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Η κατανάλωση στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική εικοσαετία 1945-1967:
«πατριωτική πράξη», «ξενική επίδραση» ή εθνικό «χαρακτηριστικό»;

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παρατηρείται στην Ελλάδα συνεχής αύξηση
της κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει η Ε.Σ.Υ.Ε. (ιδρ. 1956) το
υψηλότερο ποσοστό αύξησης (17%) παρατηρείται τα έτη 1963-1964 ενώ το
χαμηλότερο (5%) τα έτη 1967-1968. Αναμφίβολα η αύξηση αυτή οφείλεται σε
ποικίλους μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως η βελτίωση του εισοδήματος
μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού –μέσα σε μία γενιά το Α.Ε.Π. τριπλασιάστηκε-,
η νομισματική σταθερότητα, ο χαμηλός πληθωρισμός κ.ά. Ωστόσο, οφείλεται και στα
νέα καταναλωτικά ήθη που επικράτησαν μεταπολεμικά, εισαγωγική μελέτη των
οποίων αποτελεί η παρούσα ανακοίνωση. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950 η
κατοχή υλικών αγαθών ερμηνευόταν ως τεκμήριο ανάπτυξης και ευημερίας. Από τα
μέσα της δεκαετίας του 1950 η κατανάλωση θεωρήθηκε ως η μόνη εγγύηση ευτυχίας
στη ζωή, το σημαντικότερο μέσο προσωπικής ικανοποίησης καθώς και κοινωνικής
καταξίωσης και ανέλιξης. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 άρχισε να αναδύεται το
ερώτημα αν η κατοχή των υλικών αγαθών είχε σχέση με την πνευματική ανάπτυξη.
Στα θέματα αυτά θα αναφερθούμε στη συνέχεια.
Η έλλειψη των υλικών αγαθών την περίοδο της Κατοχής και η εξιδανίκευσή τους
Άρθρα στον Τύπο αμέσως μετά την απελευθέρωση μαρτυρούν ότι ο πόλεμος
είχε κολοσσιαίες επιπτώσεις για τους Έλληνες, όχι μόνο για τις ανθρώπινες απώλειες
που προκάλεσε και για τις υλικές ζημιές, αλλά και για την καταβαράθρωση του ήδη
χαμηλού προπολεμικού βιοτικού επιπέδου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου και της
τριπλής ξενικής Κατοχής η κατανάλωση μειώθηκε κάτω από τα όρια του απολύτως
απαραίτητου, λόγω της απόσπασης του προϊόντος από τους κατακτητές, του
εκμηδενισμού των εισαγωγών, της μείωσης της παραγωγής, του συστήματος
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διανομής (μαύρη αγορά).1 Επιπλέον, καταστράφηκε το 25% των οικοδομημάτων της
χώρας2.
Το 1945 ένας αρθρογράφος περιέγραφε στην εφημερίδα Ελευθερία τις
ψυχολογικές και συναισθηματικές επιπτώσεις που είχαν η απώλεια των υλικών
αγαθών και της άνεσης στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων:3
… με την έναρξη του πολέμου «καταργήθηκαν τα λεγόμενα κομφόρ –όσο και όπου
υπήρχαν. Το ασανσέρ, το καλοριφέρ, η ηλεκτρική κουζίνα, το ζεστό νερό. …
Παράλληλα άρχισε η αφαίρεσις διαφόρων μικροπραγμάτων από τις εγκαταστάσεις
του σπιτιού: σωλήνες βρύσες, κλειδαριές, σύρματα, ηλεκτρικά ρολόγια και πόμολα
έκαναν φτερά. Κι έπειτα ήρθαν οι επιτάξεις από τα στρατεύματα της κατοχής. …
Λαμβάναμε την εντολή να αφήσουμε το σπίτι και να φύγουμε χωρίς να πάρουμε
τίποτε: Επρόκειτο να τα πάρουν αυτοί. … Τα σπίτια έγιναν άνω κάτω. Δεν υπήρχε
σπίτι στην Αθήνα που να μη φιλοξενή από δύο έως είκοσι οκτώ πρόσωπα. … [Μετά
τον πόλεμο] «έφυγαν αυτοί, ήλθε το κίνημα [της δεκεμβριανής στάσεως]», κατά το
οποίο «τα έπιπλα [της κατοικίας ήταν] τα άψυχα θύματα» είτε λόγω των νέων
επιτάξεων, τις οποίες ορισμένες μαρτυρίες περιγράφουν ως καταστρεπτικότερες, είτε
λόγω των ανατινάξεων των κατοικιών και της χρήσης επίπλων σε οδοφράγματα. Η
θαλπωρή του σπιτικού είχε χαθεί. «Αντίο σπίτι, αντίο ποιητική γαλήνη της
οικογενειακής εστίας. Ο πόλεμος σας έφαγε και εσάς. Και τώρα περιμένωμε όλοι με
αγωνία την περίοδο της ανασυγκροτήσεως που πρέπει να αρχίσει απαραιτήτως με τη
λύσι του ζητήματος της στέγης. Να χτισθούν οι γκρεμισμένοι τοίχοι, να μπουν τζάμια
στα παράθυρα, να δουλέψη το καλοριφέρ, ν’ αχνίση το ζεστό νερό στα μπάνια … Να
ξαναγίνη το σπίτι μας σπίτι μας. Και τότε να κλειδώσουμε την πόρτα να αλωνίσουμε
ελευθέρως στα δωμάτια, ν’ ανοίξουμε το κουμπί του ραδιοφώνου, να χαμηλώσουμε
το φως του αμπαζούρ και χαϊδεύοντας τα μαλλιά του … ετέρου μας ημίσεως να
πούμε μ’ ένα βαθύ στεναγμό ανακουφίσεως: -Επιτέλους μόνοι!

Σε άλλο χρονογράφημα, την ίδια χρονιά (1945), ο ίδιος αρθρογράφος
εξέφρασε τις επιπτώσεις που είχε ο πόλεμος στην προσωπική εμφάνιση των
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ανθρώπων και, άρα, στην ψυχολογική τους κατάσταση4: «Περισσότερο και από τα
ανακοινωθέντα του γερμανικού μετώπου, οι Αθηναίοι ενδιαφέρονται για τις
ανακοινώσεις της Ούνρα. Μας έχει υποσχεθεί την ανακαίνιση της εμφανίσεώς μας
και ο καθένας περιμένει την πραγματοποίηση αυτής της υποσχέσεως με
ανυπομονησία. Με την ίδια ανυπομονησία περιμένει το τριμμένο σακάκι, το
χιλιοπατημένο παπούτσι, το χιλιομανταρισμένο πουκάμισο, η τρύπια φανέλλα και ας
μην επεκταθούμε παρακάτω γιατί θα αντιμετωπίσουμε άλλο φοβερό δράμα. … Όλα
αυτά τα χρόνια η προσέγγιση σε κατάστημα ανδρικών η γυναικείων ειδών ήταν ένα
απραγματοποίητο όνειρο. … Είναι καιρός να πετάξουμε όλοι αυτά τα υπολείμματα
της άλλοτε ποτέ γκαρνταρόμπας μας και να πανηγυρίσουμε σα καινούργιοι άνθρωποι
την ημέρα της ειρήνης. … Γιατί θα ήταν κρίμα να εορτάσουμε την ειρήνη με την
κληρονομιά της κατοχής στην πλάτη.»
Η κατανάλωση ως πράξη πατριωτισμού, εθνικής και προσωπικής αναγέννησης
(1945-1955)
Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας
του 1950, η κατανάλωση διατηρήθηκε σε περιορισμένα πλαίσια, αλλά με έντονες
αυξητικές τάξεις. Το 1952 καταργήθηκε το δελτίο σε βασικά είδη, ενώ οι
περισσότεροι ποσοτικοί περιορισμοί των εισαγωγών άρθηκαν τον Απρίλιο του 1953.
Το 1954 οι πωλήσεις του αθηναϊκού πολυκαταστήματος «Δραγώνας» παρουσίαζαν
αύξηση 219% σε σύγκριση με το 19385.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου (1945-1955)

η

κατανάλωση αποτελούσε τη δίοδο για την εθνική και προσωπική αναγέννηση.
Κάλυπτε πρακτικές αλλά και ψυχολογικές ανάγκες και, επιπλέον, επειδή συνέβαλε
στην ανάπτυξη της οικονομίας παρουσιαζόταν ως πατριωτική πράξη.
Οι πρώτες διαφημίσεις αποτελούσαν μηνύματα αισιοδοξίας και θετικής
στάσης απέναντι στη ζωή. Σε όσους είχαν υποφέρει, δηλαδή στην πλειονότητα του
πληθυσμού, η μοίρα όφειλε ένα καλύτερο μέλλον. Η κατανάλωση παρουσιάζονταν
ως αντίδραση, κατά της ζοφερής ατμόσφαιρας του πολέμου. Σήμαινε αισιοδοξία για
το μέλλον μέσα από την αποκατάσταση της καθημερινότητας που τόσο βίαια είχε
διαταράξει ο πόλεμος (εικ. 1). Αποτελούσε διαβεβαίωση της νέας μεταπολεμικής
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δημοκρατικής κοινωνίας που θα πρόσφερε σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες στην ποιοτική
ζωή (εικ. 2). Τη νέα μεταπολεμική δημοκρατική κοινωνία θα διαμόρφωναν τα
προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας, πολλά από τα οποία είχαν επινοηθεί κατά τη
διάρκεια του πολέμου για τις ανάγκες του. Μέσω της βιομηχανικής παραγωγής θα
έμπαιναν στην υπηρεσία του ανθρώπου, γεγονός που θα επέφερε την άνοδο του
βιοτικού επιπέδου και την ανάπτυξη, «λέξεις με την μεγαλυτέραν κυκλοφορίαν μετά
τα άλματα προς το διάστημα και την πυρηνικήν ενέργειαν.»6 Η κατανάλωση θα
δημιουργούσε το άνετο και ζεστό σπιτικό, το όνειρο των νιόπαντρων ζευγαριών της
μεταπολεμικής περιόδου, τον πυρήνα της οικογένειας μέσα στον οποίο θα
εκκολάπτονταν η μεταπολεμική γενιά (εικ. 3) .
Η κατανάλωση ήταν επίσης το μέτρο και το μέσο για την ανάπτυξη της
εγχώριας παραγωγής και του εμπορίου, και, ως εκ τούτου, της εθνικής οικονομίας. Οι
παράγοντες αυτοί αποτελούσαν μία άλλη μορφή εγγύησης για την πρόοδο της
ελληνικής κοινωνίας (εικ. 4).7 Το 1955 η εταιρεία «Δραγώνας» με περισσή
περηφάνια συμπεριλάμβανε στις διαφημίσεις της το ποσό των φόρων που εισέπραξε
το κράτος από τις πωλήσεις που επέτυχε το κατάστημα: «…μόνον από αμέσους
φόρους το ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου εξακοσίων πεντήκοντα εκατομμυρίων
παλαιών δραχμών (1.650.000.000) ήτοι το ένα χιλιοστόν όλων των αμέσων εσόδων
του Ελληνικού Κράτους. Χωριστά τι ποσά επληρώθησαν στο ΙΚΑ, στα διάφορα
Ταμεία, στα Τελωνεία και σε παντοειδείς εισφορές.»8
Η ταύτιση των εννοιών της εθνικής και της ατομικής προόδου με την
κατανάλωση και την κατοχή υλικών συμβόλων ευμάρειας, παρατηρείται στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μετά το Β΄ Π.Π. Αποδίδεται, ως επί το πλείστον,
στην κυριαρχία του αμερικανικού επιχειρηματικού και πολιτισμικού μοντέλου το
οποίο είχε αρχίσει να επηρεάζει τους Ευρωπαίους ήδη από την περίοδο του
Μεσοπολέμου. 9
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Για τη διάδοση της αμερικανικής επιχειρηματικής αντίληψης στην Ευρώπη μεταπολεμικά βλέπε
Marie-Laure A. Djelic, Exporting the American Model, The Post-War Transformation of European
Business, Oxford University, 1998. Όσον αφορά τα νέα καταναλωτικά ήθη που επικράτησαν
μεταπολεμικά βλέπε: D. P. Scrivano, «Signs of Americanization in Italian Domestic Life: Italy's
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Η διάδοση των ξένων καταναλωτικών ηθών από τα μέσα της δεκαετίας του 1950
Το αμερικανικό πολιτισμικό, και κατ’ επέκταση, καταναλωτικό μοντέλο
εδραιώθηκε διεθνώς μεταπολεμικά πρώτον, διότι με το σχέδιο Μάρσαλ η Ευρώπη
πλημμύρισε με αμερικανικά προϊόντα· δεύτερον, επειδή οι Η.Π.Α. υπερείχαν
οικονομικά και τεχνολογικά· τρίτον, επειδή στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου οι
Η.Π.Α. ανήγαγαν την υπεροχή τους σε πολιτισμικό πρότυπο μέσω του οποίου
στόχευαν να κυριαρχήσουν απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Οι εκθέσεις υλικού
πολιτισμού που διοργάνωναν οι δύο αντίπαλες χώρες, και κυρίως οι Η.Π.Α., για την
προβολή της ιδεολογίας τους αποτελούσαν ένα από τα κύρια θέματα της εποχής.
Μεταξύ αυτών έχει προσλάβει θρυλικές διαστάσεις η Αμερικανική Εθνική Έκθεση
(American National Exhibition) στη Μόσχα το 1959, κατά την οποία ο Αμερικανός
αντιπρόεδρος Νίξον και ο γενικός γραμματεύς του ρωσικού Κομμουνιστικού
Κόμματος Χρουστσώφ αντάλλαξαν διαξιφισμούς και ευφυολογήματα, μπροστά στο
κοινό με φόντο μία αμερικάνικη κουζίνα εξοπλισμένη με την τελευταία τεχνολογία
(«kitchen debate»: διαξιφισμοί με φόντο μία κουζίνα).10 Κατά τη δεκαετία του 1950 η
σύγχρονη κουζίνα αποτελούσε το πλέον δημοφιλές αντικείμενο διεθνώς11, τη
δημοτικότητα του οποίου ανταγωνιζόταν το αυτοκίνητο.
Το αμερικανικό πολιτισμικό πρότυπο προβλήθηκε και στην Ελλάδα κατ’
αρχάς από τους ίδιους τους Αμερικανούς και ακολούθως μέσω των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών καθώς και των Ελλήνων επιχειρηματιών. Από τα διάφορα
προγράμματα των Αμερικανών διακρίνεται η προβολή της αμερικανικής κουζίνας
στον ελληνικό τύπο και στα περίπτερα των Η.Π.Α. στη Διεθνή Έκθεση
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Θεσσαλονίκης.12 Χαρακτηριστική, επίσης, ήταν η ομιλία του Αμερικανού βουλευτού
Χάρολντ Κούλεϋ στο Προπέλερ Κλαμπ των Αθηνών ο οποίος επισήμανε ότι «ο
άρτος και το βούτυρο είναι όπλα αποτελεσματικώτερα των σφαιρών», επισήμανση
που προβλήθηκε στον ελληνικό Τύπο13.
Όσον αφορά τους Έλληνες επιχειρηματίες ήδη από την περίοδο του
Μεσοπολέμου, οι σημαντικότεροι οραματίζονταν να εξελιχθούν σύμφωνα με τα
πρότυπα που είχε θέσει από τις αρχές του αιώνα ο Χένρυ Φορντ.14 Μεταπολεμικά
μέσω του σχεδίου Μάρσαλ ευεργετήθηκε με χορηγίες και τεχνογνωσία μία νέα γενιά
αναδυόμενων επιχειρήσεων οι οποίες εφάρμοσαν τις αμερικανικές μεθόδους στην
παραγωγή και στην προώθηση των προϊόντων στην αγορά. Σε αντίθεση με το
ευρωπαϊκό μάρκετινγκ που πρέσβευε ότι το προϊόν εφόσον είναι καλό ή παράγεται
από φερέγγυο επιχειρηματία θα κατακτήσει μόνο του την αγορά, το αμερικανικό
στηρίζονταν στην κατανόηση των αναγκών του κοινού ή, κατ’ άλλους, στη
χειραγώγησή
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πεποίθηση
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προγραμματίζεται, όπως η παραγωγή, συνοψίζει επιχειρηματίας της εποχής στη
φράση: «όταν γίνεται προσπάθεια εις την ανάπτυξιν της παραγωγής, μάλιστα δε εις
‘εν σειρά τοιαύτην’ [δηλαδή μαζική, εκμηχανισμένη παραγωγή] δεν θα πρέπει να
εξασφαλισθή και η αντίστοιχος αγορά μαζικής καταναλώσεως;»16
Μέσα στα πλαίσια αυτής της νέας επιχειρηματικής αντίληψης η κατανάλωση
διεγείρονταν συστηματικά από τα νέα συστήματα προώθησης των προϊόντων στη
μαζική αγορά. Με αντικείμενο τη συγκέντρωση και την επεξεργασία δεδομένων για
την «ορθή χάραξη οικονομικής και παραγωγικής πολιτικής από άτομα, από ομάδες
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«Ο άρτος και το βούτυρο είναι όπλα αποτελεσματικώτερα των σφαιρών, λέγει ο κ. Κούλεϋ»,
Ελευθερία 23.4.1960. Επίσης «Διακηρύξεις των κ.κ. Κρούτσεφ και Νίξον υπέρ της ειρήνης»
Ελευθερία, 23.7.1959.
14

Για την περίοδο του Μεσοπολέμου βλέπε «Η πρόθεση των ελλήνων κατασκευαστών: μεγάλα
πρότυπα για μικρούς μεγιστάνες», στο Ε. Ρούπα, Ε. Χεκίμογλου, Η ιστορία του αυτοκινήτου στην
Ελλάδα, Αθήνα 2009, 115-118.
15
16

H. G. Schröter, Americanization of the European Economy, Springer 2005, 117.

Χρ. Ι. Παπαδόπουλος, «Έρευνα και παραγωγικότης: Η παραμελημένη πλευρά της επιτυχίας»,
Ελληνικά Θέματα, τχ. 30, Ιούνιος 1958, σ. 215.

Ευφροσύνη Ρούπα
από Κράτη»17 ιδρύθηκαν κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς που μελετούσαν την
καταναλωτική συμπεριφορά -όπως το Ινστιτούτο Επικοινωνιών και Ερευνών της
διαφημιστικής εταιρείας ΑΔΕΛ (1956), η Ελληνική Εταιρία Marketing του
Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (1958) και το Εθνικό Ινστιτούτο Ερεύνης της
διαφημιστικής εταιρείας «Μίνως» (1962). Παράλληλα, νέοι τύποι καταστημάτων
πώλησης ιδρύθηκαν, νέοι μέθοδοι πώλησης εφαρμόσθηκαν, η συσκευασία και η
εμφάνιση του προϊόντος απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία, ενώ η διαφήμιση γνώρισε
άνθηση.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 στην αγορά υπήρχαν πλέον τα καταστήματα
«κολοσσοί». Το πρώτο που δημιουργήθηκε, το κατάστημα «Δραγώνας» (ιδρ. 1938),
διέθετε το 1955 επτά ορόφους και τέσσερα ασανσέρ. Το 1954 είχε εξυπηρετήσει
περισσότερους από 660.000 πελάτες.18 Το 1964 το «Μινιόν» «δια να ανταποκριθή εις
την αλματώδη αύξησιν της πελατείας του –εκείνο το έτος είχε εξυπηρετήσει
1.200.000 πελάτες- και τις αυξημένες απαιτήσεις τους σε ανέσεις, ευκολίας
περιποιήσεως και ποικιλία προϊόντων»- είχε επεκτείνει το κτίριο με τρεις νέους
ορόφους και διέθετε πλέον συνολικά οκτώ ορόφους. Επιπλέον, είχε εγκαταστήσει
τέσσερις κυλιόμενες σκάλες, -τις οποίες πρόβαλε αντί των εμπορευμάτων στις
διαφημίσεις του- και ετοιμαζόταν να εγκαταστήσει και air condition.19 Εν τω μεταξύ
το σύστημα «ευρείας καταναλώσεως με αυτοεξυπηρέτηση» (self-service) είχε αρχίσει
να εφαρμόζεται κατά τη δεκαετία του 1960 στην Αθήνα, αρχικά στα καταστήματα
έτοιμης διατροφής («Φλόκας», 1960) και ακολούθως στα καταστήματα ειδών
προσωπικής υγιεινής και καλλωπισμού («Μαρινόπουλος», 1961) και στα πρώτα
σούπερ-μάρκετ («Αθηνά Μάρκετ», 1967). Στόχος αυτών των εμπορικών χώρων ήταν
να διεγείρουν την κατανάλωση παρέχοντας στο κοινό «από καρφίτσα μέχρι
ψυγείο»20. Η επιχείρηση «Μαρινόπουλος» διέθετε περισσότερα από 4.000 βασικές
17

Από διαφήμιση του φορέα στο περιοδικό Ελληνικά Θέματα, τχ. 30, Ιούνιος 1958, χ.σ.

18

«Καταστήματα –Κολοσσοί», Εικόνες, τχ. 8, 19-25 Δεκεμβρίου 1955, σ. 40.

19

Από διαφήμιση της επιχείρησης στην εφημερίδα Εμπρός, 19.12.1964.

20

«Επίσκεψη σ’ ένα μαγικό κόσμο», Εικόνες, τχ.211, 6-12 Νοεμβρίου 1959, σ.104. Η έκφραση αυτή,
που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής κατά τη μεταπολεμική περίοδο, αποτελεί άλλη μία μαρτυρία της
μεταπολεμικής ξενικής επίδρασης. Διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 1930 από τον αμερικανό
βιομηχανικό σχεδιαστή Raymond Lowey, ο οποίος, θέλοντας να δηλώσει τη συμβολή που θα είχε
εφεξής στην κοινωνία ο κλάδος αυτός, ανέφερε ότι θα ήταν αρμόδιος για τη σχεδίαση πληθώρας
αντικειμένων «από [τη σχεδίαση] ενός κραγιόν έως [τη σχεδίαση] ενός ατμόπλοιου» (from a lipstick to
a steamship). Επαναλήφθηκε με τη νέα διατύπωση «από [τη σχεδίαση] ενός κουταλιού έως [τη
σχεδίαση] της πόλης» (dal cucchiaio alla città), το 1952, από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Ernesto Nathan
Rogers, στο συνέδριο του CIAM στη Σουηδία, αυτή τη φορά για να δηλώσει τη συμβολή των

261

Η κατανάλωση στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική εικοσαετία 1945-1967
κατηγορίες προϊόντων, ο μεγαλύτερος αριθμός προϊόντων που είχε συγκεντρωθεί
μέχρι τότε σε ελληνικό κατάστημα. Εφάρμοσε το σύστημα κατανάλωσης με τη
βοήθεια τροχήλατου καλαθιού (καροτσάκι) και επέτυχε, τα επόμενα χρόνια, αύξηση
κίνησης 157%.21
Το τυποποιημένο και συσκευασμένο προϊόν κατακτούσε την αγορά των
τροφίμων, των καλλυντικών, της ένδυσης και της υπόδησης καθώς ακόμα και του
επίπλου. Χωρίς την προσωπική επικοινωνία μεταξύ παραγωγού και πελάτη, στην
απρόσωπη βιτρίνα και το ράφι της υπεραγοράς η εικόνα του αντικειμένου και η
προβολή του μέσα από τη διαφήμιση ήταν το κύριο μέσον προσέλκυσης του
καταναλωτή. Τόσο το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας όσο και διάφοροι
ιδιωτικοί οργανισμοί που ιδρύθηκαν με σκοπό την ανάπτυξη της παραγωγικότητας
καθώς και οι νέο-ιδρυθείσες διαφημιστικές εταιρείες ανέλαβαν, με ιδιαίτερο ζήλο, να
εδραιώσουν στην αντίληψη των παραγωγών τη σημασία της

αισθητικής του

προϊόντος.22
Η διαφήμιση στην Ελλάδα γίνεται πιο οργανωμένη από τη δεκαετία του 1930,
δηλαδή ξεπερνά την απλή αγγελία σε εφημερίδα, συνδυάζει το μήνυμα με την εικόνα
-ενίοτε ακόμα και με τον ήχο-, και προβάλλεται στον περιοδικό τύπο, στο ραδιόφωνο,
στον κινηματογράφο καθώς και σε κάθε νέο μέσο μαζικής ενημέρωσης που
εμφανίζεται. Η οργανωμένη διαφήμιση αναπτύσσεται κυρίως μετά τον Β΄ Π.Π.
Προπολεμικά λειτουργούσαν στη χώρα τέσσερις διαφημιστικές εταιρείες. Στα μέσα
της δεκαετίας του 1960 ασχολούνταν άμεσα ή έμμεσα με τη διαφήμιση 170
επιχειρήσεις. Από αυτές οι είκοσι ήταν μεγάλες σύγχρονες διαφημιστικές εταιρείες, οι
οποίες «λόγω έλλειψης παραδόσεως στον τομέα αυτόν», εφάρμοζαν κυρίως τις
αμερικανικές μεθόδους.23

αρχιτεκτόνων στη μεταπολεμική κοινωνία. Penny Sparke, Design in Italy: 1870 to the present, New
York 1988, σ. 109.
21

Βλέπε διαφημιστική καταχώρηση της επιχείρησης στο περιοδικό Εικόνες, τχ. 357, 24 Αυγούστου
1962, σ. 21, καθώς και το άρθρο «Prisunic: Τα self-service Μαρινόπουλου», Βιομηχανική
Επιθεώρησις, τ. 33 (Δεκέμβριος 1966), σ. 812.
22

Ενδεικτικά, βλέπε άρθρο στο περιοδικό του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. «Η καλή συσκευασία», Παραγωγικότης, τχ.
12, Απρίλιος – Μάιος 1956, σ. 47. Επίσης, βλέπε: «Συσκευασία: Δείκτης του πολιτισμού μιας χώρας,
Ο μαγνήτης του αγοραστού, σημαντικός συντελεστής εις την πρόοδον της οικονομίας», Δημοσιότης
και Προβολή, τχ. 13, Ιανουάριος 1960, σ. 6-7.
23

Για τα στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη των διαφημιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα βλέπε
Δ.Γ.Μ., «Ποία είναι η επαγγελματική διαφημιστική ομάδα;», Δημοσιότης, περίοδος 2η, τχ. 79,

Ευφροσύνη Ρούπα
Όσον αφορά στη διάδοση των νέων καταναλωτικών ηθών και των προϊόντων
μέσω του Τύπου και της διαφήμισης ας σημειωθεί ότι στην Αθήνα το 1961
εκδίδονταν 13 ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, 4 οικονομικές, μία μεγάλη
εβδομαδιαία (Εμπρός), 7 περιοδικά ποικίλης ύλης, «ενώ ήταν πάμπολλαι αι
εβδομαδιαίαι ή περιοδικαί εκδόσεις ποικίλου περιεχομένου.»24 Τουλάχιστον τρία από
τα περιοδικά ποικίλης ύλης, τα περιοδικά Γυναίκα (Φεβρουάριος, 1950), Εικόνες
(Οκτώβριος 1955-1968), και Ρομάντσο ( 1942-1990) συμπεριελάμβαναν ύλη σχετικά
με τον πρέποντα για την εποχή τρόπο του ζην, του ενδύεσθαι, του συμπεριφέρεσθαι
και του διακοσμείν την κατοικία (θέματα «λάιφ στάιλ»). Το 1964 άρχισε να εκδίδεται
και το πρώτο, στην Ελλάδα, περιοδικό για θέματα εσωτερικής διακόσμησης με
αποδέκτη το ευρύ κοινό, το Μοντέρνο Σπίτι. Πέρα από τα εξειδικευμένα περιοδικά,
το έτος εκείνο ο αριθμός των περιοδικών ποικίλης ύλης είχε αυξηθεί σε 14, τα οποία
διεκδικούσαν κοινό από τις εφημερίδες. Από αυτά το Δεκέμβριο του 1964 το
Ρομάντσο πούλησε 94.750 αντίτυπα, η Γυναίκα 63.460 ενώ οι Εικόνες 17.975. Ας
σημειωθεί ότι τα εν λόγω περιοδικά είχαν ιδιαίτερη ζήτηση στην ελληνική
περιφέρεια25, όπου οι ευκαιρίες ψυχαγωγίας ήταν λιγότερες από την πρωτεύουσα. Ο
ελληνικός λαός αποζητούσε την ενημέρωση σε ό,τι αφορούσε θέματα «λάιφ στάιλ»
και σύμφωνα με τον Θεοφύλακτο Παπακωνσταντίνου «κατά τη μεγάλη πλειονότητά
του ήταν επαρκώς ενημερωμένος».26
Αξίζει να σταθούμε στο περιοδικό Εικόνες της Ελένης Βλάχου το οποίο
ανέτρεψε τα δεδομένα του περιοδικού τύπου ποικίλης ύλης στη χώρα μας. Είχε
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1967, σ. 12-13. Σχετικά με την κυριαρχία των αμερικανικών προτύπων να
σημειωθεί ότι η διαφημιστική εταιρεία «Μίνως» είχε ως σύμβουλο τον Αμερικανό Dr Ernest Dichter
(1907-1991), που ήταν γνωστός για τη μέθοδο χειραγώγησης του καταναλωτή «Motivational
Research» (1946) και είχε ιδρύσει το «Ινστιτούτο Μελέτης Ψυχολογικών Κινήτρων» (Institute of
Motivational Research). Η προαναφερθείσα μέθοδος –γνωστή ως MR- εφαρμόσθηκε σε διαφημίσεις
των εταιρειών Chrysler και Procter & Gamble. «Ειδήσεις: Ο δρ. Ντίχτερ στην Ελλάδα», Δημοσιότης
και Προβολή, τχ. 63, Μάιος-Ιούνιος 1964, σ. 30. Βλέπε επίσης για την επίσκεψη στην Ελλάδα του
Frederic R. Gamble, αντιπροέδρου και τέως προέδρου, της Αμερικανικής Ενώσεως Διαφημιστικών
Εταιρειών (American Association of Advertising Agencies) στο «Διαφήμιση είναι η προβολή της
αλήθειας», Εικόνες, τχ. 85, 9-15 Ιουνίου 1957, σ. 34-35.
24

Κ. Κοροβήλας, «Η Αθήνα με αριθμούς», Εμπρός, 3.6.1961.

25

«Ελληνική ζωή και ξένη οικονομία: Εβδομαδιαία», Βιομηχανική Επιθεώρησις, τ. 32 (Απρίλιος
1965), σ. 253.
26

Ήταν βέβαια περισσότερο «ακουστικός τύπος, προτιμούσε το ακρόαμα από την ανάγνωση».
Σύμφωνα με τα κριτήρια που οριοθέτησε η UNESCO σε έρευνά της σχετικά με το επίπεδο
ενημέρωσης της κοινής γνώμης μίας χώρας, στην Ελλάδα διάβαζε εφημερίδα ένα περιορισμένο μόνον
ποσοστό -5% του πληθυσμού- ενώ αντίθετα το ποσοστό κατοχής δέκτη ραδιοφώνου ήταν ιδιαίτερα
ικανοποιητικό. Θ. Παπακωνσταντίνου, «53 Έλληνες εις τους 1000 είναι αναγνώσται των εφημερίδων»,
Εικόνες, τχ. 377, 11 Ιανουαρίου 1963, σ. 11.
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στηθεί με πρότυπο το αμερικανικό περιοδικό Life και ήταν μία ακριβή, για τα
ελληνικά δεδομένα, έκδοση, η οποία στηριζόταν στη διαφήμιση και στη φωτογραφία,
όπως άλλωστε μαρτυρά και ο τίτλος του. Οι διαφημίσεις καταλάμβαναν ποσοστό
50% της ύλης του – γεγονός πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα-, ωστόσο στα 13
χρόνια που εκδίδονταν ένας μόνον αναγνώστης έστειλε σχετική επιστολή
διαμαρτυρίας27. Οι φωτογραφίες πρόβαλαν τους ξένους και τους Έλληνες επώνυμους,
όχι τόσο το πνευματικό ή το επιχειρηματικό έργο τους, όσο τον τρόπο της ζωής τους.
Εκτός από τη βελτίωση της συσκευασίας και την ανάπτυξη της διαφήμισης,
στην ίδια περίοδο οι εκδηλώσεις προώθησης προϊόντων πυκνώνουν και επεκτείνονται
σε νέους τομείς. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι πολυάριθμες επιδείξεις μόδας και οι
εκθέσεις όπως η Πανελλήνιος Έκθεσις Τυποποιημένων Τροφίμων (1952, 1964), οι
εκθέσεις των προϊόντων της Ελληνικής Υποδηματοποιίας (1960 και έπειτα), η έκθεση
«Σύγχρονο Σπίτι» (διοργανώθηκε τα έτη 1957, 1961, 1962, 1964) η οποία, σύμφωνα
με διαφήμισή της, «απευθυνόταν στο μέσο αστό, στον νοικοκύρη και την
νοικοκυρά»28 καθώς και οι διάφορες εκθέσεις διακοσμητικών και χρηστικών
αντικειμένων. Οι περισσότερες από αυτές τις εκδηλώσεις ήταν πρωτόγνωρες για την
ελληνική αστική κοινωνία.
Έστω και με ενδεικτικά μόνον παραδείγματα, θα πρέπει να αναφερθούμε και
στα μηνύματα που εξέπεμπε ο ελληνικός κινηματογράφος. Τρεις τουλάχιστον από τις
πιο γνωστές ταινίες της εποχής «Η θεία από το Σικάγο» (1957, 142.459 εισιτήρια29),
«Τέντυ-μπόϋ αγάπη μου» (1965, 350.000 εισιτήρια) και «Μία ζωή την έχουμε»
(1958, 98.584 εισιτήρια) στηρίζουν την πλοκή τους στη βελτίωση της ζωής και την
προσωπική ικανοποίηση μέσα από την κατανάλωση και την κατοχή υλικών αγαθών.
Στις δύο πρώτες η έμφαση δίδεται στην αλλαγή της επίπλωσης και στην τρίτη στην
υιοθέτηση πολυτελούς τρόπου ζωής.
27

Η συντακτική ομάδα είχε επίγνωση γι’ αυτή τη συμβολή της στην ελληνική κοινωνία: «Οι Εικόνες
προσπάθησαν από την πρώτην ημέρα της εκδόσεώς των να δώσουν μίαν νέα καλαίσθητον μορφήν εις
την εμφάνισιν των διαφημίσεων. Εις αυτόν τον τομέα συνήντησαν και τις περισσότερες διαφωνίες.
Ένα σημαντικόν μέρος αναγνωστών των ελληνικών περιοδικών δεν έχει ακόμα συνηθίσει την
παρουσίαν των διαφημίσεων εις ευρυτέραν έκτασιν, όσον οι αναγνώσται των ξένων αναλόγων
εικονογραφημένων εκδόσεων…». Απάντηση της διεύθυνσης σε επιστολή αναγνώστου που
παραπονιόταν για τον αριθμό των διαφημίσεων. «Ταχυδρομείο», Εικόνες, τχ. 152, 22-28 Σεπτεμβρίου
1958, σ. 3.
28

Ανώνυμος, «Η έκθεσις του ‘Σύγχρονου Σπιτιού’ εις το Ζάππειον», Βιομηχανική Επιθεώρησις, τ. 32,
(Σεπτέμβριος 1957), σ. 674.
29
Ο αριθμός των εισιτηρίων αναφέρεται στην πρώτη προβολή τους σε κινηματογράφους των Αθηνών.
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Η άνοδος του ορίου της κοινωνικά αποδεκτής κατανάλωσης
Η κοινωνική διάκριση είχε σημαντική αξία στην ελληνική μεταπολεμική
κοινωνία στην οποία τα αστικά κέντρα διογκώθηκαν με ταχείς ρυθμούς και τα μεσαία
κοινωνικά στρώματα αναπτύχθηκαν αντίστοιχα, μαζί με τα πρότυπα διαβίωσης των
ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Η βασιλική αυλή, οι αστέρες του ελληνικού και
του ξένου κινηματογράφου, οι έλληνες επιχειρηματίες-και μεταξύ αυτών κυρίως οι
εφοπλιστές-, η εισβολή του διεθνούς «τζετ -σετ» στα ελληνικά νησιά, ακόμα και οι
έλληνες πολιτικοί αποτελούσαν πλέον τμήμα ενός ελληνικού συστήματος προβολής
επωνύμων («σταρ σύστεμ») το οποίο πρόσφερε πρότυπα για τον Τύπο και το κοινό.
Όπως οι πολιτικοί άρχισαν να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
για την προβολή τους30 έτσι οι επιτυχημένοι μεγαλοαστοί χρησιμοποιήθηκαν στις
διαφημίσεις ως πρότυπο κατανάλωσης. Το 1956 η ζυθοποιία Φιξ δημιούργησε
διαφημιστικό πρόγραμμα το οποίο αποτελούνταν από 20 περίπου εικόνες από «την
ελληνική οικογενειακή ζωή». Οι εικόνες παρουσίαζαν τους τρόπους με τους οποίους
η μεγαλοαστική τάξη περνούσε τον ελεύθερο χρόνο της. Η εικαστική απόδοση είχε
ξενόφερτη αισθητική (εικ. 5). Λίγα χρόνια αργότερα, η ζυθοποιία, σε άλλη
διαφημιστική καμπάνια, για να προσδώσει κύρος στα προϊόντα της χρησιμοποίησε
επώνυμους έλληνες επιχειρηματίες που πόζαραν να πίνουν μπύρα στον ελεύθερο
χρόνο τους σε μεγαλοαστικό περιβάλλον (εικ. 6).
Η δημιουργία στην ελληνική κοινωνία ενός «σταρ-σύστεμ» που πρόσφερε
πρότυπα, εξελισσόταν παράλληλα με τις μεταβολές που παρατηρούνται στα
μηνύματα που έστελνε η διαφήμιση σχετικά με την κατανάλωση. Σταδιακά από τα
μέσα του 1950, η διαφήμιση γινόταν πιο επιθετική, ανεβάζοντας ολοένα και πιο ψηλά
το όριο της κοινωνικά αποδεκτής κατανάλωσης. Αν κατά την πρώτη μεταπολεμική
περίοδο, η ανάπτυξη και η βελτίωση – σε επίπεδο εθνικό, επιχειρηματικό και
προσωπικό- είχαν αναχθεί ως τα ιδανικά της εποχής την επίτευξη των οποίων η
κατανάλωση εξυπηρετούσε- από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1950 η
«αθωότητα» αυτή - είχε αρχίσει να χάνεται. Η κατανάλωση αποτελούσε πλέον τη
μόνη εγγύηση ευτυχίας στη ζωή, το σημαντικότερο μέσο προσωπικής ικανοποίησης
καθώς και κοινωνικής καταξίωσης και ανέλιξης.
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Βλέπε τη φωτογραφία πορτρέτο του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο εξώφυλλο του περιοδικού
Εικόνες, τχ. 18, 27 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου 1956.
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Αρκετές διαφημίσεις έγιναν ψυχαναγκαστικές και παρουσίαζαν την αποχή
από την κατανάλωση ως πράξη επιτιμητική και τιμωρητέα. (εικ. 7). Άλλες, για να
ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή, στράφηκαν στην επίκληση του λόγου σημαντικών
επιστημόνων. Για παράδειγμα η επιχείρηση επίπλων «Λάιος» για να αυξήσει τις
πωλήσεις παρέθετε στις διαφημίσεις της απόσπασμα από το βιβλίο του γνωστού
Βρετανού ψυχολόγου - σεξολόγου του Dr Eustace Chesser, σύμφωνα με το οποίο
«Για να εξασφαλίσουν τα ανδρόγυνα την ευτυχία τους, πρέπει να φροντίσουν να
έχουν μία μοντέρνα κρεβατοκάμαρα με πολύ γούστο και όμορφα διακοσμημένη». 31
Οι αρθρογράφοι παρατηρούσαν ότι «με την ύψωσιν της πολιτιστικής στάθμης
της ανθρωπότητας μία ανάγκη που κάποτε ήταν δευτερευούσης σημασίας είχε πλέον
αναχθεί σε βασική [και υπήρχε πλέον] μία συνεχής μετουσίωσης των δευτερευουσών
εις βασικάς ανάγκας.» Υπήρχε ένα σύστημα δημιουργίας «πεποιημένων αναγκών [οι
οποίες] δίδουν απλώς διέξοδον εις την πλήξιν, την ματαιοδοξίαν και την
επιδεικτικότητα των ευπόρων τάξεων.»32
Ένα χαρακτηριστικό δείγμα της καταναλωτικής τάσης των Ελλήνων αποτελεί
η αγορά αυτοκινήτου, είδος πολυτελείας την εποχή εκείνη. Οι Έλληνες θεωρούσαν
ότι «Όταν διαθέτης ρόδα είσαι κάτι!».33 Το 1958 χρονογράφος κατέγραφε την ύπαρξη
της τάξης των «αδέκαρων κατόχων λιμουζίνας». Ένας από αυτούς περιέγραφε τη
διαδικασία και τη σκοπιμότητα απόκτησης αυτοκινήτου ως εξής: «Κάτι δανείστηκα,
κάτι γραμμάτια υπέγραψα και το πήρα… Ότι κερδίζω από τη δουλειά μου τρέχω και
το καταθέτω σε αυτές τις ρόδες. Δε λέω, έχει και τα καλά του το πράγμα. Στην εποχή
μας ο Δον Ζουάν πεζός δεν θα σταύρωνε θηλυκό. Εμείς με το αμάξι τα καταφέρνουμε
αξιόλογα στο κεφάλαιο αυτό. Με μία λιμουζίνα μεγαλώνει η πιστωτική σου
επιφάνεια. Ευκολώτερα βρίσκεις δανεικά. Εδώ όμως σταματούν τα πλεονεκτήματά
του.»34
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«Σύγχρονες ανάγκες, Ονειρώδεις κρεβατοκάμαρες, Η γνώμη του διασήμου ψυχολόγου Ε. Τσέσσερ»,
Ελευθερία, 8.11.1964.
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Θ. Παπακωνσταντίνου, «Η πολυτέλεια», Εικόνες, τχ. 147, 18-24 Αυγούστου 1958, σ.12.
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Σπ. Τσίρος, «Ένα φαινόμενο και ένα κοινωνικό πρόβλημα», Εμπρός, 25.9.1965.
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Φ. Βαλσαμάκης, «Αδέκαροι κάτοχοι λιμουζινών», Ελευθερία, 12.1.1958.

Ευφροσύνη Ρούπα
Το εύρος της διάδοσης των νέων καταναλωτικών ηθών
Η εμφάνιση της τάξης των «αδέκαρων κατόχων λιμουζίνας» τεκμαίρει ότι η
νέα καταναλωτική αντίληψη δεν ήταν περιορισμένη στα ανώτερα αστικά στρώματα.
Στην «Εβδόμη ημέρα της δημιουργίας», ένα χαρακτηριστικό δείγμα του ελληνικού
νέο-ρεαλιστικού κινηματογράφου, ο νιόπαντρος και δημιουργικός πτυχιούχος του
Πολυτεχνείου Αλέκος Σταθάκης ονειρεύεται τα υλικά αγαθά που θα προσφέρει στην
οικογένειά του όταν πετύχει επαγγελματικά και ανέλθει κοινωνικά. Κατά τις
μετακινήσεις του για την αναζήτηση εργασίας χρησιμοποιούσε τις αστικές
συγκοινωνίες, ωστόσο όσο ταξίδευε με το λεωφορείο ονειρευόταν την ώρα που θα
γινόταν ιδιοκτήτης βρετανικού αυτοκινήτου. Ο συγγραφέας του έργου Ιάκωβος
Καμπανέλλης δικαιολογούσε τη συμπεριφορά ως εξής35: «… Συμβαίνει καμιά φορά
[οι κάτοικοι μίας ταπεινής γειτονιάς της Αθήνας] να έχουν ραδιόφωνο σπίτι τους και
με μιαν απλή, σαν ένα χάδι, κίνηση, ν’ ακούνε ειδήσεις από το Παρίσι, μουσική από
το Λονδίνο, διαφημίσεις από τη Ρώμη, πολιτικά και επιστημονικά νέα από τη Μόσχα
και την Αμερική. Πώς να βολευθή κανείς ήσυχα και να ζήσει μία απλή και φρόνιμη
ζωή όταν υπάρχει ραδιόφωνο, δύο εκδόσεις εφημερίδων την ημέρα με πρόσφατη
παγκόσμια ειδησεογραφία, όταν ο κινηματογράφος δείχνει τόσο ελκυστικές χώρες,
πώς να βολευθή κανείς σε μια ψευτοζωή, έστω και αν είναι ασήμαντος κάτοικος
αθηναϊκής συνοικίας;»
Η αμφισβήτηση της αξίας της κατανάλωσης
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ήταν κοινώς παραδεκτό ότι «ζουν σήμερα
εις την Ελλάδα οι πολλοί καλύτερα από ότι εζούσαν προπολεμικώς.»36 Ωστόσο, η
άνοδος του βιοτικού επιπέδου δεν επιτεύχθηκε χωρίς αρνητικές συνέπειες. Όσο τα
υλικά αγαθά διαδίδονταν, τόσο αναδυόταν το ερώτημα κατά πόσον η κατοχή τους
είχε σχέση με την πνευματική ανάπτυξη.37 Το 1962 η Ελένη Βλάχου απεκατέστησε
την αξία της κοινωνικής διάκρισης για πνευματικό έργο: «Κατά τα τελευταία
35

Ι. Καμπανέλλης, «Ο συγγραφεύς για το έργο του» στο πρόγραμμα της παράστασης Βασιλικό
Θέατρο Αθηνών, Δευτέρα Σκηνή, περίοδος (ΚΕ΄) Α΄, Ιανουάριος 1956, Οργανισμός Εθνικού
Θεάτρου, χ.σ.
36

Θ. Παπακωνσταντίνου, «Ζούμε καλύτερα!», Εικόνες, τχ. 346, 8 Ιουνίου 1962, σ.20.
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Βλέπε σειρά άρθρων στο περιοδικό Εικόνες: Θ. Παπακωνσταντίνου, «Είμαστε υπανάπτυκτοι ή
ανεπτυγμένοι;», Εικόνες τχ. 262, 28 Οκτωβρίου 1960, σσ. 30-33, 78, 80. Ελένη Βλάχου, «Ο Έλλην
πολίτης υπανάπτυκτος ή ανεπτυγμένος», Εικόνες, τχ. 263, 4 Νοεμβρίου 1960, σσ. 19-20. Λ. Καρζής,
«Ούτε υπανάπτυκτοι, ούτε ανεπτυγμένοι, είμαστε θολωμένοι», Εικόνες, τχ. 280, 3 Μαρτίου 1961, σσ.
26-27.
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δεκαπέντε χρόνια έχει δημιουργηθή εις τον τόπον μας ένα θλιβερόν υποκατάστατον
κοινωνίας… χρειάζεται να υπάρχη ένας κόσμος που να ασχολήται με την καλήν
εμφάνισι, με το ωραίο σπίτι, με τους καλούς τρόπους, με χρήματα, αλλά και με
πρόσθετες και εμφανείς αρετές, ένας κόσμος σχετικά μορφωμένος, με γνώσιν
τουλάχιστον της ιστορίας του τόπου του και με την πεποίθησι ότι η ιδιαίτερη
κοινωνική του θέσις του επιβάλλει ηυξημένες υποχρεώσεις.»38
Η ανάπτυξη της κατανάλωσης τελικά δεν ευεργετούσε, όπως αρχικά ήλπιζαν,
τους Έλληνες επιχειρηματίες. Με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και τον εθισμό σε
προϊόντα της ξένης βιομηχανίας «το [ελληνικόν] καταναλωτικόν κοινόν, όσον
παρέρχεται ο καιρός τόσον απαιτητικότερον γίνεται». 39 Αν και η ελληνική
βιομηχανία ήταν στραμμένη στην εσωτερική αγορά, τα προϊόντα της δεν ήταν σε
θέση να συναγωνιστούν σε ποικιλία, αισθητική και ποιότητα τα ξένα και δεν
προσήλκυαν τον Έλληνα καταναλωτή. Το μικρό μέγεθος της εσωτερικής αγοράς και
η διακύμανση της εσωτερικής ζήτησης (η οποία ήταν εξαρτημένη από το γεωργικό
εισόδημα) απέτρεπαν τη δημιουργία οικονομιών κλίμακος στην ελληνική βιομηχανία
και κατά συνέπεια τη βελτίωση των προϊόντων της. Ακόμη και στη φάση σχετικής
ακμής της (ως το 1963) η βιομηχανία απείχε πολύ από να επιτύχει υποκατάσταση
εισαγωγών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της40.
Τέλος, η κατανάλωση ενέτεινε τις ταξικές διαφορές. Για μεγάλο ακόμα
ποσοστό του πληθυσμού τα πρότυπα που προωθούσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
παρέμεναν ένα άπιαστο όνειρο, με καταστροφικές επιπτώσεις, όπως ο τραγικός
θάνατος του πρωταγωνιστή στην ταινία η «Εβδόμη ημέρα της δημιουργίας». «Ότι
προ εικοσιπενταετίας εθεωρείτο υψηλή πολυτέλεια, σήμερον είναι κοινόχρηστον
είδος και η έλλειψις του γεννά καταθλιπτικά συναισθήματα ενώ προπολεμικώς
κανένα δεν καθίστα δυστυχή. Η ζωή βελτιώνεται συνεχώς αλλά ο ρυθμός αυξήσεως
των αναγκών είναι και γίνεται ολονέν ταχύτερος από τον ρυθμόν αποκτήσεως υφ’
όλων της δυνατότητος ικανοποιήσεώς των. Και δι’ αυτόν είναι αμφίβολον αν η υλική
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Θ. Παπακωνσταντίνου, «Διατί δεν έχομε καλή κοινωνία», Εικόνες, τχ. 345, 1 Ιουνίου 1962, σ.17.
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Θ. Παπακωνσταντίνου, «Ελληνοφοβία ή ξενομανία;», Εικόνες, τχ. 200, 24-30 Αυγούστου 1959,
σ.15.
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Ε. Χεκίμογλου, «Οικονομία», Ιστορία των Ελλήνων. Σύγχρονος Ελληνισμός. Από το 1949 μέχρι
σήμερα, Αθήνα 2006, σ.118.
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πρόοδος καθιστά τους ανθρώπους ευτυχεστέρους»41. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται
από τα στατιστικά στοιχεία. Το Α.Ε.Π. αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 100% σε
σταθερές τιμές στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, αλλά η σύνθεση της
κατανάλωσης κατά εισοδηματικό κλιμάκιο δεν μεταβλήθηκε. Σύμφωνα με την
έρευνα των οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΣΥΕ42, το ανώτερο εισοδηματικό
κλιμάκιο πραγματοποιούσε σταθερά ποσοστό 57% της συνολικής κατανάλωσης,
έναντι 13% του κατώτερου κλιμακίου. Συνεπώς, μέσα στη δεκαετία διπλασιάστηκε
σε απόλυτους αριθμούς η διαφορά στο καταναλωτικό δυναμικό ανάμεσα στο
ανώτερο και το κατώτερο κλιμάκιο. Όσο οι Έλληνες γίνονταν πλουσιότεροι, οι
διαφορές που χώριζαν πλούσιους και φτωχούς βάθαιναν.
Efrosini Roupa
Consumption in Greece during the postwar years 1945-1967: an act of patriotism,
foreign influence or a national cultural characteristic?
Summary
Following World War II we note in Greece a continuous increase in
consumption. According to the data compiled by the Hellenic Statistical Authority
(est. 1956) the highest increase percentage (17%) occurred during the years 19631964 while the lowest (5%) during 1967-1968. No doubt the increase in consumption
was the result of several macroeconomic factors, such as the income growth for a
large part of the Greek population, the monetary stability, the low inflation rate, et al.
Nevertheless, the increase in consumption was the result of new consumption habits
that prevailed in the postwar period; this paper attempts an introductory study of this
subject. Up until the mid 1950s consumption was thought of as a symbol of progress
and prosperity. Beginning with the second half of the 1950s consumption was
perceived as the warranty of happiness in a person’s life, as the most important means
for personal satisfaction, as well as for achieving social status and upward mobility.
Early in the 1960s a question arose whether material possessions were indeed a sign

41

Θ. Παπακωνσταντίνου, «Ζούμε καλύτερα!», Εικόνες, τχ. 346, 8 Ιουνίου 1962, σ.20.
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Οι υπολογισμοί είναι δικοί μου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών, διεξαχθείσα εις τας
αστικάς περιοχάς της Ελλάδος κατά τα έτη 1962/63 έως και 1968/9, Αθήνα 1972.
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of progress and prosperity. The period’s learned men tried to restore the value of
social distinction for intellectual achievements.
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