλεσε «κρίση» στο 
επάγγελµα. Ο «υπερεπαγγελµατισµός», η ανάληψη εξωυπηρεσιακών εργασιών από 
τα κρατικά τυπογραφεία και ιδιαίτερα από το Εθνικό Τυπογραφείο, η αύξηση της 
τιµής του χαρτιού, ο «αθέµιτος» ανταγωνισµός µέσω του χτυπήµατος των τιµών και 
της απασχόλησης µισθωτών χωρίς τη νόµιµη καταβολή δώρων, αδειών, εισφορών 
στα ταµεία, η χρήση των εγκαταστάσεων των εφηµερίδων για την εκτέλεση 
διαφόρων τυπογραφικών εργασιών, αναγνωρίζονται από την «Ένωση Βιοτεχνών 
Τυπογράφων Αθηνών» ως βασικά αίτια της κρίσης. Το πρόβληµα από την πλευρά 
των εργοδοτών δεν ήταν η µείωση της ζήτησης, αλλά η συµπίεση του ποσοστιαίου 
κέρδους, λόγω της πληθώρας των τυπογραφείων και του «χτυπήµατος» των τιµών. 
Εφόσον δεν ήταν εφικτός ο έλεγχος της αγοράς, µέσω της επιβολής κοινού 
τιµολογίου, οι εργοδότες στράφηκαν στη µοναδική µεταβλητή που µπορούσαν να 
επηρεάσουν, το κόστος εργασίας.  Έτσι πολλοί εργοδότες συµπίεσαν τις αποδοχές και 
αύξησαν το χρόνο εργασίας των µισθωτών. Η 6ωρη εργασία στα τυπογραφεία είχε 
αναγνωριστεί «εθιµικά» από το Νοέµβριο του 1943, αλλά η αδυναµία νοµοθετικής 
της κατοχύρωσης επέτρεπε τις παραβιάσεις αυτές στο χρόνο εργασίας. 
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Παράλληλα οι εργοδότες προσπάθησαν να συµπιέσουν το ηµεροµίσθιο των 
«µαθητευοµένων» και να επεκτείνουν το χρόνο µαθητείας, προκειµένου να αυξηθεί 
το κέρδος της επιχείρησης και να µειωθούν οι αρνητικές συνέπειες από τον «αθέµιτο» 
ανταγωνισµό. Η «µαθητεία» στα τυπογραφεία διαρκεί τρία χρόνια, ενώ το 18ο έτος 
της ηλικίας των παιδιών θεωρείται το χρονικό όριο λήξης της. Γι’ αυτό και αρκετοί 
εργοδότες απέλυαν τους µαθητευοµένους πριν τη συµπλήρωση των 18 ετών 
προσλαµβάνοντας νέους ανήλικους. Η συγκεκριµένη πρακτική ήταν ιδιαίτερα 
κερδοφόρα για την επιχείρηση εφόσον συχνά η µαθητεία απέκρυπτε σχέσεις 
µισθωτής εργασίας. Το «πρόβληµα» των µαθητευοµένων εντείνεται το 1960 µε την 
ψήφιση σχετικού νόµου που προέβλεπε την αύξηση του ασφαλίστρου για τους 
«µαθητευοµένους» και την αντίστοιχη µείωση του ασφαλίστρου για τους «µαθητές 
τεχνίτες». Αν και η προσπάθεια ίδρυσης σχολής τυπογραφίας δεν θα 
πραγµατοποιηθεί και οι ανήλικοι εργαζόµενοι στα τυπογραφεία θα συνεχίσουν να 
υπάγονται στο καθεστώς του «µαθητευοµένου», καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας 
του 1960, η πρακτική απόκρυψης µεγάλου ή µικρού αριθµού ανηλίκων, προκειµένου 
να µην καταβληθούν οι αντίστοιχες εισφορές στο ΤΑΤ, ήταν ιδιαίτερα αναπτυγµένη 
στα τυπογραφικά καταστήµατα προσφέροντας εναλλακτική λύση για τη συµπίεση 
του κόστους εργασίας.  

Για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους οι εργοδότες των βιοτεχνικών 
τυπογραφικών καταστηµάτων οργανώνονται σε µια από κοινού ένωση την «Ένωση 
Βιοτεχνών Τυπογράφων της Αθήνας», η οποία έχει τις ρίζες της στον 19ο αιώνα. 
Ωστόσο, οι σωµατειακές οργανώσεις τόσο των εργατών όσο και των εργοδοτών θα 
αποκτήσουν σταθερή διακριτή υπόσταση την περίοδο του Μεσοπολέµου, όταν η 
διεύρυνση υιοθέτησης της λινοτυπικής µεθόδου στοιχειοθέτησης του εντύπου θα 
οδηγήσει στο σαφή διαχωρισµό των τυπογραφείων του Βιβλίου από τις επιχειρήσεις 
του Τύπου. Η εισαγωγή της λινοτυπίας µετέβαλε τόσο την οργάνωση και δοµή των 
τυπογραφικών καταστηµάτων όσο και τον καταµερισµό της εργασίας δηµιουργώντας 
νέες ειδικότητες και αφανίζοντας άλλες. Ωστόσο η υιοθέτηση της νέας µεθόδου ήταν 
σταδιακή και άνιση. Αρχικά υιοθετήθηκε από τις επιχειρήσεις του τύπου που 
προσέβλεπαν στην ταχύτερη παραγωγή, ενώ κατά τη µεταπολεµική περίοδο θα 
υιοθετηθεί σε µικρότερο βαθµό και από τυπογραφικά καταστήµατα, στα οποία 
ωστόσο θα κυριαρχήσει η µονοτυπική µέθοδος στοιχειοθέτησης των εντύπων.    

Η δοµική µεταβολή της παραγωγικής διαδικασίας ενέτεινε τις διασπάσεις στο 
σωµατειακό επίπεδο οργάνωσης των εργαζοµένων. Το αποτέλεσµα ήταν στα τέλη της  
δεκαετίας του 1920 να σχηµατιστεί ένα νέο στρώµα εργαζοµένων, εκείνου του 
ηµερησίου τύπου. Ο όρος «τυπογράφος» αναφέρεται µε µια ευρεία έννοια µόνο 
στους εργάτες και τις εργάτριες των τυπογραφικών καταστηµάτων και µε µια πιο 
στενή έννοια στους στοιχειοθέτες, παρ’ όλο που ο όρος «τυπογραφία» δηλώνει την 
εκτύπωση των εντύπων και όχι τη στοιχειοθέτησή τους. Ο νέος όρος που εµφανίζεται 
για να περιγράψει τους εργαζοµένους στις επιχειρήσεις του τύπου είναι αυτός του 
«Εργάτη Τύπου».  

Στην περίπτωση των αθηναϊκών ηµερησίων εφηµερίδων τα µέλη της 
«Ένωσης Εργατών Τύπου Αθηνών», που είχε ιδρυθεί το 1933, ήταν άνδρες εργάτες. 
Αν και θεωρητικά δεν αποκλείονταν οι γυναίκες πρακτικά ο αποκλεισµός τους ήταν 
δεδοµένος. Συγκεκριµένα αναγνωρίζονται τέσσερις βασικές ειδικότητες στον τύπο: 
του λινοτύπη, του στοιχειοθέτη (µαρµαρά), του πιεστή κυλινδρικών πιεστηρίων και 
του µηχανικού λινοτυπικών µηχανών. Η αυστηρή δόµηση του σωµατείου, µε 
επιτροπές ‘τµηµάτων’ και ‘ειδικοτήτων’, και διαχωρισµού των µελών σε «τακτικά» 
και «δόκιµα» εξυπηρετεί και αναπαράγει τα «προνόµια» ή τα συµφέροντα της 
Ένωσης. Βασικός της στόχος θα παραµένει η διατήρηση υπό τον έλεγχό της του 
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µηχανισµού εισόδου στο επάγγελµα και της παραγωγικής διαδικασίας εξού και η 
τακτική ανανέωση των προϋποθέσεων του «κανονισµού εισδοχής µελών εις τον 
κλάδο». Αν και φαινοµενικά δίδεται η δυνατότητα σε όλους τους εργαζοµένους που 
πληρούν τις προϋποθέσεις να έχουν «ίσες ευκαιρίες» εισόδου στην ένωση στην 
πράξη η αναπαραγωγή των µελών της ΕΕΤΑ πραγµατοποιείται κυρίως µέσω της 
κληρονοµικής µεταβίβασης της εργασιακής θέσης. Η υποχρεωτική συµµετοχή των 
εργατών ηµερησίου τύπου στην ΕΕΤΑ προκειµένου να ασκήσουν το επάγγελµα, 
καθιστούσε το χώρο «κλειστό» και «προστατευµένο» από οποιαδήποτε «απειλή» που 
θα µπορούσε να µεταβάλλει το συσχετισµό δύναµης της Ένωσης. Ακόµη και όταν το 
1960 έγινε επιτακτική η «λύση» του ζητήµατος των λινοτυπών και µηχανικών, η 
διοίκηση της ΕΕΤΑ δηµιούργησε το λεγόµενο ‘εκδοτικό τµήµα’ χωρίς να προκαλέσει 
τριγµούς ή µεταβολές στην υπάρχουσα δοµή της Ένωσης. Με τη δηµιουργία της 
κατηγορίας των «δοκίµων» µελών όχι µόνο έδωσε, αν και προσωρινή, «λύση» στο 
‘πρόβληµα’ ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα συγκρότησης «εφεδρικού στρατού 
εργασίας» στις εφηµερίδες, αλλά ενίσχυσε παράλληλα και τη διαπραγµατευτική της 
δύναµη.   

Τα «προνόµια» που εξασφάλιζε η ΕΕΤΑ στα µέλη της, όπως η πεντάωρη 
εργασία, η φοροαπαλλαγή κατά 35% επί των αποδοχών, η ενσωµάτωση του 
τιµαρίθµου στο ηµεροµίσθιο, η διατήρηση του «κλειστού» του επαγγέλµατος, οι 
υψηλές αποδοχές και η καλύτερη σύνταξη καθιστούσαν την εργασία στον ηµερήσιο 
τύπο της Αθήνας ιδιαίτερα προνοµιακό πεδίο εργασιακής απασχόλησης. Τα προνόµια 
αυτά, εκτός από οικονοµική ευχέρεια, εξασφάλιζαν στους εργάτες τύπου υψηλό 
κοινωνικό κύρος και µια θέση υπεροχής στη γαµήλια αγορά.546 ∆εν είχαν ωστόσο 
όλα τα µέλη της ΕΕΤΑ πρόσβαση στα ιδιαίτερα αυτά προνόµια. Οι πρωινές 
ηµερήσιες πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες της Αθήνας απολάµβαναν 
µεγαλύτερη οικονοµική ευχέρεια και κοινωνικό κύρος, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες 
εφηµερίδες, πλεονεκτήµατα που πήγαζαν από την ενασχόλησή τους µε τα πολιτικά 
και κοινωνικά θέµατα. Έτσι µόνο τα «τακτικά» µέλη που απασχολούνταν στον 
πρωινό ηµερήσιο πολιτικό και οικονοµικό τύπο της Αθήνας θα µπορούσαν 
ενδεχοµένως να θεωρηθούν «προνοµιούχοι». Βλέπουµε εποµένως ότι η Ένωση είναι 
ιεραρχικά δοµηµένη και κατακερµατισµένη εσωτερικά, γεγονός που επιβεβαιώνεται 
και από τη σχετική σύγκριση που µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο επίπεδο των 
ηµεροµισθίων.  

Εικόνα κατακερµατισµού παρουσιάζει και το «Σωµατείο Τυπογράφων 
Αθηνών» που περιλαµβάνει ως µέλη του τόσο άνδρες όσο και γυναίκες εργάτριες. Η 
τεχνολογική εξέλιξη που παρατηρείται στο χώρο της τυπογραφίας δηµιουργεί νέες 
ειδικότητες, ενώ άλλες παρακµάζουν, µεταβάλλοντας αφενός τον τεχνικό και έµφυλο 
καταµερισµό της εργασίας και αφετέρου το συσχετισµό δύναµης της σωµατειακής 
οργάνωσης. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1950 κάνουν την εµφάνισή τους η 
«Ένωση Μονοτυπών» και η «Κίνηση Λινοτυπών και Μηχανικών», η οποία επιδιώκει 
την πλήρη ενσωµάτωσή της στην ΕΕΤΑ.  

Η εισαγωγή της µονοτυπίας, σε αντίθεση µε την περίπτωση της λινοτυπίας, 
πραγµατοποιήθηκε µε ευνοϊκούς όρους για τους εργοδότες τυπογράφους. 
«Ανειδίκευτοι» άνδρες και γυναίκες εισέβαλαν στο χώρο του τυπογραφείου, 
αποτρέποντας το ενδεχόµενο δηµιουργίας «κλειστού» επαγγέλµατος. Μια νέα 
ειδικότητα δηµιουργήθηκε, αυτή του µονοτύπη (κλαβιετίστα και χύτη). Η οµοιότητα 
στην όψη του κλαβιέ της µονοτυπίας µε το αντίστοιχο της γραφοµηχανής επέτρεψε 
την ταύτιση, στο ιδεολογικό επίπεδο, της εργασίας µε της αντίστοιχης της 

                                                 
546 Χρήστος Λούκος, «Τυπογραφία και τυπογράφοι», ό.π., σ. 317 – 318.  
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δακτυλογράφου. Έτσι στο «ανδρικό» επάγγελµα του τυπογράφου µόνο η εργασία του 
κλαβιετίστα αναγνωρίστηκε αξιακά ως «γυναικεία εργασία», παρ’ όλο που γυναίκες 
εργάτριες απασχολούνται στον τοµέα της χειροστοιχειοθεσίας τουλάχιστον από τις 
αρχές του 20ού αιώνα. Αντιθέτως, η εργασία του χύτη θεωρήθηκε «ανδρική».   

Το διαφορετικό ύψος του ηµεροµισθίου που παρατηρείται τόσο µεταξύ των 
ειδικοτήτων αλλά ακόµη και στην ίδια ειδικότητα, σε διαφορετική ή ακόµη και στην 
ίδια επιχείρηση, η µη καθολική εφαρµογή της εξαώρου εργασίας, οι ποικίλες 
εργασιακές συνθήκες και η εφαρµογή της εργολαβικής εργασίας καθιστούσαν τις 
εµπειρίες και τα βιώµατα των εργαζοµένων ιδιαίτερα ποικίλα. Επιπλέον η σχετική 
ευκολία που παρουσιάζει η ίδρυση τυπογραφείου επέτρεψε την κοινωνική 
κινητικότητα των τυπογράφων από τη θέση του εργάτη στη θέση του εργοδότη. 
Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν ισοδυναµούσε απαραίτητα µε υψηλές αποδοχές, ενώ 
όσοι δεν κατάφεραν να σταθεροποιηθούν στη συγκεκριµένη θέση επέστρεψαν στο 
καθεστώς της εξαρτηµένης εργασίας ή προσπάθησαν να συµπληρώσουν το εισόδηµά 
τους µε την παράλληλη µισθωτή απασχόλησή τους σε άλλο τυπογραφείο. Γενικά 
πάντως η είσοδος στο χώρο του τύπου ή του Εθνικού Τυπογραφείου θα αποτελέσει 
«όνειρο» κάθε εργαζοµένου, καθώς οι συγκεκριµένοι εργασιακοί χώροι εξασφάλιζαν 
όχι µόνο υψηλότερα ηµεροµίσθια, αλλά, κυρίως, µονιµότητα στην απασχόληση.  

Οι διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών 
και της ΕΕΤΑ στο οργανωτικό, οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο, δεν αναιρεί τη 
δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ τους, ιδιαίτερα σε περιόδους απεργιακών 
κινητοποιήσεων, καθώς συνδέονται τόσο µε τη συµµετοχή τους ως µέλη στην ΟΕΤΕ, 
µε εξαίρεση την περίοδο 1962 – 1963, όσο και µε την αντιµετώπιση κοινών 
εργατικών προβληµάτων, όπως η προσπάθεια αναγνώρισης της υπαλληλικής 
ιδιότητας στους λινοτύπες και στοιχειοθέτες, η αποφυγή ενσωµάτωσης των 
ασφαλιστικών τους οργανισµών στο Ι.Κ.Α., η προσπάθεια ανατροπής της ηγεσίας και 
των πρακτικών της ΓΣΕΕ. Ο αριστερός κατά βάση προσανατολισµός των δύο 
σωµατείων λειτούργησε θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση, αν και στην περίπτωση 
της ΕΕΤΑ «τις περισσότερες φορές οι ∆ιοικήσεις ήταν µικτές, δηλαδή, από στελέχη 
διαφόρων συνδικαλιστικών τάσεων». 547  

Σε αντίθεση µε την περίπτωση των τυπογραφείων, η διατήρηση του 
‘κλειστού’ του επαγγέλµατος από τα µέλη της ΕΕΤΑ µέχρι το 1981, συνέβαλε στη 
δηµιουργία ενός ισχυρού συνδικαλιστικά και οργανωτικά σωµατείου που µπόρεσε να 
διεκδικήσει για τα µέλη του ιδιαίτερα προνόµια. Οι απεργίες της ΕΕΤΑ δεν 
απαιτούσαν αποκλειστικά την ικανοποίηση οικονοµικών αιτηµάτων, αλλά και 
πολιτικών, απευθυνόµενες ευθέως εναντίον του κράτους. Η στενή σύνδεση πολιτικής 
και τύπου, καθιστούσαν αυτονόητη την κρατική παρέµβαση για την άµεση 
καταστολή της απεργίας. Στις περισσότερες απεργιακές κινητοποιήσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1950 – 1967, το κράτος παρενέβη προκειµένου να 
ενισχύσει την πολιτική πρακτική των εργοδοτών, παρέχοντας τον αναγκαίο 
«εφεδρικό στρατό εργασίας» από το Εθνικό Τυπογραφείο και από το τυπογραφείο 
του υπουργείου Στρατιωτικών. Η απεργία του Μαρτίου του 1960 επιβεβαιώνει την 
κατασταλτική πολιτική του κράτους και των εργοδοτών. Ο στόχος ήταν η άµεση 
παύση της απεργίας, η αφαίρεση κεκτηµένων της Ένωσης και η διευκόλυνση των 
απολύσεων µέσω της µείωσης του ύψους της αποζηµίωσης. Στην πράξη, αν και ο 
νόµος 4046/1960 δεν εφαρµόστηκε στις ηµερήσιες εφηµερίδες της Αθήνας, οδήγησε 
την ΕΕΤΑ στην υιοθέτηση «ρεφορµιστικής» πολιτικής, έτσι ώστε να µην απολέσει 
άλλα κεκτηµένα προνόµια.   

                                                 
547 Χρήστος Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου, ό.π., σ. 6.  
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Στην περίπτωση του Σωµατείου Τυπογράφων της Αθήνας, συνήθως οι 
απεργίες κηρύσσονται το Νοέµβριο κάθε έτους επιδιώκοντας την άσκηση πολιτικής 
πίεσης στους εργοδότες προκειµένου να ικανοποιηθούν άµεσα τα οικονοµικά τους 
αιτήµατα. Η συµµετοχή του Σωµατείου στο ∆ΣΚ, στην ΟΕΤΕ και κατ’ επέκταση στις 
«115 ΣΕΟ» συνέτεινε στην επέκταση των αιτηµάτων των εργαζοµένων στο πολιτικό 
πεδίο.  

Οι µισθολογικές διαφορές ανάµεσα στα µέλη των δύο σωµατείων συνέβαλαν 
και στη διαφορετική διαχείριση του «ελεύθερου χρόνου». Τα µέλη της ΕΕΤΑ είχαν 
την οικονοµική δυνατότητα συχνής συµµετοχής σε «τυχερά παιχνίδια», όπως ζάρια, 
χαρτιά ή ιππόδροµο, ενώ για τους τυπογράφους οι συγκεκριµένες δραστηριότητες 
φαίνεται να αφορούν µόνο ένα µικρό µέρος των εργαζοµένων. Αν και οι ανθυγιεινές 
συνθήκες εργασίας δεν επέτρεπαν τη συστηµατική ενασχόληση των εργαζοµένων σε 
διάφορα σπορ γνωρίζουµε ότι συµµετείχαν είτε ως θεατές σε ποδοσφαιρικούς αγώνες 
είτε ως µέλη σε ποδοσφαιρικές οµάδες που οργάνωναν άτυπα οι τυπογράφοι και οι 
εργάτες τύπου. 548  Η παρακολούθηση κινηµατογραφικών ταινιών και η ανάγνωση 
βιβλίων ήταν πρακτικές που ασκούσαν συχνά οι τυπογράφοι και οι εργάτες τύπου, 
εξού και η εικόνα του «διανοούµενου» που είχαν για τον εαυτό τους. «Φαίνεται ότι οι 
περισσότεροι πίστευαν ότι υπερείχαν µεταξύ πολλών εργαζοµένων και λόγω της 
µόρφωσής τους και διότι από την ίδια τη φύση της δουλειάς τους, ιδιαίτερα οι 
στοιχειοθέτες, βρίσκονταν κοντά στη διανόηση, ακόµα και κοντά στην πολιτική».549  

  
 

«Μια κοπέλλα γράφει σε µια ειδική γραφοµηχανή, εφωδιασµένην µε 12 είδη κλαβιέ 
διαφορετικών στοιχείων», 550 είναι η πρόταση µε την οποία ξεκινάει το άρθρο του ο 
τυπογράφος Μάνος Σαφαρίκας αναφορικά µε τις εντυπώσεις του από τη ∆ιεθνή 
Τυπογραφική Έκθεση του Λονδίνου το 1963, προµηνύοντας τις αλλαγές που θα 
επέρχονταν µε την εισαγωγή της «φωτοστοιχειοθεσίας»551 στον έµφυλο καταµερισµό 
της εργασίας. Στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, οι γυναίκες µπαίνουν δυναµικά 
στο «ανδρικό επάγγελµα» καταλαµβάνοντας κυρίως τη θέση του φωτοστοιχειοθέτη. 
Το πληκτρολόγιο της φωτοστοιχειοθεσίας έµοιαζε περισσότερο µε το αντίστοιχο της 
γραφοµηχανής, παρά της λινοτυπίας ή της µονοτυπίας, γεγονός που ενίσχυσε το 
ιδεολογικό επιχείρηµα ότι η συγκεκριµένη εργασία συνάδει περισσότερο µε τη 
«γυναικεία φύση». Κατά την Έφη Αβδελά, «ο περιορισµός των γυναικών σε 
ειδικότητες και σε θέσεις που υποτίθεται ότι προσιδιάζουν στο φύλο τους, 
ανεξάρτητα από την ειδίκευση που απαιτούν οι συγκεκριµένες εργασίες, όχι µόνο 
εντείνει το διαχωρισµό των θέσεων εργασίας κατά φύλα, αλλά και µειώνει τη 
σηµασία της κεκτηµένης ειδίκευσης των γυναικών». 552 Η απαξίωση της νέας 
τυπογραφικής µεθόδου είχε εν µέρει σχέση και µε τα «απογοητευτικά» αποτελέσµατά 

                                                 
548 Συνεντεύξεις Γιώργου Μπαρµπή (27/1/2005), Μπάµπη Κοβάνη (19/1/2005), Στέφανου Στεφάνου 
(1/7/2004). Από το Αρχείο του Χρήστου Λούκου, συνέντευξη Αιµίλιου Καλιακάτσου, 10/7/2001.   
549 Χρήστος Λούκος, «Τυπογραφία και τυπογράφοι», ό.π., σ. 317.  
550 Μάνος Σαφαρίκας, «Η τυπογραφία εκβιοµηχανίζεται. Συµπεράσµατα από µία ∆ιεθνή Έκθεση», 
Ζυγός 94 – 95 (Σεπτέµβριος – Οκτώβριος 1963), σ. 42.  
551 Η φωτοστοιχειοθεσία ή «ψυχρή στοιχειοθεσία» ήταν µια καινοτοµία µε δύο διακριτές φάσεις. Η 
πρώτη ήταν η µετατόπιση από το λιωµένο µέταλλο σε µια φωτογραφική αρχή και η δεύτερη ήταν η 
µεγαλύτερη προσήλωση σε µια πλήρη ηλεκτρονική διαδικασία, η οποία στη δεκαετία του 1990 θα 
αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η συγκεκριµένη µέθοδος παραγωγής 
του εντύπου εφευρέθηκε στις Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και µεταφέρθηκε στην Ευρώπη 
στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Το 1965 είχε ήδη φωτοστοιχειοθετηθεί στη Μ. Βρετανία το πρώτο 
βιβλίο και η πρώτη ηµερήσια εφηµερίδα. Cynthia Cockburn, Brothers, ό.π., σ. 61 – 66.  
552 Έφη Αβδελά, ∆ηµόσιοι υπάλληλοι, ό.π., σ. 48.  
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της. Στη δεκαετία του 1980, όχι µόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και στον ευρωπαϊκό, 
παράγονται κακοτυπωµένα έντυπα που συχνά είναι ακόµη και δύσκολο να 
διαβαστούν.553   

Η νέα τεχνολογία δεν προκάλεσε µόνο δοµική µεταβολή στην «παραδοσιακή» 
τυπογραφία, αλλά και στις επιχειρήσεις του τύπου. Στο σωµατειακό επίπεδο, µε την 
υιοθέτηση της φωτοστοιχειοθεσίας και της όφσετ, οι λιθογράφοι θα αποκτήσουν την 
πλειοψηφία στο Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών, ενώ στην περίπτωση του Τύπου, 
αίρεται το «προνοµιακό» καθεστώς της ΕΤΗΠΤΑ. Το 1981 το µεγαλύτερο µέρος των 
εργατών τύπου συνταξιοδοτήθηκε µε βάση τις ευνοϊκές διατάξεις του νόµου 
1186/1981 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων Κοινωνικής Ασφαλίσεως και εργασίας των 
τεχνικών Τύπου, λόγω αλλαγής τεχνολογίας», 554  αλλά οι παραµείναντες εργάτες 
τύπου έχασαν όλα σχεδόν τα προνόµια που είχαν κατακτηθεί την περίοδο 1933 – 
1980.555    

 

                                                 
553 Χρήστος Λούκος, «Τυπογραφία και τυπογράφοι», ό.π., σ. 325. Για τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό 
χώρο και τις Η.Π.Α. βλ. ενδεικτικά Αντρέ Σιφρίν, Εκδόσεις χωρίς εκδότες, Κίττυ Ξενάκη (µτφρ.), 
Άννα Σταυροπούλου (επιµ.), Πόλις, Αθήνα 1999.  
554 ΦΕΚ Α΄ 202/ 30.7.1981.  
555 Το Μάιο του 1974 φωτοστοιχειοθετήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα  οι µικρές αγγελίες και τα 
θεάµατα των εφηµερίδων Απογευµατινή και Τα Νέα, ενώ η εφ. Έθνος θα είναι η πρώτη εφηµερίδα που 
θα στοιχειοθετηθεί µε τη νέα µέθοδο,  το Σεπτέµβριο του 1981. Για τις εξελίξεις στο χώρο του τύπου 
µε την είσοδο της νέας τεχνολογίας βλ. ενδεικτικά: Νίκος Λέανδρος, Μαζικά έντυπα, ό.π.. ∆ηµήτρης 
Παυλόπουλος, Χαρακτική Γραφικές Τέχνες, ό.π. Colin Simmons – Nicos Leandros, “Technological 
Change and Industrial Restructuring in Greece: The Case of the Printing and Publishing Industry”, 
Modern Greek Studies Yearbook 10/11 (1994 – 1995), σ. 547 – 577. Νίκος Λέανδρος, «Τεχνολογική 
αλλαγή και στρατηγικές αναδιάρθρωσης στη βιοµηχανία των Μέσων», στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, 
Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα (1980 – 2001), Αθήνα 2004, σ. 310 – 322. Μόνο η εφ. Εστία 
θα διατηρήσει την παλιά τεχνολογία και αυτό µέχρι το Μάρτιο του 1997, όταν η καταστροφή της 
στερεοτυπικής µήτρας και η αδυναµία εξεύρεσης ανταλλακτικού, λόγω κλεισίµατος των αντίστοιχων 
εργοστασίων, συνετέλεσε και στην αναγκαστική µετάβαση της επιχείρησης στη νέα τεχνολογία.  
Άδωνις Κ. Κύρου, Το απολεσθέν θέλγητρον…, Φωτόλιο Α.Ε., Αθήνα 1997.   
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Πηγές – Βιβλιογραφία 
 
Αρχεία και ανέκδοτες πηγές 
 
• Αρχείο Ταµείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών (Τ.Α.Τ 
και Μ.Γ.Τ.)  

- Ατοµικοί φάκελοι εργαζοµένων: 
φ. 4000 – 4176, 1932 – 1944 (41 δελτία).  
φ. 29696 – 30434, 1960 – 1963 (125 δελτία). 
φ. 34811 – 35450, 1964 – 1968 (163 δελτία). 
 

- Μισθολογικές καταστάσεις τυπογραφικών επιχειρήσεων: 
“Λωρίδας – Ξάνθος – Λούκος”, φ. 512, 1950 – 1955. 
“Πυρσός Α.Ε.”, φ. 15189, 1950, 1952 – 1955. 
“Νικόλαος Παναγιώτης Τιλπέρογλου”, φ. 943, 1954 – 1958  και φ. 18083, 1961 – 
1964.  
“Γεώργιος Τσιβεριώτης”, φ. 18065, 1961 – 1968.  
 

• Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΙΑ/ΕΤΕ) 
      Σειρά 34: Βιοµηχανική Πίστη, 
      Υποσειρά 13: Βιοµηχανίαι χάρτου, εκτυπώσεως και συναφών:  
      φ. 27, 35, 44, 54, 64.  

 
• Γ.Σ.Ε.Ε./ Αρχείο Ιστορίας Συνδικάτων (ΑΡ.ΙΣΤΟ.Σ)  

Ποικίλοι φάκελοι της περιόδου 1949 – 1967.  
 
• Ένωση Τεχνικών Ηµερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών (Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α.) 
- Αρχείο Κωνσταντίνου Εµµανουηλίδη (Α/Κ.Ε.): 

Ποικίλα έγγραφα: Προκηρύξεις, ανακοινώσεις, αλληλογραφία της Ε.Ε.Τ.Α. και 
Ο.Ε.Τ.Ε., 1952 – 1966. 
Τύπος: 
 ∆ελτίον Πληροφοριών της Ενώσεως Εργατών Τύπου Αθηνών, 1956 – 1967, 1977.   
 Ο Εργάτης Τύπου. Επίσηµον Όργανον της Οµοσπονδίας Εργατών Τύπου Ελλάδος 

(Ο.Ε.Τ.Ε.),1959 – 1960, 1963 – 1964.  
 Τυπογράφος. Μηνιαίο Όργανο του Σωµατείου Τυπογράφων της Αθήνας,  1961 – 

1964.  
 

• Ιδιωτικό Αρχείο Γιώργου Μπαρµπή  
- Καταστατικόν της Ενώσεως Τεχνικών Ηµερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών 

(Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α.), Αθήνα 1972. 
- Ένωσις Τεχνικών Ηµερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, Συλλογική Σύµβαση 

και Συµφωνητικό της 30.1.1978, Αθήνα 1978. 
 
• Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) 

Αρχείο Ε.∆.Α.: 
- Κ. 399: Κλάδος Τύπου – Χάρτου: Εργάτες Τύπου, Τυπογράφοι (1953 – 1967). 
- Κ. 557.2: Τοµέας Τύπου – Χάρτου (1963 – 1967).  
- Κ. 352.2: «Συνεργαζόµενες Εργατοϋπαλληλικές Οργανώσεις (115 ΣΕΟ)», 1963 – 

1967.   
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• Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Καταστατικό) Αλληλοβοηθητικόν Ταµείον Τυπογράφων Αθηνών, 1950. 
Ένωσις Εργατών Τύπου Αθηνών, Καταστατικόν,  1962. 
Καταστατικόν  « Ένωσις Εργατών Τύπου Αθηνών», 1955. 
Καταστατικόν « Ένωσις ∆ιευθυντών Επαρχιακού και Περιοδικού Τύπου», 1933. 
Καταστατικόν «Ενώσεως Εφηµεριδοπωλών Αθηνών – Πειραιώς», 1934.       
Καταστατικόν Ενώσεως Υπαλλήλων Αθηναϊκού Τύπου, 1965. 
Καταστατικόν της Ενώσεως Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, 1958. 
Καταστατικόν του Συλλόγου Ελλήνων Εκδοτών και Βιβλιοπωλών, 1934. 
 

• Αρχείο Ενώσεως Ιδιοκτητών Τυπογραφείων Πειραιώς 
• Καταστατικόν Ενώσεως Ιδιοκτητών Τυπογραφείων Πειραιώς, Πειραιάς 1972. 
 
• Αρχείο Αρείου Πάγου 

Αποφάσεις: 151/1956, 221/1957, 431/1957, 239/1958, 673/1958.  
 
• Συνεντεύξεις: 
- Ιγνάτιος Γιαγτζόγλου (25/1/2005), Μπάµπης Κοβάνης (19/1/2005), Σπύρος Λένης 

(8/7/2004), Γιώργος Μπαρµπής (27/1/2005), Βαγγέλης Μυτιληναίος (24/1/2005), 
Ιωάννης Πάλλας (24/1/2005), Στέφανος Στεφάνου (από κοινού µε τον κ. Χρήστο 
Λούκο, 1/7/2004).  

 
• Αρχείο Χρήστου Λούκου  
- Συνεντεύξεις: Γιώργος ∆αρδανός (16/5/2001), Αιµίλιος Καλιακάτσος (10/7/2001), 

Γιάννης Παληβογιάννης (6/3/2003), Ευάγγελος Ράλλης (15/3/2001), Ευάγγελος 
Ρούµπος (3/5/2001), Σταµάτης Σελλάς (5/7/2002).  

 
Άλλες πηγές: 
 
• Κανονισµός Εισδοχής Μελών εις τον Κλάδον, Αθήνα 1965. 
• Καταστατικόν Ενώσεως Εργατών Τύπου Αθηνών, Αθήνα1965. 
• Καταστατικόν Λέσχης Ενώσεως Εργατών Τύπου Αθηνών, Αθήνα 1965. 
• Καταστατικόν Ταµείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, 

Αθήνα 1975.  
• Κοινοποίησις Β.∆. περί κανονισµού υγιεινής των τυπογραφείων, Αθήνα 1914. 
• Σύµβασις Εργασίας Ε.Ι.Η.Ε.Α. – Ε.Ε.Τ.Α., Αθήνα 1964.   
 
 
Επίσηµες Εκδόσεις:  
 
• Εκθέσεις Επιθεωρητών Εργασίας  
 
- «Γενικές Εκθέσεις των Επιθεωρητών Εργασίας του έτους 1913», ∆ελτίον του 

Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, ΙΙ. Εργασία και Πρόνοια, τχ. 4, Αθήνα 1914.  
- Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας–∆ιεύθυνσις Εργασίας και Κοινωνικής Προνοίας 

– Επιθεώρησις  Εργασίας, Περιλήψεις εκθέσεων του προσωπικού  Επιθεωρήσεως 
Εργασίας επί της εφαρµογής των εργατικών νόµων δια τα έτη 1927 – 1928, Αθήνα 
1930.  
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- Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας – Επιθεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις και 
πεπραγµένα σώµατος επιθεωρήσεως εργασίας επί της εφαρµογής των εργατικών 
νόµων και των συνθηκών εργασίας εν Ελλάδι κατά το 1931, Αθήνα 1934. 

- Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας – Επιθεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις και 
πεπραγµένα σώµατος επιθεωρήσεως εργασίας επί της εφαρµογής των εργατικών 
νόµων και των συνθηκών εργασίας εν Ελλάδι κατά το 1932, Αθήνα 1935.  

- Υπουργείον Εθνικής Οικονοµίας – Επιθεώρησις Εργασίας, Εκθέσεις και 
πεπραγµένα σώµατος επιθεωρήσεως εργασίας κατά το έτος 1934, Αθήνα 1936. 

 
• Βουλή των Ελλήνων, Σύνταγµα της Ελλάδος, Αθήνα 1952. 
• Επίσηµα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής (1960).  
• Εφηµερίς των Συζητήσεων της Βουλής (διάφορα έτη).  
• Φύλλα  Εφηµερίδoς της Κυβερνήσεως (διάφορα έτη). 
 
Απογραφές: 
 
• ΕΣΥΕ, Αποτελέσµατα της απογραφής του πληθυσµού της 7ης Απριλίου 1951, Αθήνα 

1958. 
• ΕΣΥΕ, Απογραφή των βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών εν γένει 
καταστηµάτων της 15ης Νοεµβρίου 1958, Αθήνα 1960.  

 
Οδηγοί της Ελλάδας:  
 
• Ιγγλέσης, Ν. Ι.,  Οδηγός της Ελλάδος του έτους 1930, Πυρσός, Αθήνα [χ.χ.]. 
• Ιγγλέσης, Ν. Ι., Οδηγός της Ελλάδος 1954, Αθήνα [χ.χ.]. 
• Πανελλήνιος Οδηγός Εµπορίου και Βιοµηχανίας 1952, έκδοση Α. Παναγόπουλου, 

Αθήνα [χ.χ.]. 
• Σιδέρης, Νικόλαος, Οδηγός Βιοµηχανίας της Ελλάδος, 1939 – 1940, Αθήνα [χ.χ.]. 
 
Τύπος: 
 
• Αθηναϊκός Τύπος, 1950.  
• Ανένδοτος,1965 – 1966. 
• Η Αυγή, 1952 – 1966. 
• Το Βήµα, 1950, 1959 – 1965.  
• Ελεύθερα Συνδικάτα,1964 – 1966.  
• Ελεύθερον Βήµα, 1929.  
• Εργατικό Βήµα, 1952 – 1953, 1957 – 1962.  
• Εργατικός Αγών, 1959.   
• Ηνωµένος Τύπος, 1958, 1960.  
• Η Καθηµερινή, 1955 – 1957.  
• Συνδικαλιστική ∆ράσις, 1959. 
• Η Τυπογραφία, 1958 – 1968.  
 
 
Περιοδικό: 
 
• Ελευθεροτυπία, Μηνιαία ∆ηµοσιογραφική Επιθεώρησι, 1963 – 1967. 
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Λεξικά – Εγκυκλοπαίδειες:  
 
• Γενική Παγκόσµιος Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος Λαρούς, Αθήνα 1964,  
• λήµµατα: «Τυπογραφία», «Τυπογράφος». 
• Επίτοµον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, Ελευθερουδάκη, Αθήνα 1935, λήµµα: 

«Τυπογραφία».  
• Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδοτικός Οργανισµός «Ο Φοίνιξ», Αθήνα 

1964, λήµµα: «Τυπογράφος».    
• Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδοτικός Οργανισµός «Ο Φοίνιξ», Αθήνα 

1964, τ. Ελλάς, «Τύπος και Τυπογραφία».  
• Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, εκδόσεις ∆ηµητράκου, Αθήνα 1950, 
      λήµµατα: «Τυπογραφία», «Τυπογράφος».  
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Βιβλιογραφία  
 
 Ελληνόγλωσση έως τη δεκαετία του 1960 

 
• Αθανασιάδης – Νόβας, Θ., Η Τέταρτη Εξουσία, Αθήνα 1966.  
• Αιδαλής, Βασίλειος, Αι παρεκτροπαί του Τύπου, Θεσσαλονίκη 1966.  
• Βογιατζής, Απόστολος, Πολιτική και εξέλιξις των ηµεροµισθίων εν Ελλάδι, 

εκδόσεις «Ευρωπαϊκού Οργανισµού  Παραγωγικότητος», Αθήνα 1956. 
• Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας, Ο ελληνικός συνδικαλισµός και τα 
προβλήµατα των εργαζοµένων, Αθήνα 1956. 

• Ζάρρας, Ιωάννης, Ανεργία και εκ περιτροπής εργασία, Αθήνα 1940.   
• Ζιούτος, Γ. ∆., Ο Τύπος στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία, Τα Νέα Βιβλία, Αθήνα 1945.  
• Θέος, Κώστας, Τα ελληνικά συνδικάτα στην πάλη ενάντια στο φασισµό και για την 
ανεξαρτησία τους, Εργατική, Αθήνα 1947.  

• Kayser, Bernard, Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος. Στοιχεία διά την µελέτην της 
αστυφιλίας, Τ. Τσαβέα – Μ. Μερακλή (µτφρ.), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών, Αθήνα 1968.  

• Κορδάτος, Γιάννης, Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήµατος, Μπουκουµάνη, 
Αθήνα 1972 (1η έκδοση: 1931).  

• Μάγερ, Κώστας, Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, τ. Α΄ – Γ΄, έκδοση Α. ∆ηµόπουλος, 
Αθήνα 1957.  

• Μοσχονάς, ∆ηµήτριος, Σαράντα χρόνια στις εφηµερίδες, Γκοβόστη, Αθήνα 1940.  
• Μπουρόπουλος, Άγγελος, Ερµηνεία των περί Τύπου Νόµων 5060 και 1092 ως 
ισχύουσι σήµερον κατ’ άρθρον, Σάκκουλα, Αθήνα 1958.  

• Μύταλης, Ι. – Μάγερ, Κ., Ελληνική ∆ηµοσιογραφία, Τύποις ∆ιον. Πετσάλη, Αθήνα 
1939.  

• Νόνικας, Σπύρος, Η βιοµηχανία χάρτου εν Ελλάδι. Ανάλυσις της προσφοράς και 
ζητήσεως ειδών χάρτου και χαρτονίου εν Ελλάδι, Υπουργείον Συντονισµού, Αθήνα 
1961.  

• Σαφαρίκας, Μάνος, «Η τυπογραφία εκβιοµηχανίζεται. Συµπεράσµατα από µια 
∆ιεθνή Έκθεση», Ζυγός 94 – 95 (Σεπτέµβριος – Οκτώβριος 1963), σ. 42 – 44.   

• Σκαζίκης, Ι. Μ., «Η τυπογραφία στην Ελλάδα. Ελλείψεις και µειονεκτήµατα», 
Ζυγός 22 – 23 (Αύγουστος – Σεπτέµβριος 1957), σ. 4 – 6.  

• Σκιαδάς, Νίκος, «Εργάζεται πνευµατικά ο τυπογράφος;», Ζυγός 22 – 23 
(Αύγουστος – Σεπτέµβριος 1957), σ. 37.  

• Σκιαδάς, Νίκος, Το χρονικό της τυπογραφίας, Σωµατείο Τυπογράφων Αθηνών, 
Αθήνα 1966. 

• Υφυπουργείον Εργασίας, Νόµος 6298 περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αθήνα 1938.  
 
 
 Ελληνόγλωσση από το 1970 µέχρι σήµερα 

 
• Αβδελά, Έφη, «Το αντιφατικό περιεχόµενο της κοινωνικής προστασίας: Η 

νοµοθεσία για την εργασία των γυναικών στη βιοµηχανία (19ος – 20ός αι.)», Τα 
Ιστορικά 11 (∆εκέµβριος 1989), σ. 339 – 360. 

• Αβδελά, Έφη, ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. Καταµερισµός της εργασίας 
κατά φύλα στον δηµόσιο τοµέα, 1908 – 1955, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της 
Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1990.  
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• Αβδελά, Έφη, «Η κοινωνική τάξη στη σύγχρονη ιστοριογραφία: από το 
οικονοµικό δεδοµένο στην πολιτισµική κατασκευή», Τα Ιστορικά 22 (Ιούνιος 
1995),  σ. 173 – 204.  

• Αβδελά, Έφη, «Η µισθωτή εργασία ως προνοµιακό πεδίο για τη συγκρότηση 
κοινωνικών κινηµάτων στο Μεσοπόλεµο», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής 
Επιστήµης 8 (Νοέµβριος 1996), σ. 83 – 99.  

• Αβδελά, Έφη, «Αµφισβητούµενα νοήµατα: Προστασία και αντίσταση στις 
Εκθέσεις των Επιθεωρητών Εργασίας, 1914 – 1936», Τα Ιστορικά 28, 29 (Ιούνιος, 
∆εκέµβριος 1998), σ. 171 – 202.  

• Αβδελά, Έφη, «∆ιά λόγους τιµής» – Βία, συναισθήµατα και αξίες στη µετεµφυλιακή 
Ελλάδα, Νεφέλη, Αθήνα 2002. 

• Αγριαντώνη, Χριστίνα, «Η βιοµηχανία του χαρτιού», στο Χριστίνα Αγριαντώνη – 
Νίκος Μπελαβίλας (επιµ.), Ιστορικός βιοµηχανικός εξοπλισµός στην Ελλάδα, 
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών / Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών,  Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Οδυσσέας, Αθήνα 1998, σ. 310 – 315.  

• Αγριαντώνη, Χριστίνα – ∆εσποινιάδου, Βαρβάρα, «‘ΕΓΛ’ – Χαρτοποιία Ε.Γ. 
Λαδόπουλου στην Πάτρα», στο Χριστίνα Αγριαντώνη – Νίκος Μπελαβίλας (επιµ.), 
Ιστορικός βιοµηχανικός εξοπλισµός στην Ελλάδα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών / 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών,  Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Οδυσσέας, 
Αθήνα 1998, σ. 316 – 322.  

• Αλεξίου, Μαργαρίτα – Εµµανουλοπούλου, Ελένη, Το βιοµηχανικό συγκρότηµα της 
χαρτοποιίας Αιγίου, Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, Αθήνα 2004.  

• Αλιβιζάτος, Νίκος, Οι πολιτικοί θεσµοί σε κρίση (1922 – 1974). Όψεις της 
ελληνικής εµπειρίας, Βενετία Σταυροπούλου (µτφρ. από τα γαλλικά), Θεµέλιο, 
Αθήνα 1986 (1η έκδοση: 1983).  

• Αλιβιζάτος, Νίκος, «Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και το Σύνταγµα του 1952», στο 
Επιστηµονικό Συµπόσιο, 1949 – 1967: Η εκρηκτική εικοσαετία (10 – 12 Νοεµβρίου 
2000), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας 
(Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), Αθήνα 2002, σ. 191 – 203.  

• Ασπιώτη – ΕΛΚΑ, Γραφικαί Τέχναι 1873 – 1973, Εκατό χρόνια, Αθήνα 1973.  
• Αυγουστίδης, Άγγελος, Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνηµα κατά τη δεκαετία 
του ’40 και τα περιθώρια της πολιτικής, Καστανιώτη, Αθήνα 1999.  

• Βαρών, Οντέτ, Ελληνικός Νεανικός Τύπος (1941 – 45). Καταγραφή, Ιστορικό 
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας / Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987.  

• Βασιλείου, Πάνος, «Η σύγχρονη ελληνική τυπογραφία απεγνωσµένα αναζητά 
σεβασµό», στο Πρακτικά: 1ο Παγκόσµιο Συνέδριο Τυπογραφίας και Οπτικής 
Επικοινωνίας. Ιστορία, θεωρία, εκπαίδευση (Ιούνιος 2002), εκδόσεις 
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 533 – 541. 

• Βερβενιώτη, Τασούλα, «Η πόλη σε καθεστώς νοµιµοποιηµένης παρανοµίας. 
Αθήνα 1941 – 1949», στο Πρακτικά του Β΄ ∆ιεθνούς Συνεδρίου, Η πόλη στους 
νεότερους χρόνους: Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος – 20ός αι.) (27 – 30 
Νοεµβρίου 1997), Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού, Αθήνα 2000, σ. 521 – 542.  

• Βερναρδάκης, Χριστόφορος – Μαυρής, Γιάννης, Κόµµατα και κοινωνικές 
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Πίνακας 1: 
Κατανοµή του πληθυσµού ηλικίας άνω των 10 ετών σε εγγράµµατους και 
αγράµµατους (1907 – 1951), σε ποσοστιαίες µονάδες (%). 
 

Εγγράµµατοι   Αγράµµατοι 
 
Έτος  Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
 
1907 39 60 20 61 40 80 
1920 48 66 30 52 34 70 
1928 58 76 41 42 24 59 
1951 76 89 65 24 11 35 
 
Πηγή: Έφη Αβδελά, ∆ηµόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυκού. Καταµερισµός  της εργασίας κατά φύλα  στον 
δηµόσιο τοµέα, 1908 – 1955, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 
Αθήνα 1990, σ. 22.          
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 Πίνακας 2: Εκδοτικοί οίκοι και βιβλιοπωλεία, 1885 – 1939. 
 

1885 «Βιβλιοπωλείον της Εστίας» - Γ. Κασδόνης 
1890 Εκδόσεις Γ. Φέξη 
1892 Ίδρυση Βιβλιοπωλείου Μιχάλη Σαλίβερου 
1895 «Κεντρικόν Βιβλιοπωλείον» - Εκδόσεις 

∆ράκου – Παπαδηµητρίου. 
Εκδόσεις Ρώσση 
Ίδρυση Βιβλιοπωλείου ∆. ∆ηµητράκου στο 
Λαύριο 

1897 Βιβλιοπωλείον «Αι Μούσαι» - Ι. Σιδέρη    
1899 Ίδρυση Συλλόγου προς ∆ιάδοσιν Ωφελίµων 

Βιβλίων 
1900 Εκδοτικός οίκος Μιχ. Σαλίβερου 
1901 Θάνατος Γ. Κασδόνη, αναλαµβάνει ο Ι. 

Κολλάρος 
1902 Μεταφορά Βιβλιοπωλείου ∆. ∆ηµητράκου 

στην Αθήνα 
1903 Έναρξη εκδοτικής δραστηριότητας Κ. 

Ελευθερουδάκη.  
1913 Εκδοτικός οίκος Τζάκα – ∆ελαγραµµάτικα  

Εκδοτικός οίκος Γ. Βασιλείου 
1919 Εκδοτικός οίκος Γ. Ζηκάκη 
[1921] Εκδοτικός οίκος ‘Αθηνά’ – Α.Ι. Ράλλης & 

Σία 
Εκδοτικός οίκος Γανιάρη 

1924 «Κεντρικόν Βιβλιοπωλείον»  - εκδ. Αλέξ. 
και Ε. Παπαδηµητρίου 

1926  Εκδοτικός οίκος Γκοβόστη µε την επωνυµία 
Εκδοτική Εταιρεία «Ανατολή» 
Εκδοτική Εταιρεία «Ζωή» 

1927 Εκδόσεις Στοχαστής 
1928 Εκδοτική εταιρεία «Πυρσός» 
1929 Εκδόσεις Παπαζήση 

Εκδόσεις Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος 
1930 Εκδόσεις «Φλάµµα», Ξ. Λευκοπαρίδης 
1932 Βιβλιοπωλείο Ευ. Βαγιονάκη 
1933 Εκδοτικόν Βιβλιοπωλείον «Το Νοµικόν» 

Ν.Α. Σάκκουλα 
[1934] Εκδόσεις Κασταλία – Κάουφµαν  
1936 Εκδόσεις Πάπυρος 

Θάνατος Γ. Φέξη 
1939 Ίδρυση «Ελληνικής Εκδοτικής Εταιρείας» 

που αποτελεί  συνεταιρισµό των εκδοτικών 
οίκων Ελευθερουδάκη, Κολλάρου, Σιδέρη 
και Τζάκα  & ∆ελαγραµµάτικα 

 
Πηγή: Αγγελική Πασσιά, Βάσιας Τσοκόπουλος, Γιάννης Χρυσοβέργης (επιµ.), Εκδοτικές 
∆ραστηριότητες, 1900 – 1940, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Αθήνα 1998, σ. 7.  
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Πίνακας 3:  
Ενεργός πληθυσµός κατά φύλα και θέση στο επάγγελµα στον κλάδο «Εκτυπώσεις, 
εκδόσεις και συναφείς βιοµηχανίαι», 1951.  
 

Θέση στο 
επάγγελµα 

Σύνολο 
Ελλάδας 

Άνδρες Γυναίκες 

Σύνολο 8.940 7.702 1.238 
Εργοδότες556 670 637 33 
Εργαζόµενοι 
δι’ίδιον 
λογαριασµόν557  

673 450 23 

Μισθωτοί558 7.511 6.366 1.145 
Συµβοηθούντα 
µέλη  

120 98 22 

Μη 
δηλώσαντες  

166 151 15 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Αποτελέσµατα της απογραφής του πληθυσµού της 7ης Απριλίου 1951, Αθήνα 1958.  

                                                 
556 «Εργοδότες» θεωρούνται αυτοί που απασχολούν στην επιχείρησή τους και µισθωτούς.   
557 «Εργαζόµενοι δι’ ίδιον λογαριασµόν» θεωρούνται όσοι εργάζονται στην επιχείρησή τους µόνοι 
τους ή µε τη βοήθεια µελών της οικογενείας τους, τα οποία δεν λαµβάνουν κανονική αµοιβή για την 
εργασία τους.   
558 «Μισθωτοί» θεωρούνται όσοι λαµβάνουν κανονικό µισθό ή ηµεροµίσθιο, σε χρήµα ή σε είδος, 
έστω και εάν αµείβονται κατά τεµάχιο ή κατ’ αποκοπήν ή και µε ποσοστά επί των πωλήσεων.   
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Πίνακας 4:  
Αριθµός καταστηµάτων και απασχολουµένων στον κλάδο «Εκτυπώσεις, Εκδόσεις 
και συναφείς βιοµηχανίαι» κατά φύλα και θέση στο επάγγελµα, στον ελλαδικό χώρο 
(1958). 
 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή των βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών εν γένει καταστηµάτων της 15ης 
Νοεµβρίου 1958, Αθήνα 1960.  
 
 

 Σύνολο  Έκδοση και 
εκτύπωση 
εφηµερίδων, 
περιοδικών 
και βιβλίων  

Άλλες κοινές 
τυπογραφικές
εργασίες 

Βιβλιοδεσία Κατασκευή 
κλισέ 

Ειδικές 
εκτυπωτικές
και 
εκδοτικές 
εργασίες  

 Αριθµός 
Κατ/των 

1.400 459 690 155 23 73 

Αριθµός 
απασχ/νων 

10.133 4.920 2.977 638 152 1.446 

Άνδρες 8.448 4.250 2.553 518 142 985 
Γυναίκες  1.685 670 424 120 10 461 
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Πίνακας 5 : 
Αριθµός καταστηµάτων και απασχολουµένων κατά γεωγραφικό διαµέρισµα στον 
κλάδο «Εκτυπώσεις, Εκδόσεις και συναφείς βιοµηχανίαι», 1958. 
 

Γεωγραφικό 
∆ιαµέρισµα 

Αριθµός 
Καταστηµάτων 

 

Αριθµός 
Απασχολουµένων 

 
Σύνολο 1.400 10.133 
Περιφέρεια 
πρωτεύουσας 

876 7.535 

Λοιπή Στερεά 
Ελλάδα και 
Εύβοια 

34 115 

Πελοπόννησος 80 427 
Ιόνια Νησιά 25 87 
Θεσσαλία 45 336 
Μακεδονία 177 948 
Ήπειρος 26 112 
Κρήτη 43 249 
Νησιά Αιγαίου 65 244 
Θράκη 29 80 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή των βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών εν γένει καταστηµάτων της 15ης 
Νοεµβρίου 1958, Αθήνα 1960.   
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Πίνακας 6: 
Αριθµός καταστηµάτων και απασχολουµένων στην περιφέρεια πρωτευούσης, κατά 
φύλα και θέση στο επάγγελµα, στον κλάδο «Εκτυπώσεις, εκδόσεις και συναφείς 
βιοµηχανίαι», 1958. 
 

 Άνδρες Γυναίκες 
Εργαζόµενοι 
επιχειρηµατίες 

942 97 

Συµβοηθούντα µέλη 
οικογενείας 

137 59 

Υπάλληλοι 1.830 360 
Εργάτες 3.359 751 
Σύνολο 6.268 1.267 
Σύνολο απασχολουµένων 7.535 
Σύνολο καταστηµάτων 876 

 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή των βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών εν γένει καταστηµάτων της 15ης 
Νοεµβρίου 1958, Αθήνα 1960.    
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Πίνακας 7: 
Λόγοι  συνταξιοδότησης από το  Τ.Α.Ε.Τ.Α., 1934 – 1956. 
(Αφορά συνολικά 232 συνταξιούχους).  
 
Έτος Θάνατος  Αναπηρία Γήρας Ατύχηµα Φυµατίωση Παραίτηση

1934 10      

1935 3      

1936 3      

1937 4 13     

1938 3 18  1 2  

1939 5 4     

1940 3 3 1    

1941 10 1   1  

1942 21 1    1 

1943 7      

1944 10      

1945 1      

1946 1      

1947 8 3 2 1 1 3 

1948 4 2 1   1 

1949 3     1 

1950 3 1 2  6  

1951 2 2 2  1 1 

1952 7 3 3  2 1 

1953 2 3 4  2 1 

1954 2 2 6  2  

1955 5 2 3    

Μέχρι 
Μάρτιο 
1956 

 3 1  1  

Σύνολο 117 61 25 2 18 9 

% επί 
του 
συνόλου 

50,43% 26,29% 10,77% 0,86% 7,75% 3,87% 

 
Πηγή : ∆ελτίον Πληροφοριών της Ενώσεως Εργατών Τύπου Αθηνών, Απρίλιος 1956, αρ. φύλλου 1.  
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 Πίνακας 8:  
Ονοµαστική κατάσταση, ειδικότητα και αιτιολογία εγγραφής νέων µελών στην 
Ε.Ε.Τ.Α., 1956 – 1959.  
 
 
1956 
 
1. Ηλιάδης Γεώργιος,  σελιδοποιός,  από την Ένωση Θεσσαλονίκης 
2. Κατσόγιαννος Χριστόφορος,   λινοτύπης,   από το Σωµατείο Τυπογράφων  
3. Παπαθανασίου Γεώργιος,   σελιδοποιός,   υιός συναδέλφου 
 
1957559 
 
1. Μουσούρης Γεώργιος,   πιεστής,   εργαζόµενος 
2. Βαλσάµης ∆ηµήτριος,   πιεστής,   εργαζόµενος 
3. Βουτσάς ∆ηµήτριος,   πιεστής, υιός συναδέλφου 
4. Χρυσός Ιωάννης,  πιεστής,   υιός συναδέλφου 
5. Απειρανθίτης ∆ηµήτριος,   σελιδοποιός,   εργαζόµενος 
6. Βάβουλας Γεώργιος,   λινοτύπης,   υιός συναδέλφου 
7. Βουργέντης Σταύρος ή Σταµάτης,   σελιδοποιός,   υιός συναδέλφου 
8. Γεράκης Ανδρέας,   λινοτύπης,   υιός συναδέλφου 
9. Γιαννόπουλος Ιωάννης,   σελιδοποιός,   Σωµατείο Τυπογράφων ή ∆ιαγωνισµού 

1957 
10. Γράψας Ιωάννης,   λινοτύπης,   διαγωνισµού 1957 ή εργαζόµενος 
11. ∆ηµητριάδης Αριστείδης,   σελιδοποιός,   διαγωνισµού 1957 
12. ∆ορυφόρος Εµµανουήλ,   σελιδοποιός,   διαγωνισµού 1957 
13. Κεφαλάς Στυλιανός,   λινοτύπης,   διαγωνισµού 1957 ή εργαζόµενος 
14. Μαυράκης Γεώργιος,   λινοτύπης,   εργαζόµενος 
15. Λιόλιος Νικόλαος,   λινοτύπης,  διαγωνισµού 1957   ή   εργαζόµενος 
16. Μαυρέας Κυριάκος,  λινοτύπης,   υιός συναδέλφου 
17. Μαχραµάς Αντώνιος,   λινοτύπης,   εργαζόµενος 
18. Μουστάκας Κωνσταντίνος,   λινοτύπης,   διαγωνισµού 1957 ή   εργαζόµενος 
19. Μουχτής Γεώργιος,   σελιδοποιός,   διαγωνισµού 1957 
20. Νικολάου Αντώνιος,   σελιδοποιός,   υιός συναδέλφου 
21. Οικονοµίδης Ορέστης,   λινοτύπης,   υιός συναδέλφου 
22. Παπαδόπουλος Γεώργιος,   σελιδοποιός,   υιός συναδέλφου 
23. Παπακωστόπουλος Κωνσταντίνος,   λινοτύπης,   διαγωνισµού 1957 
24. Πολυχρονίου Ιωάννης,   σελιδοποιός,   διαγωνισµού 1957 
25. Σαλίβερος Πέτρος,   σελιδοποιός,   υιός συναδέλφου 
26. Σταυρογιαννόπουλος Σταύρος,   λινοτύπης,  διαγωνισµού 1957 
27. Τεργάζης Αθανάσιος,  λινοτύπης,   υιός συναδέλφου ή διαγωνισµού 1957  
28. Τράκας Αναστάσιος,   λινοτύπης,   διαγωνισµού 1957  ή  εργαζόµενος 
29. Χατζηευστρατίου Καλλίνικος,   λινοτύπης,   εργαζόµενος 
30. Χιώτης Νικόλαος,   σελιδοποιός,   υιός συναδέλφου 
 
 
 

                                                 
559 Για την κατάσταση των εργαζοµένων του 1957 υπάρχουν αντικρουόµενα στοιχεία όσον αφορά την 
αιτιολογία εγγραφής στην Ένωση ορισµένων νέων µελών. ∆ελτίον Πληροφοριών, Αύγουστος 1957. 
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1958 
 
1. Αµαραντίδης Κωνσταντίνος του Ι,   λινοτύπης,   Θεσσαλονίκης 
2. Αµαραντίδης Κωνσταντίνος του Π,   πιεστής,   υιός συναδέλφου 
3. Κουγιανός ∆ιονύσιος,   λινοτύπης,   εργαζόµενος 
4. Κυπαρίσσης Αντώνιος,   µηχανικός,   εργαζόµενος 
5. Λιωνέττης Ματθαίος,   λινοτύπης,   εργαζόµενος 
6. Μαρινέλλης Αλέξανδρος,   πιεστής,   Θεσσαλονίκης  
7. Μαυράκης Νικόλαος,   λινοτύπης,   εργαζόµενος 
8. Μαυρέας Γεώργιος,   πιεστής,   υιός συναδέλφου 
9. Μούσιος Αλέξανδρος,   πιεστής,  Θεσσαλονίκης 
10. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Κ,   σελιδοποιός,   ανεψιός προέδρου560 
11. Φραγκάκης Ιωάννης,   λινοτύπης,   Αιγύπτιος 
12. Βαλληνδράς Μιχαήλ,   πιεστής,   εργαζόµενος 
13. Θεοδοσόπουλος Νικόλαος,   πιεστής,   υιός συναδέλφου 
14. Καπνόρριζας Αλέξανδρος,   πιεστής,   εργαζόµενος 
15. Μπαζέος Κωνσταντίνος,   πιεστής,   εργαζόµενος 
16. Ζωϊόπουλος Σπυρίδων,   λινοτύπης,   υιός συναδέλφου 
17. Ιωαννίδης ∆ηµήτριος,   λινοτύπης,   λόγω στρατεύσεως, υιός συναδέλφου 
18. Σάκκαλης Ευαγγέλου,   σελιδοποιός561  
 
1959 (µέχρι τον Ιούλιο) 
 
1. Βαρυπάτης Κωνσταντίνος,   λινοτύπης,   λόγω στρατεύσεως 
 
 
 
Πηγή: ∆ελτίον Πληροφοριών της Ενώσεως Εργατών Τύπου Αθηνών, Ιούλιος 1959, αρ.φυλ. 21.  

                                                 
560 Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α. την περίοδο αυτή είναι ο Χρήστος Καραµπλιάς.  
561 Το όνοµά του προστίθεται στη λίστα τον Οκτώβριο του 1959, θεωρώντας ότι έγινε παράλειψη «εκ 
τυπογραφικού λάθους». ∆ελτίον Πληροφοριών, Οκτώβριος 1959.  
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Πίνακας 9: Μέση ηµερήσια κυκλοφορία των εφηµερίδων, 1952 – 1960. 
  
 

 Τίτλοι 
Εφηµερίδων 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 
 

Αθηναϊκή 41.223 57.176 41.197 38.878 39.849 37.118 36.792 33.198 33.380 
Ακρόπολις 44.175 43.002 37.763 47.962 51.699 51.597 58.645 64.054 72.092 
Ανεξάρτητος 
Τύπος 

      13.639 8.354 8.284 

Απογευµατινή 21.873 21.028 18.598 24.098 26.136 25.989 31.908 34.470 40.507 
Η Αυγή 20.220 14.025 12.349 12.939 16.244 14.962 20.611 16.004 16.592 
Το Βήµα 20.600 19.517 16.775 17.233 19.676 20.233 23.342 21.318 23.647 
Βραδυνή 33.651 32.691 22.965 21.860 23.291 22.815 24.804 23.451 24.778 
Εθνικός 
Κήρυξ 

26.512 23.682 14.315 10.787 11.679 9.990 11.134 11.503 10.460 

Έθνος 31.420 27.626 18.076 18.395 20.693 18.670 19.411 20.863 23.479 
Ελευθερία 17.001 19.279 20.388 25.618 26.185 21.530 21.060 19.356 20.671 
Ελεύθερος   10.026       
Ελεύθερος 
Λόγος 

8.790 12.767 8.193       

Εµπρός 10.409 8.166        
Εστία 9.488 8.250 9.508 10.868 10.361 8.185 8.176 8.070 7.424 
Θάρρος       723   
Καθηµερινή 51.328 50.550 41.803 42.095 42.037 38.622 39.544 38.487 38.462 
Τα Νέα  17.754 16.562 19.355 27.819 40.276 52.747 58.994 59.606 74.293 
Νέα Γραµµή      13.425    
Προοδευτική 
Αλλαγή 

19.509 10.276        

Προοδευτικός  
Φιλελεύθερος 

12.758 7.703        

Φωνή της 
Ελλάδας 

        1.872 

Ώρα     10.294     
Σύνολο 386.711 372.300 291.311 319.111 338.390 335.610 368.824 358.707 395.947
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Πίνακας 9 (συνέχεια) : 
Μέση ηµερήσια κυκλοφορία των εφηµερίδων, 1961 – 1966, 1968 – 1970. 
 

 
Πηγή: ΕΙΗΕΑ, Οι Κυκλοφορίες των εφηµερίδων, 1952 – 1991. Ο πίνακας παρατίθεται στο Νίκος 
Λέανδρος, Μαζικά έντυπα επικοινωνίας στην Ελλάδα. Οικονοµικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις, 
∆ελφίνι, Αθήνα 1992, σ. 189 – 190.  
 
 
 

 

Τίτλοι 
Εφηµερίδων 

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1968 1969 1970 

Αθηναϊκή  33.570 41.441 49.954 51.502 41.697 29.035    
Ακρόπολις 72.765 72.524 73.615 65.179 69.011 78.559 102.124 109.663 86.017 
Ανεξάρτητος 
Τύπος 

6.132 6.358        

Απογευµατινή 41.769 43.587 49.641 43.947 48.131 48.773 122.059 145.348 121.655
Η Αυγή 17.186 14.341 19.255 27.465 27.350 23.540    
Το Βήµα 33.846 35.382 43.790 58.760 82.656 91.213 47.518 44.187 42.107 
Η Βραδυνή 26.612 32.608 36.286 38.425 39.939 42.695 85.384 101.217 84.243 
∆ηµοκρατική 
Αλλαγή 

   13.540 17.361 13.589    

Εθνικός 
Κήρυξ 

11.447 11.523 13.017 12.347 10.679     

Το Έθνος 24.002 23.058 24.873 29.153 29.859 28.236 26.821 26.031 44.361 
Ελευθερία 22.269 24.046 30.914 36.701 26.808 14.849    
Ελεύθερος 
Κόσµος 

     23.543 60.911 59.270 50.812 

Ελεύθερος 
Τύπος 

  13.407       

Εστία 7.350 6.384 6.456 6.970 6.546 5.963 13.218 13.629 11.900 
Ηµέρα    9.275 15.701 13.593    
Καθηµερινή 38.895 38.996 40.924 43.141 45.783 45.745    
Μεσηµβρινή 17.996 23.457 41.555 54.714 62.824 72.239    
Τα Νέα 86.577 96.853 118.480 156.008 185.611 195.278 125.073 133.151 122.051
Νέα Πολιτεία       41.977 24.438 18.530 
Νέος 
Ανένδοτος 

    12.270 13.682    

Η Νίκη  9.219 4.508 3.313      
Πρόοδος  1.793        
Σηµερινά          25.006 
Σύνολο 440.416 481.540 566.675 650.440 722.668 740.532 625.088 656.934 606.688


