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1. Εισαγωγικά 

Αντικείµενο έρευνας της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη των παραδοσιακών 

συντεχνιών και του συντεχνιακού συστήµατος που διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο 

στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή των πόλεων της Οθωµανικής 

αυτοκρατορίας και συνακόλουθα του Ελληνικού κράτους. Πιο συγκεκριµένα, το 

συντεχνιακό σύστηµα θα µελετηθεί πάνω σε δύο άξονες. Αφενός µεν θα 

επιχειρήσουµε να εντοπίσουµε τα παραδοσιακά στοιχεία που παγίωσαν τις συντεχνίες 

ως κοινωνικό θεσµό και συνέβαλαν στη διατήρηση των προκαπιταλιστικών σχέσεων 

της Οθωµανικής κοινωνίας. Αφετέρου θα ερευνήσουµε τους παράγοντες που 

προκάλεσαν ρωγµές µε τον παραδοσιακό χαρακτήρα των συντεχνιών, οδήγησαν σε 

ανοίγµατα προς τη νεωτερικότητα και επέφεραν την παρακµή του θεσµού. Η 

θεµατική της εργασίας µας, όπως µόλις παρατέθηκε, υποδεικνύει και τη µεθοδολογία 

της έρευνας. Αρχικά, θα παραθέσουµε εν συντοµία τα κυριότερα χαρακτηριστικά των 

συντεχνιών (δοµή, οργάνωση, ρόλος κλπ.), έτσι ώστε να έχουµε κατά το δυνατόν 

πληρέστερη γνώση των πτυχών του όρου. Ακολούθως, θα αναπτύξουµε το πρώτο 

σκέλος της έρευνάς µας. Θα παραθέσουµε τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά του 

θεσµού των συντεχνιών, αναδεικνύοντας τη συµβολή τους στη διατήρηση του 

προκαπιταλιστικού χαρακτήρα των σχέσεων στην Οθωµανική κοινωνία. Ακολούθως, 

θα αναπτύξουµε τους παράγοντες που επέφεραν ρήξη των συντεχνιών µε τον 

παραδοσιακό τους χαρακτήρα και οδήγησαν στην αποσύνθεσή τους. Στην τελευταία 

ενότητα θα παραθέσουµε τα βασικά ευρήµατα και συµπεράσµατα της έρευνάς µας εν 

είδει σύνοψης. 

 

2. ∆οµή, οργάνωση και ρόλος των συντεχνιών 

Ως συντεχνία ορίζεται µια οµάδα ανθρώπων που συµµετέχουν από κοινού στην 

παραγωγή και τη διακίνηση κάποιου προϊόντος1. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται για 

ενιαίο φορέα τεχνιτών του ίδιου κλάδου, ο οποίος αποσκοπεί πρωταρχικά στον 

έλεγχο και τη διαχείριση της παραγωγής και διάθεσης ενός αγαθού2. Κάθε συντεχνία 

είχε υπό τον έλεγχό της µια σειρά από οµοειδή εργαστήρια. Τα εργαστήρια αυτά 

(κιρχανέδες) είχαν έναν αριθµό εργαζόµενων µε σαφή ιεραρχία. Στην κορυφή 

                                                 
1 Γουήλ Μπαδιεριτάκη Άννα – Ιωάννα, Ολυµπίτου Ευδοκία, Μπεγλίτη – Σπαθάρη Ελένη, ∆ηµόσιος 
και ιδιωτικός βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι νεότεροι χρόνοι, τ. Β’, Παραδοσιακή τέχνη και τεχνολογία, 
ΕΑΠ, Πάτρα, 2002, σ. 93. 
2 Ευθυµίου Μαρία, «Οι συντεχνίες. Η κρατική οργάνωση τεχνών και επαγγελµάτων», στο Ιστορία του 
Νέου Ελληνισµού 1770-2000, τ. Β’, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2003, σσ. 325. 
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βρισκόταν ο µάστορας ως επικεφαλής, συντονιστής και αφεντικό όλων των 

εργαζόµενων. Κάτω από τον µάστορα βρισκόντουσαν οι καλφάδες, τεχνίτες µε 

επαρκείς γνώσεις πάνω στο αντικείµενο. Στο κατώτερο επίπεδο κατατάσσονταν τα 

τζιράκια που αποτελούσαν µαθητευόµενους ή/και βοηθούς των καλφάδων και του 

µάστορα για τις κατώτερες δουλειές3. Στις περισσότερες συντεχνίες ακολουθείται και 

η πατρική αυθεντία, δηλαδή εκείνη των ηλικιωµένων προσώπων που κουβαλούν 

σηµαντική εµπειρία. Σε κάθε περίπτωση η ιεραρχία απαιτεί υπακοή των κατώτερων 

προς τους ανώτερους4. Ωστόσο, ιεραρχία δεν είχαν µόνο οι κιρχανέδες, αλλά και οι 

συντεχνίες στο σύνολό τους. Υπήρχε η διοίκηση της συντεχνίας (αποτελούµενη από 3 

έως 12 µέλη), της οποίας ο προεξάρχων ονοµαζόταν πρωτοµάστορας, ο οποίος 

µάλιστα είχε αυξηµένες αρµοδιότητες5.  

Η εσωτερική οργάνωση των συντεχνιών διέπονταν από οµοιογένεια, στοιχείο 

χαρακτηριστικό της προκαπιταλιστικής παραγωγής6. Η οργάνωση αυτή 

επικυρώνονταν συχνά από κανονισµούς όπως ο ισναφικός κώδικας, στον οποίο 

εντοπίζονται κανόνες που ρυθµίζουν την οµαλή λειτουργία των συντεχνιών. Έτσι, 

επιδιώκεται η οµαλή σχέση των µαστόρων µε τους εργαζόµενους και µε τους 

οµότεχνούς του, η σχέση του εργαστηρίου µε τα οµοειδή εργαστήρια, καθώς επίσης 

και η σχέση των µελών της συντεχνίας µε την Εκκλησία7. Η σωστή οργάνωση και η 

εύρυθµη λειτουργία της συντεχνίας ξεκινούσε φυσικά από τον πρωτοµάστορα, ο 

οποίος είχε αυξηµένες αρµοδιότητες (από την µέριµνα για την τήρηση της πειθαρχίας 

και την εφαρµογή της ιεραρχίας, µέχρι την αντιπροσώπευση της συντεχνίας στις 

εκκλησιαστικές, τις κοινοτικές και τις οθωµανικές αρχές8. 

Ανάλογα µε τον αριθµό των µελών και τη δυναµική τους, οι συντεχνίες 

µπορούν να διακριθούν σε διάφορους τύπους. Έτσι, εντοπίζονται συντεχνίες µε 

µεγάλο αριθµό µελών που διαιρούνται σε υποσυντεχνίες. Άλλες συντεχνίες –ανάλογα 

µε το είδος της παραγωγής– είχαν σηµαντικά µικρότερο αριθµό µελών. Τέλος, σε 

µικρότερες πόλεις εντοπίζονται συντεχνίες που περιλαµβάνουν µέλη από διάφορους 

κλάδους, προκειµένου να υπάρχει ένας ικανός αριθµός που να εξυπηρετεί τη 

                                                 
3 Ευθυµίου, ό.π., σ. 329. 
4 Ασδραχάς Σπύρος, «Παραδοσιακότητες και ανοίγµατα: η περίπτωση των Αµπελακίων της 
Θεσσαλίας», στο Ελληνική κοινωνία και οικονοµία ιη’ και ιθ’ αι. Υποθέσεις και προσεγγίσεις, Αθήνα, 
1988, σ. 148. 
5 Ευθυµίου, ό.π., σ. 330. 
6 Ντάτση Ευαγγελή, Τα ισνάφια µας τα βασιλεµένα. Τα Γιάννινα των µαστόρων και των καλφάδων, 
Μουσείο Μπενάκη – Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2006, σ. 157. 
7 Ό.π., σ. 159. 
8 Ευθυµίου, ό.π., σ. 331. 



 5

λειτουργικότητά της9. Σε κάθε περίπτωση, παρατηρούµε ότι η οργάνωση των 

επαγγελµατιών σε συντεχνίες κατά την εξεταζόµενη περίοδο αποτελεί κανόνα. 

Ο ρόλος των συντεχνιών ήταν πολυποίκιλος και µπορεί να ιδωθεί από 

διαφορετικές όψεις. Τα ιστορικά δεδοµένα µας αποκαλύπτουν ότι η δράση τους 

επηρέαζε σηµαντικά όχι µόνο την οικονοµική, αλλά επιπλέον και την κοινωνική, την 

πολιτική και την πολιτιστική ζωή ενός τόπου. Έτσι, οι συντεχνίες αποτέλεσαν για το 

λαό ένα µέσο επαγγελµατικής και κατ’ επέκταση κοινωνικής υποστήριξης. Με αυτόν 

τον τρόπο εξασφαλίζονταν για τα µέλη και τους πολίτες καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης, καθώς ρυθµίζονταν µέσω των κανονισµών στοιχεία όπως οι όροι 

εργασίας, οι µισθοί, οι τιµές, τα κέρδη κλπ. Επιπλέον, η ύπαρξή τους διευκόλυνε 

τόσο τις τοπικές όσο και τις οθωµανικές αρχές, καθώς διευκολύνονταν ο έλεγχος της 

οικονοµικής ζωής της πόλης10. Τέλος, ο κοινωνικός ρόλος των συντεχνιών 

αναδεικνύεται µέσα από τη συµµετοχή τους στην κατασκευή δηµόσιων έργων, την 

κατά περιόδους φιλανθρωπική δραστηριότητά τους και την ανάληψη πρωτοβουλιών 

σε διάφορα κοινωνικά έργα (π.χ. ανέγερση ναών)11. 

 

3. Τα παραδοσιακά στοιχεία των συντεχνιών 

Ο θεσµός των συντεχνιών βασίστηκε για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε ορισµένα 

χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις προκαπιταλιστικού τύπου κοινωνίες. Η 

σηµαντική συµβολή των συντεχνιών στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή 

της Οθωµανικής αυτοκρατορίας εντοπίζεται στο διάστηµα από τον 16ο µέχρι τον 19ο 

αιώνα12 Πρόκειται κατά το πλείστον για βιοτεχνίες που αξιοποίησαν την οικονοµική 

συγκυρία και τις ιδιοµορφίες του Οθωµανικού κόσµου, διαµορφώνοντας θύλακες 

οικονοµικής ευµάρειας και πολιτισµικής άνθησης13. Οι συνθήκες ευνόησαν σε 

µεγάλο βαθµό την ανάπτυξη των συντεχνιών. Η απέχθεια του Ισλαµικού κόσµου 

προς τη δράση των πλανώδιων τεχνητών και των µεγαλοεµπόρων, παράλληλα µε την 

αρνητική στάση απέναντι στην κερδοσκοπία (παρά µόνο εφόσον αυτή συνδυάζεται 

µε φιλανθρωπία), συνεπικούρησαν στην ανασύσταση του συντεχνιακού 

συστήµατος14. 

                                                 
9 Ευθυµίου, ό.π., σ. 328. 
10 Γουήλ κ.ά., ό.π., σ. 96. 
11 Ευθυµίου, ό.π., σ. 333. 
12 Ό.π., σ. 325. 
13 Ολυµπίτου Ευδοκία, «Τεχνικές και Επαγγέλµατα. Μια εθνολογική προσέγγιση», στο Ιστορία του 
νέου Ελληνισµού, τόµος Α’, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, 2003, σ. 305.  
14 Ευθυµίου, ό.π., σ. 326. 
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Σε αυτά τα οικονοµικά και κοινωνικά πλαίσια αναπτύσσεται ο θεσµός των 

συντεχνιών. Τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά του συντηρούν µια µορφή 

προκαπιταλιστικών σχέσεων. Οι συντεχνίες βασίζονται σε ένα σύστηµα περιορισµών 

και κατανοµών µε κύριο στόχο την αποτροπή και την κατάργηση κάθε µορφής 

συναγωνισµού ή ανταγωνσιµού15. Έτσι, οι βιοτεχνικές δραστηριότητες που 

ασκούνται στα πλαίσια των συντεχνιών αποτάσσονται πλήρως την έννοια του 

ανταγωνισµού (αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που οι συντεχνίες εµφανίστηκαν 

ευαίσθητες απέναντι στους ανταγωνισµούς της βιοµηχανικής εποχής)16.  

Η συντεχνιακή αλληλεγγύη φαίνεται πως ήταν πολύ αυστηρή και ο 

συντεχνιακός ανταγωνισµός ανεπιθύµητος, στοιχεία που µαρτυρούνται σε διάφορα 

αυτοκρατορικά φιρµάνια. Τα φιρµάνια συντηρούσαν και καλλιεργούσαν τη στενή 

σχέση και την αλληλοϋποστήριξη των µελών, αποτρέποντας κάθε µορφή 

ανταγωνισµού που θα µπορούσε να διακυβεύσει τα κεκτηµένα και τα συµφέροντα 

της εκάστοτε συντεχνίας. Μάλιστα, εκφράσεις όπως ανήκουν στο ίδιο συνάφι ή 

συντεχνιακά συµφέροντα καταδεικνύουν αυτόν τον παραδοσικό χαρακτήρα των 

συντεχνιών17. Αξίζει, επιπλέον, να προσθέσουµε ότι η αποφυγή του αθέµιτου 

ανταγωνσιµού στηριζόταν σε δύο άξονες σχέσεων: του µάστορα µε τα έµµισθα µέλη 

αλλά και των µαστόρων µεταξύ τους18. 

Η συντεχνιακή αλληλεγγύη και η αποτροπή του ανταγωνισµού πήγαζε και 

από ένα ακόµα στοιχείο, το οποίο είχε σηµαντικό αντίκτυπο σε κοινωνικό επίπεδο. 

Τα µέλη των συντεχνιών διέπονταν από ισχυρούς συνεκτικούς δεσµούς, γεγονός που 

µαρτυράη αλληλεγγύη σε ποικίλες περιστάσεις του ιδιωτικού και του δηµόσιου βίου 

(π.χ. συνεκκλησιαµός, παρακολούθηση κηδείας θανόντος συναδέλφου κλπ.)19. Έτσι, 

δηµιουργούνταν ένας ισχυρός συνεκτικός ιστός στα πλαίσια της παραδοσιακής 

κοινωνίας20. Επιπρόσθετα, η συµµετοχή των συντεχνιών σε δηµόσιες τελετές, 

δηµόσια έργα, καθώς επίσης και η ανάληψη φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών ενίσχυαν 

το στοιχείο της αλληλεγγύης21. 

                                                 
15 Ασδραχάς Σπύρος, «Οι συντεχνίες στην Τουρκοκρατία: οι οικονοµικές λειτουργίες», στο Ανθολόγιο 
δοκιµίων για το ∆ηµόσιο και τον Ιδιωτικό βίο στην Ελλάδα (19ος – 20ος αιώνας), ΕΑΠ, Πάτρα, 2008, σ. 
151. 
16 Ολυµπίτου, ό.π., σ. 305. 
17 Γουήλ κ.ά., ό.π., σ. 101. 
18 Ντάτση, ό.π., σ. 161. 
19 Ευθυµίου, ό.π., σ. 333. 
20 Γουήλ κ.ά., ό.π., σ. 101. 
21 Ευθυµίου, ό.π., σ. 333. 
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Οι συντεχνίες ήταν επιφορτισµένες µε µια σειρά ρόλων που συνάδουν µε τα 

χαρακτηριστικά των προκαπιταλιστικών οικονοµικών και κοινωνικών σχέσεων. 

Όπως ήδη αναφέραµε, αποτελούσαν µια µορφή οικονοµικής και κοινωνικής 

οργάνωσης που ως στόχο είχε τη διευκόλυνση του ελέγχου της οικονοµικής 

δραστηριότητας. Υποστήριζαν τη διατήριση ενός ισόρροπου οικονοµικού 

συστήµατος, υιοθετώντας διαφόρων ειδών προσαρµογές προκειµένου να 

αποφεύγονται οι συγκρούσεις22. Αυτός ο λόγος σε συνδυασµό µε τα οφέλη από την 

επιβολή φορολογίας στις συντεχνίες οδηγούσε το οθωµανικό κράτος στην 

υποστήριξη τους, συχνά µε την ίδρυση καταστηµάτων, την επιβολή µονοπωλίων, τον 

καθορισµό των τιµών και των µισθών κλπ23.  

Στα πλαίσια των προκαπιταλιστικών χαρακτηριστικών των συντεχνιών 

µπορούµε να εντάξουµε και µια σειρά από άλλες λειτουργίες, µε τις οποίες ήταν 

επιφορτισµένες, όπως: α) καθορισµός του κόστους παραγωγής των βιοτεχνικών 

προϊόντων, β) έλεγχος πηγών εφοδιασµού πρώτων υλών, γ) καθορισµός µέγιστων 

τιµών, δ) κατανοµή των αγορών24. Στα παλαίσια των παραπάνω λειτουργιών 

διαµορφώνεται η λειτουργία του εµπορικού κεφαλαίου. Έτσι, µοναδική µέριµνα των 

συντεχνιών ήταν τα µέλη τους να µην πραγµατοποιούν αγορές υλικών σε υψηλότερες 

τιµές από αυτές που έχει καθορίσει η συντεχνία, καθώς κάτι τέτοιο οδηγούσε σε 

διάφορες µορφές αθέµιτου ανταγωνισµού25. 

 

4. Ανοίγµατα των συντεχνιών προς τη νεωτερικότητα  

Προς τα τέλη του 19ου αι. οι συντεχνίες εµφανίζουν σηµάδια παρακµής. Ενδογενείς 

και εξωγενείς παράγοντες επιβάλλουν την αναγκαιότητα για στορφή σε νεωτερικές 

τάσεις. Αυτή η στροφή προκαλεί σηµαντικές φθορές στον παραδοσιακό χαρακτήρα 

των συντεχνιών.  Κυριότερος παράγοντας που οδηγεί στην αποδόµησή τους είναι ο 

εκχρηµατισµός της αγοράς26. Ο ανταγωνισµός –που έως τότε ελεγχόταν και 

περιοριζόταν από το συντεχνιακό σύστηµα– καλλιεργείται σταδιακά από χειροτέχνες, 

πλανώδιους τεχνίτες και µικροπωλητές που άνοιγαν επιχειρήσεις δίχως να έχουν 

άδεια. Όλες οι ενέργειες των συτεχνιών αποσκοπούν στην παρεµπόδιση των 

                                                 
22 Ασδραχάς Σπύρος, «Οι συντεχνίες στην Τουρκοκρατία: οι οικονοµικές λειτουργίες», στο Ανθολόγιο 
δοκιµίων για το ∆ηµόσιο και τον Ιδιωτικό βίο στην Ελλάδα (19ος – 20ος αιώνας), ΕΑΠ, Πάτρα, 2008, σ. 
151. 
23 Γουήλ κ.ά., ό.π., σ. 96. 
24 Ασδραχάς, ό.π., σ. 152. 
25 Ό.π., σ. 159. 
26 Γουήλ κ.ά., ό.π., σ. 94. 
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καπιταλιστικών τάσεων που εµφανίζονται, θέτοντας εµπόδια σε µεµονωµένους 

µαστόρους που µετατρέπονται σε κεφαλαιούχους. Έτσι, ο νεωτερισµός που ήθελε την 

εργασία να έχει άµεση συνάφεια µε το κεφάλαιο δεν γίνεται αποδεκτός27Με αυτόν 

τον τρόπο αποβάλλεται κάθε απόπειρα καινοτόµησης, µε αποτέλεσµα να προκύψουν 

δυσκολίες στο εξαγωγικό εµπόριο και οι συντεχνίες να παρακµάσουν28. 

Επιπλέον, σπουδαίος εξωγενής παράγοντας που οδήγησε στην αποσύνθεση 

των συντεχνιών ήταν η βιοµηχανική επανάσταση. Η εκβιοµηχάνιση των κοινωνιών 

οδήγησε στην εισαγωγή προϊόντων από χώρες της δυτικής Ευρώπης, µε αποτέλεσµα 

να διεισδύσουν στη χώρα εµπόρια από διάφορες χώρες. Στο σκηνικό αυτό της 

διάλυσης οι βιοτέχνες παρέµειναν απλοί θεατές, καθώς παράλληλα η τουρκική 

κατοχή σε ορισµένες περιοχές διατηρούσε πολλά αρνητικά στοιχεία, εµποδίζοντας 

κάθε πιθανότητα υποτυπώδους ανάπτυξης εγχώριας βιοµηχανίας29. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις, όπως στα Αµπελάκια της Θεσσαλίας, ο ανταγωνισµός της αγγλικής 

καπιταλιστικής παραγωγής επέφερε εκµηχανισµό των ντόπιων βιοτεχνιών, ο οποίος 

όµως αποδείχτηκε ατελέσφορος κι έτσι η παρακµή δεν αποφεύχθηκε30. 

Εντούτοις, ρωγµές στον παραδοσιακό χαρακτήρα του συντεχνιακού 

συστήµατος προκάλεσαν και άλλοι παράγοντες κατά το πλείστον ενδογενείς. Η 

διατήρηση δυσµενών παραγόντων και αναχρονιστικών θεσµών αποτέλεσε 

ανασταλτικό παράγοντα για τη δράση των συντεχνιών. Οι φόροι σε πολλές πόλεις 

ήταν υψηλοί και σε πολλές περιπτώσεις ποικίλοι. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τα 

Γιάννενα, όπου στις συντεχνίες επιβάλλονταν δηµοτικοί φόροι, φόροι οδοπιοίας και 

φόροι για τα υποζύγια. Επιπλέον, οι ληστρικές επιδροµές δεν αντιµετωπίζονταν µε 

επάρκεια, µε αποτέλεσµα τα εργαστήρια να µαραζώνουν. Όλα τα προβλήµατα που 

αντιµετώπιζε ο κλάδος των συντεχνιών αντιµετωπίζονταν συχνά µε αδιαφορία από τις 

οθωµανικές αρχές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις υπονόµευαν τις διάφορες 

προσπάθειες τόνωσης της αγοράς31. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι βρισκόµαστε σε µια περίοδο 

κατά την οποία ενυπάρχουν σηµαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη 

                                                 
27 Ασδραχάς Σπύρος, «Παραδοσιακότητες και ανοίγµατα: η περίπτωση των Αµπελακίων της 
Θεσσαλίας», στο Ελληνική κοινωνία και οικονοµία ιη’ και ιθ’ αι. Υποθέσεις και προσεγγίσεις, Αθήνα, 
1988, σ. 146. 
28 Γουήλ κ.ά., ό.π., σ. 102. 
29 Παπαγεωργίου Γιώργος, Οι συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19ο και τις  
αρχές του 20ου αιώνα, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σειρά Επιστηµονικών ∆ιατριβών της Φιλοσοφικής 
Σχολής, Ιωάννινα, 1982, σσ. 197-200. 
30 Ασδραχάς, ό.π., σ. 150. 
31 Παπαγεωργίου, ό.π., σσ. 207-211. 
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του εµπορίου και των τεχνών. Η Ελλάδα διανύει ένα µεγάλο διάστηµα από τα 

τελευταία χρόνια της υποδούλωσης µέχρι τα πρώτα µετεπαναστατικά χρόνια, περίοδο 

κατά την οποία (µέχρι και τις αρχές του 20ου αι.) βρίσκεται ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα σε εµπόλεµη κατάσταση. Οι δοµές είναι ακόµα υποανάπτυκτες, ενώ 

απουσιάζει από πολλές πόλεις το τραπεζικό και πιστωτικό σύστηµα32 

Σηµαντικό κοινωνικό ζήτηµα αποτέλεσαν και τα µεταναστευτικά ρεύµατα, τα 

οποία επέφεραν αρνητικές συνέπειες στη διατήρηση του παραδοσιακού χαρακτήρα 

των συντεχνιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι µετανάστες από τα 

Αµπελάκια που εισήγαγαν στην περιοχή τους «επιβιώµατα», δηλαδή δυτικές 

συνήθειες που είχαν αποκτήσει στον τόπο µετανάστευσης33. Τέλος, η κοινωνική 

κινητικότητα θέτει σε αµφισβήτηση παραδοσιακές αξίες και η νέα γενιά, που 

επιδιώκει να επωφεληθεί από τις προσφερόµενες ευκαιρίες στα πλαίσια ενός 

οικονοµικού ορθολογισµού, συγκρούεται µε τις παλαιότερες προκαλώντας 

ρήγµατα34.  

Όλοι οι παράγοντες που αναπτύξαµε παραπάνω επιφέρουν στο συντεχνιακό 

µοντέλο µια δοµική αλλαγή που αποβαίνει µοιραία για την εξέλιξη των συντεχνιών. 

Η αλλαγή αυτή περιγράφεται ως διάσπαση της συντεχνίας σε υπαλλήλους και 

αφεντικά35. Η ιεραρχηµένη δοµή και η σαφής οργάνωση παύουν να υπάρχουν και 

υποκαθίστανται από τη σχέση εργοδότη–εργαζόµενου. Το στοιχείο αυτό περιγράφει 

µε τον πλέον παραστατικό τρόπο την οριστική αποσύνθεση των συντεχνιών.  

 

5. Συµπεράσµατα 

Οι συντεχνίες αποτέλεσαν ένα σύστηµα οικονοµικής και κοινωνικής οργάνωσης για 

πολλούς αιώνες ήδη από τα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Οι περίοδοι ακµής 

αναδεικνύουν ένα σύστηµα µε σαφώς ιεραρχηµένες δοµές και σαφές οργανωτικό 

πλαίσιο. Οι ρολοί των συντεχνιών ήταν πολυποίκιλοι και αντανακλούν τις 

προκαπιταλιστικές σχέσεις της οθωµανικής κοινωνίας, πάνω στις οποίες 

αναπτύχθηκε. Σε αυτά τα πλαίσια, η λειτουργία τους στηρίχτηκε στο εµπορικό 

κεφάλαιο, υπονόµευσε κάθε µορφή ανταγωνισµού και επιτέλεσε µια σειρά ενεργειών 

προκειµένου να επιτύχει µια ισορροπηµένη οικονοµική οργάνωση (καθορισµός 
                                                 
32 Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 213. 
33 Ασδραχάς Σπύρος, «Παραδοσιακότητες και ανοίγµατα: η περίπτωση των Αµπελακίων της 
Θεσσαλίας», στο Ελληνική κοινωνία και οικονοµία ιη’ και ιθ’ αι. Υποθέσεις και προσεγγίσεις, Αθήνα, 
1988, σ. 151. 
34 Ό.π., σ. 150. 
35 Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 200. 
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ανώτατων τιµών και κόστους παραγωγής, έλεγχος πηγών πρώτων υλών κλπ.). 

Παράλληλα, ανέπτυξε σηµαντική κοινωνική δράση, η οποία φαίνεται πως είχε 

αντίκτυπο στην κοινωνία. Ο παραδοσιακός προκαπτιαλιστικός χαρακτήρας των 

συντεχνιών καθίσταται εµφανής αν αναλογιστούµε ότι όσα στοιχεία παραθέσαµε δεν 

χαρακτηρίζουν εµπόριο ελεύθερης αγοράς. 

Ωστόσο, ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες οδηγούν σε ρήξη µε τον 

παραδοσιακό τους χαρακτήρα. Υιοθετούνται νεωτερισµοί που µοιραία οδηγούν στην 

αποδόµησή τους. Ως σηµαντικότερους ενδογενείς παράγοντες µπορούµε να 

θεωρήσουµε την εµφάνιση πλανώδιων µικροπωλητών και τεχνιτών δίχως άδεια, 

στοιχείο που αύξησε τον αθέµιτο ανταγωνισµό, την απουσία υποδοµών και τη συχνή 

υπονόµευση από τις οθωµανικές αρχές, καθώς επίσης και διάφορους κοινωνικούς 

παράγοντες που οδήγησαν σε σύγκρουση γενεών. Στους εξωγενείς παράγοντες, 

σπουδαιότερος είναι αναµφισβήτητα η εµφάνιση της βιοµηχανικής επανάστασης, που 

οδήγησε σε εισαγωγή προϊόντων από τις αγορές της δύσης, ανεπιτυχή εκµηχάνηση 

της παραγωγής και τελική παρακµή του θεσµού των συντεχνιών. Επιπρόσθετα, οι 

συχνοί πόλεµοι αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα για τη διατήρηση ενός θεσµού 

που επέβαλε την ύπαρξή του µόνο µέσα από τη διατήρηση των παραδοσιακών του 

αξιών, αρνούµενος καθετί καινοτόµο. 
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