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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ανεξάρτητο νεοελληνικό κράτος άρχισε την ιστορική του πορεία το 1830, μετά από μία δεκαετία
σκληρών αγώνων, μεγάλων καταστροφών και ανθρώπινων απωλειών. Η παγίωση της τάξης, της στοιχειώδους έστω κρατικής λειτουργίας και η αρχή της
ανοικοδόμησης και της οικονομικής ανάπτυξης έχουν
την αφετηρία τους στο 1833, μετά την εγκατάσταση
της βαυαρικής δυναστείας στην Ελλάδα. Το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η χώρα δεν ήταν μόνο η αποκατάσταση των ζημιών που ο πολυετής πόλεμος και η
αναρχία είχαν προκαλέσει. Σχεδόν όλες οι δομές και
οι λειτουργίες της κοινωνίας, στον οικονομικό ειδικά
χώρο, ήταν απαρχαιωμένες και βρίσκονταν σε πλήρη
αναντιστοιχία με τις προόδους που τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης είχαν ήδη πετύχει στον τομέα αυτό. Τα
κράτη αυτά ζούσαν ήδη τη βιομηχανική επανάσταση
και το μετασχηματισμό των παραγωγικών και οικονομικών τους δυνάμεων. Η Ελλάδα βρισκόταν ακόμα
στην Ανατολή, εκεί όπου η βιομηχανία ήταν άγνωστη,
οι μεταφορές διεξάγονταν με πρωτόγονα μέσα και οι
καλλιέργειες γίνονταν με μεθόδους οι οποίες ήταν
γνωστές -οι περισσότερες- από την εποχή του Ησιόδου.
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Α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
1. Τα δημογραφικά δεδομένα
α. Ο πληθυσμός
Η Ελλάδα δεν ήταν μόνο φτωχή, με απαρχαιωμένες
παραγωγικές δομές. Ήταν επίσης μικρή στην έκταση
και ολιγάνθρωπη. Η γραμμή Αμβρακικού- Παγασητικού
αποτελούσε τα σύνορα του νέου ελληνικού κράτους.
Από τα νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα ανήκαν μόνο οι
Βόρειες Σποράδες και οι Κυκλάδες. Ο κορμός της χώρας ήταν η Ρούμελη και ο Μωριάς, όπως στα επαναστατικά χρόνια. Το 1864 προστέθηκαν τα Ιόνια νησιά
και το 1881 η Θεσσαλία. Έτσι, τα βόρεια σύνορα άγγιξαν τον Όλυμπο και τη Μακεδονία.
Η πυκνότητα του πληθυσμού κυμαινόταν από 15
(1828) σε 43 (1911) κατοίκους στο τετραγωνικό χιλιόμετρο, όταν σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης οι ίδιοι αριθμοί ήταν τριψήφιοι. Οι εικόνες που μας έρχονται από εκείνη την εποχή μαρτυρούν την εξάντληση
του τόπου και των ανθρώπων. Γύρω από τις πόλεις τα
εδάφη ήταν γυμνά, εξαντλημένα από την υπερβόσκηση
και την υλοτομία και τα χωράφια έμοιαζαν χέρσα, εξαιτίας της εκτεταμένης αγρανάπαυσης, με την οποία οι
αγρότες πάσχιζαν να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους.
Τα περιφραγμένα περιβόλια πολύ λίγο βελτίωναν την
αίσθηση εγκατάλειψης που απέπνεε το τοπίο.
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Η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας στην αυγή της
ανεξαρτησίας της
Μαζί με τους ιστορικούς αυτής της περιόδου του
πόνου, ας μεταφερθούμε στις κορυφές των βουνών της
Ελλάδας... ας στρέψουμε γύρω το βλέμμα μας... Τι απελπισία!... Παντού ερείπια! Άμορφοι όγκοι και χαλάσματα που ακόμα καπνίζουν, δακρυσμένες γυναίκες,
οικογένειες χωρίς ψωμί! Μάταια αναζητούμε τις πόλεις,
ούτε χωριά δεν υπάρχουν! Στα πόδια του Παρθενώνα,
κάτω από το φωτοστέφανο του ένδοξου ονόματος της
Αθήνας, κείτονται καλύβες, μισές πέτρα, μισές ξύλο.
Μπροστά τους περνούν μονοπάτια, όχι δρόμοι, και αυτά ακόμα τα περάσματα ακατάστατα και λασπωμένα!
Κανένα σύγχρονο μνημείο! Ιερά μάρμαρα μόνο, στοιχειωμένα από τις σκιές των παλαιών! Εδώ, φυτείες ξεραμένες, ξεριζωμένες, πυρπολημένες. Εκεί αμπέλια και
ελαιώνες κατεστραμμένοι. Κανένας δρόμος, καμία απόδειξη λειτουργίας μιας προηγούμενης διοίκησης! Όλα
πρέπει να γίνουν από την αρχή! Όλα πρέπει να αρχίσουν από το τίποτα! Και αυτά τα «όλα» πρέπει να γίνουν από μια χούφτα ανθρώπους, τους λίγους που
μπορούν να διευθύνουν, να διδάξουν, να δημιουργήσουν το Έθνος! Τι εργασία αντάξια γιγάντων! Και μερικοί θα ήθελαν να έχουν ήδη ολοκληρωθεί όλα αυτά, να
είναι τα πάντα στρωμένα, διαμορφωμένα! Πού και πότε
έφθασαν λίγα μόλις χρόνια στη Δύση για να πετύχει ένα
τέτοιο θαύμα;
Από το βιβλίο, Pierre Α. Moratïnis, La Grèce telle qu'elle est,
Paris, Athènes, Berlin, 1877 (ανατύπωση Δ.Ν. Καραβίας,
1987) Avant-propos, p. 7-8.
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Χάρτης της Ελλάδας με τις
αλλαγές στα σύνορα από
το 1881 μέχρι το 1913
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Πανόραμα της Αθήνας στα 1830-1840
Παρ' όλα αυτά, ο πληθυσμός αυξανόταν με γρήγορους ρυθμούς, χωρίς ποτέ να εξαντλούνται τα περιθώρια δημογραφικής εξέλιξης σε μια τόσο αραιοκατοικημένη χώρα. Οι οικονομικές δυνατότητες ήταν περιορισμένες και τα παραγωγικά πλεονάσματα πενιχρά. Σε
περιόδους αστάθειας εύκολα ερχόταν η καταστροφή. Ο
ναυτικός αποκλεισμός από τους Αγγλο-Γάλλους, το
1854, στη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου, προκάλεσε
πείνα, αρρώστια και ανθρώπινες απώλειες, επιβεβαιώνοντας τις μικρές δυνατότητες της χώρας.
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Πίνακας 1
Εξέλιξη της έκτασης
και του πληθυσμού της Ελλάδας (1838-1936)
ΕΤΟΣ
1838
1851
1871
1881
1901
1911
1914
1920
1928
1936

ΕΚΤΑΣΗ
(σε τετρ. χλμ)
47.516
47.516
50.211
63.606
63.211
63.211
120.000
150.833
130.199
130.199

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
752.000
1.015.000
1.480.000
2.004.000
2.521.000
2.701.000
4.818.000
5.531.000
6.205.000
7.050.000

β. Οι μετακινήσεις μέσα και έξω από την Ελλάδα
Οι πόλεις μεγάλωναν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
είχαν κάποια ομοιότητα, στο διάστημα που μας απασχολεί, με τα βιομηχανικά, εμπορικά, χρηματιστικά, αστικά κέντρα της Δύσης. Για τα ευρωπαϊκά μέτρα οι πόλεις της μικρής Ελλάδας έμοιαζαν περισσότερο με μεγάλα χωριά. Η μετακίνηση ανθρώπων από την ύπαιθρο
στα αστικά κέντρα δεν στόχευε αποκλειστικά σε εγκατάσταση στον αστικό χώρο, όπου η αργή ανάπτυξη
των παραγωγικών δραστηριοτήτων δεν έδινε στους
νεοφερμένους πολλές ευκαιρίες.
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Πίνακας 2
Πληθυσμοί πόλεων του ελληνικού χώρου
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΠΟΛΗ

Προεπαναστατικά
χρόνια

1879

1889

1907

Αθήνα
Βέροια
Βόλος
Ερμούπολη
Θεσσαλονίκη
Ιωάννινα
Κέρκυρα
Λάρισα
Μήλος
Μιστράς

12.000 (1805)
8.000 (1797)
65.000 (1806)
30.000 (1809)
25.000 (1809)
5.000 (1820)
20.000 (1805)

63.000
5.000
22.000
16.000
13.000
-

114.000
11.000
22.000
19.000
14.000
-

168.000
23.000
18.000
28.000
18.000
-
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Μύκονος
Ναύπλιο
Πάτρα
Πειραιάς
Πόρος
Πύργος
Σπέτσες
Τριπολιτσά
Ύδρα
Χαλκίδα
Ψαρά

5.000 (1820)
7.000 (1799)
10.000 (1805)
7.000 (1820)
8.000 (1820)
20.000 (1805)
28.000 (1821)
12.000 (1805)
6.000 (1820)
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5.000
25.000
22.000
9.000
10.000
6.500
7.000
-

5.000
33.000
34.000
12.000
11.000
6.500
10.000
-

5.000
38.000
74.000
14.000
11.000
11.000
-

Οι μεταναστεύσεις του αγροτικού πληθυσμού προς
τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης
Θάλασσας, προς το Δούναβη, τη Νότια Ρωσία, τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο ήταν συχνό φαινόμενο. Προς
το τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, άνοιξαν οι δρόμοι προς την Αμερική. Η σταφιδική κρίση εκείνης της εποχής προκάλεσε μεγάλο ρεύμα μετανάστευσης πέρα από τον Ατλαντικό.
2. Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την
Ελλάδα και η «Μεγάλη Ιδέα»
Πολλές δεκαετίες, μετά την ανεξαρτησία της, η Ελλάδα εξακολουθούσε να μοιάζει περισσότερο με την
Ανατολή παρά με τη Δύση, παρ' όλο που η τελευταία
υπήρξε το ζητούμενο, το επιθυμητό, το σημείο αναφοράς όλα αυτά τα χρόνια. Απουσίαζαν τα ισχυρά κέντρα
ανάπτυξης, οι «ατμομηχανές» της οικονομικής και τεχνικής προόδου. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε να υπάρξουν, όταν απουσίαζαν όλα όσα ήταν αναγκαία και
προαπαιτούμενα για τη δημιουργία τους; Η χώρα δεν
διέθετε σημαντικές πρώτες ύλες, δεν είχε πλεονάζον ειδικευμένο ή έστω φθηνό εργατικό δυναμικό, η συσσώρευση κεφαλαίου, ιδιωτικού και δημόσιου, ήταν ισχνή
και η εσωτερική αγορά περιορισμένη έως ασήμαντη.
Επιπλέον, η χώρα ανταγωνιζόταν τον εαυτό της.
Έξω από τα σύνορά της υπήρχαν ισχυρά κέντρα ελληνισμού, πνευματικά, οικονομικά, παραγωγικά, τα οποία
πολλές φορές κυριαρχούσαν στο χώρο τους αλλά και
σε ευρύτερες περιοχές. Έλληνες, ελληνικά κεφάλαια και
πλούτος υπήρχαν και αναπτύσσονταν από την Ουκρανία ως το Σουδάν, από το Δούναβη ως τον Καύκασο και
από τη Σμύρνη ως την Κιλικία. Για τους Έλληνες των
περιοχών αυτών το μικρό ελληνικό βασίλειο ήταν για
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πολλά χρόνια μια κακή ανάμνηση μάλλον, ένας φτωχός
και ίσως ανεπρόκοπος συγγενής. Οι δικές τους επιτυχίες φάνταζαν ολότελα ξένες σε σύγκριση με τη στασιμότητα και την ένδεια της μικρής Ελλάδας. Χρειάστηκε να
δυσκολέψουν γι' αυτούς οι οικονομικές και πολιτικές
συνθήκες, προς το τέλος κυρίως του 19ου αιώνα, για να
ανακαλύψουν τη σημασία που είχε η φτωχή τους πατρίδα, ως ασφαλές καταφύγιο και ως πεδίο ανάπτυξης
οικονομικών δραστηριοτήτων.
Στο μεταξύ η πρόοδος του εκτός των εθνικών συνόρων ελληνισμού ταλάνιζε το μικρό βασίλειο. Ενίσχυε
την ιδέα ότι το υπάρχον κράτος δεν ήταν παρά μία ημιτελής κατασκευή, τα θεμέλια απλώς για κάτι μεγαλύτερο. Η «Μεγάλη Ιδέα» που εκπορεύθηκε απ' αυτήν την
αντίληψη, δημιουργούσε προσδοκίες για ολοκλήρωση
του εθνικού οράματος, που προϋπέθετε σημαντική διεύρυνση των συνόρων. Η έντονη παρουσία της εθνικής
αυτής ιδεολογίας είχε επιπτώσεις στον πολιτικό και οικονομικό χώρο, ιδιαίτερα σε εποχές που τα προβλήματα έμοιαζαν με ανοικτές πληγές, στην περίπτωση της
Κρήτης ή, αργότερα, της Μακεδονίας. Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν στραμμένο το ενδιαφέρον τους,
μέσα σ' αυτές τις συνθήκες, αποκλειστικά στα εσωτερικά ζητήματα, στην οικονομική ανόρθωση και τη γεφύρωση του χάσματος με τη Δύση. Όλα αυτά συνυφαίνονταν με το εθνικό όραμα, μεγαλώνοντας το κόστος των
προσπαθειών και καθιστώντας συχνά τις οικονομικές
πρωτοβουλίες έρμαια των εθνικών κρίσεων.
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Β. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ
1. Το εμπόριο
Τα οικονομικά μεγέθη της χώρας, ο μικρός πληθυσμός, η περιορισμένη αγοραστική δυνατότητα των κατοίκων της, η απουσία παραγωγικών μονάδων μεγάλου μεγέθους καθήλωναν, σε ολόκληρο το 19ο αιώνα,
την εσωτερική εμπορική κίνηση σε πολύ χαμηλά επίπεδα1. Μόνο προς τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα
δημιουργήθηκε στις μεγαλύτερες πόλεις μια άξια λόγου
εμπορική κίνηση, η οποία όμως, σε μεγάλο ποσοστό,
τροφοδοτήθηκε από εισαγόμενα καταναλωτικά προϊόντα.
1. Οι εμποροπανηγύρεις
«Αι πανηγύρεις εισίν εμπορικαί συναθροίσεις εντός
πόλεων ή αγροτικών δήμων τελούμεναι κατ' έτος εις
ωρισμένην εποχήν, εις ας συρρέουσιν εκ των παρακειμένων πόλεων έμποροι προς πώλησιν των εμπορευμάτων των, ή έτεροι προς αγοράν ετέρων της πόλεως ή
του δήμου εν τω οποίω τελείται η πανήγυρις.
Εις εποχήν καθ' ην το εσωτερικόν εμπόριον υπεβάλλετο εις περιορισμούς, αι τοιαύται συναθροίσεις έχαιρον προνόμιά τινα και ατελείας, και η ύπαρξίς των
καθίστατο αναγκαία, αλλ' αφ' ότου το εσωτερικόν εμπόριον εκτήσατο πλήρη ελευθερίαν, ου μόνον απώλεσαν αύται την σπουδαιότητά των αλλά και αποκρούονται παρά τινων οικονομολόγων ως ενισχύουσαι την
αγοράν.
Αι πανηγύρεις αύται καθίστανται παρ' ημίν διά Β.
Διατάγματος και διαρκούσιν από 3-8 ημέρας. Κατά τι δε
ψήφισμα του Κυβερνήτου της 4ης Φεβρουαρίου 1830,
ισχύον και μέχρι σήμερον, επιτίθεται φόρος επί τα εις
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τας πανηγύρεις ταύτας εισαγόμενα εμπορεύματα, «δύο
μεν φοινίκων επί τα χονδρικά φορτία, τεσσάρων δε επί
τα ψιλικά», κατά την έκφρασιν του ψηφίσματος, και ο
φόρος ούτος εγγράφεται εις τους προϋπολογισμούς
των δήμων ως τακτικόν έσοδον.
Οι εκ των πανηγύρεων και των εν αυταίς ανεγειρομένων παραπηγμάτων πόροι των διαφόρων δήμων
ανήρχοντο το 1859 εις δρχμ. 29.836.
Αι σήμερον κατ' έτος τελούμεναι καθ' όλον το Κράτος πανηγύρεις εισίν 29 τον αριθμόν».
Α. Μανσόλα, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος,
Αθήναι, Εθνικόν Τυπογραφείον, 1867, σ. 132.
Για τους ίδιους λόγους, το εμπόριο της χώρας συνδέθηκε με το εξωτερικό, από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. Έτσι λοιπόν, όταν εξετάζουμε το εμπόριο
της Ελλάδας μέχρι το 1913, εννοούμε βασικά το εξωτερικό εμπόριο. Και καθώς αυτό το τελευταίο ήταν σχεδόν
μόνιμα παθητικό για τη χώρα, η Ελλάδα δηλαδή αγόραζε από το εξωτερικό πολύ περισσότερα από όσα πωλούσε εκεί, το βασικό πρόβλημα ήταν το ισοζύγιο πληρωμών, η σχέση δηλαδή ανάμεσα στην αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών. Παρ' όλα αυτά, η σημασία
του εμπορίου ήταν μεγάλη. Όχι μόνο συνέβαλλε στην
αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος της χώρας, αλλά ταυτόχρονα αποτελούσε και την πλέον αξιόπιστη πηγή εσόδων για τα δημόσια ταμεία. Τα έσοδα
των τελωνείων αποτελούσαν πραγματικά ένα σημαντικό ποσοστό των δημοσίων εσόδων.
Η ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου ακολούθησε
ρυθμούς ανάλογους με τη γενικότερη βελτίωση των εθνικών οικονομικών μεγεθών αλλά και με τους ρυθμούς
ανάπτυξης της διεθνούς εμπορικής κίνησης. Στατιστικά,
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η αύξηση της αξίας των συναλλαγών παρουσιάζεται εντυπωσιακή. Το 1851 η συνολική αξία των εισαγωγών
και εξαγωγών της χώρας ήταν περίπου 36.000.000
χρυσές δραχμές, ποσό που αυξήθηκε στα 235.000.000
το 1901 και στα 315.000.000 το 1911. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο ίδιο διάστημα η Ελλάδα διευρύνθηκε με την προσάρτηση των Ιόνιων νησιών και της
Θεσσαλίας και ότι ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 2,5
φορές.
Αν λάβουμε υπόψη τις παραγωγικές δυνατότητες
της Ελλάδας στη διάρκεια του πρώτου αιώνα της ανεξαρτησίας της, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού της εμπορίου αφορούσε γεωργικά προϊόντα. Στις εξαγωγές, περισσότερο από τα 2/3 (σε αξία) του συνόλου, ήταν γεωργικά προϊόντα. Η γενική τάση μάλιστα οδηγούσε
προς τη διεύρυνση του ποσοστού των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, που έφτασαν να αντιπροσωπεύουν
τα 3/4 των συνολικών εξαγωγών στη δεκαετία 19001910. Στην κατηγορία αυτή την πρώτη θέση είχε η σταφίδα, που από μόνη της πλησίαζε σε αξία το 1/2 των
συνολικών εξαγωγών. Ακολουθούσε με μεγάλη διαφορά το ελαιόλαδο και, μετά το 1900, το κρασί.
Εκτός από τα παραπάνω είδη, εξάγονταν μικρές
ποσότητες φυτικών προϊόντων για βιομηχανική επεξεργασία, το βαμβάκι, για παράδειγμα, την εποχή του
αμερικανικού εμφυλίου πολέμου ή ο σταθερά ανερχόμενος καπνός, πού όμως αντιπροσώπευε ακόμα ασήμαντο ποσοστό των εξαγωγών (2-3%). Μέχρι το 1880
επίσης υπήρχε σημαντική εμπορική κίνηση στα κατεργασμένα δέρματα, η οποία όμως σχεδόν εξαφανίστηκε
στη συνέχεια. Στην κατηγορία των πρώτων υλών, τις
εξαγωγές συμπλήρωναν τα μεταλλευτικά προϊόντα,
που από το τέλος του 19ου αιώνα πλησίαζαν το 1/5 της
συνολικής αξίας των εξαγωγών. Επρόκειτο κυρίως για
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μόλυβδο, για μαγγανιούχα μεταλλεύματα, για σμύριδα
και θηραϊκή γη. Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων
ήταν κυριολεκτικά ασήμαντες.
Στις εισαγωγές τα αγροτικά είδη αντιπροσώπευαν
σταθερά το 1/3 (σε αξία) του συνόλου. Στην πρώτη θέση
βρίσκονταν τα δημητριακά, το σιτάρι ιδιαίτερα, καθώς η
εγχώρια παραγωγή δεν ήταν σε θέση να καλύψει τις επισιτιστικές ανάγκες του πληθυσμού. Στα βιομηχανικά
προϊόντα που εισάγονταν κυριαρχούσαν τα υφάσματα
και τα νήματα, ενώ προοδευτικά μεγάλωναν τα ποσοστά των ορυκτών (άνθρακας), της ξυλείας, των χημικών
προϊόντων και των μηχανημάτων.
Πίνακας 3
Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας
Μ.Ο. δεκαετιών 1860-1870 και 1900-1910
ΠΟΛΗ
Αγροτικά
προϊόντα
Βιομηχανικά
προϊόντα
Πρώτες ύλες

1860-1870
1900-1910
Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές
31%

63%

36%

75%

24%

7%

30%

2%

12%

17%

18%

22%

Οι χώρες με τις οποίες η Ελλάδα ανέπτυξε στο διάστημα αυτό εμπορικούς δεσμούς ήταν, ως επί το πλείστον, τα βιομηχανικά κράτη της Δυτικής Ευρώπης. Η
Αγγλία απορροφούσε το σύνολο σχεδόν των εξαγωγών
σταφίδας αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό των μεταλλευμάτων (μολύβδου). Η Γαλλία αλλά και μικρότερα ευρωπαϊκά κράτη, όπως ήταν π.χ. το Βέλγιο, ακολουθούσαν. Αντίθετα, οι εμπορικές σχέσεις με την Οθωμανική
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αυτοκρατορία, αν και υπαρκτές, δεν βρίσκονταν στην
πρώτη θέση από πλευράς όγκου και αξίας.
Η ελληνική εμπορική δραστηριότητα δεν περιοριζόταν μέσα στα σύνορα του ελληνικού κράτους. Ισχυροί
ελληνικοί εμπορικοί οίκοι είχαν επεκτείνει τον ίδιο καιρό τις δραστηριότητές τους στις γύρω από την Ελλάδα
περιοχές. Στη Νότια Ρωσία, στις χώρες από τις οποίες
διέρχεται ο Δούναβης, στην Κωνσταντινούπολη και σε
άλλα λιμάνια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, στη
Σμύρνη και την Αλεξάνδρεια, οι εμπορικές δραστηριότητες των Ελλήνων αναπτύσσονταν ανταγωνιστικά ως
προς τις δραστηριότητες όχι μόνο των εγχώριων εμπόρων, αλλά και των εμπορικών οίκων των ισχυρών
βιομηχανικών κρατών της Δύσης.
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Πίνακας 4
Οι εμπορικές συναλλαγές της Ελλάδας το 1890
(Εισαγωγές-Εξαγωγές)

ΠΟΛΗ

ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αγγλία

66.000.000

30%

Ρωσία
Τουρκία
Αυστρία
Γαλλία
Γερμανία
Ιταλία
ΗΠΑ
Σύνολο

22.000.000
28.000.000
25.000.000
32.000.000
8.000.000
7.000.000
7.000.000
217.000.000

10%
13%
11%
15%
4%
3%
3%
89%
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ

σταφίδα, μεταλλεύματα,
υφάσματα
σιτηρά
τρόφιμα, ζώα, βαμβάκι
ξυλεία
δέρματα, τρόφιμα
διάφορα
διάφορα
διάφορα

2. Η εμπορική ναυτιλία
Στη διάρκεια του 18ου αιώνα, παρατηρήθηκε σημαντική ναυτιλιακή και εμπορική δραστηριότητα σε πολλές παραλιακές περιοχές του ελληνικού χώρου και σε
νησιά. Η δραστηριότητα αυτή ευνοήθηκε από διάφορες
συγκυρίες, και ιδιαίτερα από την έξοδο της Ρωσίας στη
Μαύρη Θάλασσα και το εμπόριο που αναπτύχθηκε στα
λιμάνια της περιοχής (λ.χ. στην Οδησσό) και της Μεσογείου. Με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774)
μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας,
τα χριστιανικά -ελληνικά- πλοία προστατεύονταν από
τη ρωσική ισχύ και έτσι ευνοήθηκε η ραγδαία ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων τους. Λίγο αργότερα, με τη Γαλλική Επανάσταση και τους Ναπολεόντειους πολέμους,
ευνοήθηκε ιδιαίτερα η ελληνική ναυτιλία. Η διάσπαση
του ηπειρωτικού αποκλεισμού, τον οποίο είχε επιβάλει
το αγγλικό ναυτικό στα γαλλικά λιμάνια, έφερνε μεγάλα
κέρδη, ενώ ταυτόχρονα η εξαφάνιση των γαλλικών
πλοίων από την Ανατολική Μεσόγειο δημιούργησε κενά, πού έσπευσαν να εκμεταλλευτούν οι Έλληνες.
Ακολούθησαν δύσκολα χρόνια, με αποκορύφωμα
τη δεκαετία της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1830).
Στη διάρκεια των συγκρούσεων, ο ελληνικός εμπορικός
στόλος μετατράπηκε σε πολεμικό, οι δρόμοι του εμπορίου έκλεισαν και τα παραδοσιακά ναυτικά κέντρα γνώρισαν την καταστροφή (Ψαρά, Γαλαξίδι) ή την παρακμή.
Από την ακμάζουσα προεπαναστατική ναυτιλία απέμειναν λίγα πράγματα. Το κυριότερο από αυτά ήταν η
προδιάθεση για τη θάλασσα και η γνώση των ναυτικών
υποθέσεων.
Στο ελληνικό κράτος, στη θέση των παλιών κέντρων που παρήκμασαν, αναδείχθηκαν νέα. Το πιο σημαντικό απ' αυτά ήταν η Σύρος, η οποία στη διάρκεια
της Επανάστασης δέχθηκε κύματα προσφύγων, κυρίως
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από τη Χίο. Η στρατηγική θέση του νησιού, στο κέντρο
του Αιγαίου και πάνω ακριβώς στις διαδρομές που συνέδεαν τα Στενά και τη Μαύρη Θάλασσα με τους μεσογειακούς δρόμους του εμπορίου, συνέβαλε στη δημιουργία ισχυρότατου -όχι μόνο για τα ελληνικά μέτραναυτιλιακού κέντρου. Στην ανάπτυξη αυτή σημαντικό
ρόλο διαδραμάτισε η δυναμική παρουσία και δραστηριότητα των ελληνικών παροικιών στα κυριότερα εμπορικά κέντρα της περιοχής: στα λιμάνια της Νότιας
Ρωσίας, στις εκβολές του Δούναβη, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη και αργότερα στην Αίγυπτο.

Ιστιοφόρα σε ελληνικό λιμάνι
Στη διάρκεια του 19ου αιώνα, η ελληνική ναυτιλία,
παρά τις περιόδους κρίσης που πέρασε και παρά τον
ανταγωνισμό των υψηλού κόστους και τεχνικών απαιτήσεων ατμοπλοίων, ακολούθησε ανοδική πορεία. Ο
αριθμός και η χωρητικότητα των πλοίων της δεν έπαυαν να αυξάνουν. Το 1840 τα ελληνικά πλοία είχαν συνολική χωρητικότητα 100.000 τόνους, ενώ το 1866 ξεπερνούσαν τους 300.000 τόνους. Η ανάπτυξη αυτή δεν ήταν
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αυτονόητη. Υπήρξαν έντονες αυξομειώσεις στην περίοδο κατά την οποία τα ελληνικά ιστιοφόρα αντικαταστάθηκαν από ατμόπλοια. Το ίδιο χρονικό διάστημα πολλά
από τα εθνικά δημόσια έργα έγιναν για την εξυπηρέτηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Κατασκευάστηκαν
λιμάνια και δημιουργήθηκε ένα σύστημα φάρων, που
έκανε πολύ ασφαλέστερη τη ναυσιπλοΐα στις ελληνικές
θάλασσες.
Οι πρωτοβουλίες και οι συγκροτημένες προσπάθειες για την είσοδο της ελληνικής ναυτιλίας στην εποχή του ατμού ξεκίνησαν μετά τα μέσα του 19ου αιώνα.
Τα κεφάλαια που χρειάζονταν για την κατασκευή ή την
αγορά και τη συντήρηση των ατμοπλοίων ήταν σημαντικά, με αποτέλεσμα να ανατραπούν οι παραδοσιακές
εφοπλιστικές σχέσεις
που ίσχυαν για τα ιστιοφόρα και να αναζητηθούν κεφάλαια μέσω εταιρειών και ισχυρών επιχειρηματικών
σχημάτων. Το κράτος, οι τράπεζες (η Εθνική Τράπεζα
ιδιαίτερα) και οι εκτός συνόρων ομογενείς συμμετείχαν
ενεργά σ' αυτές τις πρωτοβουλίες. Παρ' όλα αυτά, η περιορισμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων και ο αυξημένος
επιχειρηματικός κίνδυνος ανέστειλαν την ανάπτυξη της
ελληνικής ατμοπλοΐας. Η παρουσία της άρχισε να γίνεται αισθητή μόλις την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Τα 97 ελληνικά ατμόπλοια του 1890 έγιναν 191 το
1901 και 389 το 1912. Η ανάπτυξη αυτή στηρίχθηκε στην
κυριαρχία Ελλήνων επιχειρηματιών στις μεταφορές
στην περιοχή του Δέλτα του Δούναβη αλλά και στην κίνηση στο ίδιο το ποτάμι.
Ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος, οι καταστροφές που
προκάλεσε αλλά και οι μεγάλες οικονομικές και πολιτικές αλλαγές που έφερε στα κράτη του Ευξείνου Πόντου,
μετέβαλαν για μια ακόμα φορά τα δεδομένα. Το 1919 ο
ελληνικός εμπορικός στόλος είχε υποδιπλασιαστεί, σε
σχέση με το 1914. Στην ουσία χρειάστηκε μια νέα αρχή.
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ΕΤΟΣ

Πίνακας 5
Η εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας
κατά την περίοδο 1840-1910

1840
1850
1860
1875
1892
1903
1911

ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ
χωρητικότηαριθμός
τα
πλοίων
(τόνοι)
837
94.000
1.482
248.000
1.212
234.000
1.107
210.000
1.292
213.000
1.030
145.000
760
102.000

ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
χωρητικόαριθμός
τητα
πλοίων
(τόνοι)
1
150
27
8.200
103
60.400
209
202.000
347
384.000

Η ελληνική ατμοπλοΐα στην τελευταία δεκαετία
του 19ου αιώνα. Σύνθεση του στόλου της μεγάλης
εταιρείας ατμοπλοϊκών γραμμών, «Ελληνική
Ατμοπλοΐα» (1889)
Εταιρεία «Ελληνική Ατμοπλοΐα» ΄Εδρα εν Σύρω,
ιδρυθείσα τω 1856
Ατμόπλοια
Ύδρα
Πανελλήνιον
Επτάνησος
Ομόνοια
Καρτερία
Ιόνιον

τόνοι

ιπποδύναμη

218
195
349
317
317
183

70
70
120
120
120
120
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Ίρις
Ελπίς
Πηνειός
Θησεύς
Ερμούπολις
Χίος
Πέλωψ
Μυκάλη
Σύνολο

400
606
493
632
493
923
613
427

175
160
150
180
150
150
180
300

6.166

2.065

Από την έκδοση Πανελλήνιος Σύντροφος, 1890, σ. 377380

3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων
Από τα πολλά προβλήματα που κληροδότησε η
οθωμανική κατοχή στο νέο ελληνικό κράτος, ξεχώριζε
για την έκταση, τη σημασία και την πολυπλοκότητα του
το ζήτημα των «εθνικών γαιών». «Εθνικές γαίες» ήταν οι
ακίνητες, οι κτηματικές ιδιοκτησίες των Οθωμανών στις
περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του ελληνικού
κράτους. Η γη αυτή ανήκε είτε στο οθωμανικό δημόσιο
είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα είτε σε ιδιώτες, ως ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής (εκμετάλλευσης).
Οι περιουσίες αυτές περιήλθαν στην κυριότητα του
ελληνικού κράτους «επαναστατικώ δικαίω». Για τις ελληνικές επαναστατικές κυβερνήσεις αποτέλεσαν το
πρώτο και, ουσιαστικά, το μόνο κεφάλαιο στη διάρκεια
του πολέμου, γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκαν ως υποθήκη για τη σύναψη δανείων ή ως μέσα εξασφάλισης
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εσόδων, μέσω της εκποίησής τους. Η έκταση των
γαιών αυτών μπορεί να υπολογιστεί μόνο κατά προσέγγιση, καθώς το σχετικό με την έγγειο ιδιοκτησία οθωμανικό καθεστώς ήταν περίπλοκο, όπως και οι μηχανισμοί απογραφής των περιουσιακών στοιχείων.
Υπολογίζεται ότι η έκταση των εθνικών κτημάτων ανερχόταν χονδρικά σε 4.000.000 έως 5.000.000 στρέμματα.
Η διανομή των «εθνικών γαιών», αν και αποτελούσε γενική επιθυμία, συναντούσε πολλά προβλήματα
στην πράξη. Πολλοί από τους καλλιεργητές των κτημάτων αυτών είχαν δικαιώματα εκμετάλλευσης της γης
από τα προεπαναστατικά χρόνια. Καλλιεργούσαν δηλαδή για πολλές γενιές τα χωράφια, αποδίδοντας ένα
ποσοστό (περίπου 15%) στον κατ' όνομα ιδιοκτήτη, καθώς και το φόρο επί της παραγωγής, τη δεκάτη. Οπωσδήποτε είχαν ισχυρά δικαιώματα ιδιοκτησίας πάνω στη γη και ήταν δύσκολο για το κράτος να τους ζητήσει να την εξαγοράσουν καταβάλλοντας υψηλό τίμημα. Η εξαγορά, εξάλλου, προϋπέθετε και ξεκάθαρους
τίτλους ιδιοκτησίας, προσδιορισμό δηλαδή του προς
εξαγορά αντικειμένου, πράγμα που ήταν ανύπαρκτο
στον οθωμανικό χώρο, όπου υπήρχαν συνήθως επάλληλα δικαιώματα επί της γης*.
Από την άλλη πλευρά, στη Στερεά Ελλάδα, ένα σημαντικό τμήμα των εθνικών γαιών, που δεν ήταν υπό
τον έλεγχο των επαναστατών στο τέλος του πολέμου,
πέρασαν άμεσα στα χέρια ιδιωτών με απευθείας εξαγορά από τους οθωμανούς ιδιοκτήτες τους, σε χαμηλή
μάλιστα τιμή. Έτσι, το κράτος έχανε την ευκαιρία της
διαμεσολάβησης και της αποκόμισης προσόδων. Δεν
ήταν επίσης σπάνιες οι καταπατήσεις, ιδιαίτερα σε εποχές ταραχών και κρίσης, καταπατήσεις που δύσκολα
μπορούσαν να αποδειχθούν σε εδάφη με αμφισβητούμενα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Στο χώρο της έγγειας
ιδιοκτησίας, το οθωμανικό δίκαιο διέφερε σημαντικά
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από το βυζαντινορωμαϊκό, το οποίο υιοθέτησε το ελεύθερο ελληνικό κράτος. Η προσαρμογή των πραγματικών δεδομένων στη μεταβολή αυτή άφηνε μεγάλα περιθώρια για κάθε είδους ατασθαλίες.
Γενικότερα όμως, οι τάσεις οδηγούσαν στον πολυτεμαχισμό των εθνικών γαιών σε μικρές ή μεσαίες ιδιοκτησίες και όχι στη συγκέντρωση μεγάλων κτημάτων
στα χέρια λίγων κεφαλαιούχων. Αυτό ίσως να οφειλόταν στην έλλειψη μεγάλων κεφαλαίων αλλά και στην
τάση απόκτησης ακίνητης περιουσίας στις πόλεις,
στην Αθήνα ιδιαίτερα. Η απόκτηση μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας δεν ήταν στις προθέσεις των πλουσίων, γεγονός που άμβλυνε τις αντιθέσεις και δεν επέτρεψε να
αναπτυχθούν σημαντικές κοινωνικές εντάσεις γύρω
από το πρόβλημα των εθνικών γαιών. Ταυτόχρονα, η
δημιουργία μικρών ιδιοκτησιών, ευπρόσβλητων στις
κρίσεις, έκθετων στις διαθέσεις της αγοράς και στις φορολογικές πιέσεις, ευνόησε την ανάπτυξη ενός συστήματος πολιτικής προστασίας: οι τοπικοί πολιτευτές αναλάμβαναν να περιορίσουν τις ασκούμενες πιέσεις,
παρεμβαίνοντας στους κυβερνητικούς μηχανισμούς του
κράτους. Επρόκειτο για ένα ρόλο ανάλογο μ' εκείνον
των προεστών κατά την προεπαναστατική περίοδο.
Η οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος έγινε με
νομοθετικές ρυθμίσεις κατά την περίοδο 1870-1871.
Στόχος των νομοθετημάτων ήταν να εξασφαλιστούν κατά προτεραιότητα οι ακτήμονες χωρικοί, με την παροχή
γης, απαραίτητης για την επιβίωσή τους. Ταυτόχρονα,
το κράτος προσπαθούσε να εξασφαλίσει, μέσα από τη
διαδικασία της εκποίησης, τα μεγαλύτερα δυνατά έσοδα, που θα έδιναν μια ανάσα στο διαρκές δημοσιονομικό αδιέξοδο. Οι στόχοι ήταν αντιφατικοί και στην πραγματικότητα μόνο ο πρώτος επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι δικαιούχοι αγρότες μπορούσαν να αγορά31 / 24-25

σουν όση γη ήθελαν, με ανώτατο όριο τα 80 στρέμματα
για ξηρικά εδάφη και τα 40 στρέμματα για αρδευόμενα.
Από το 1870 ως το 1911 διανεμήθηκαν 2.650.000 στρέμματα με 370.000 παραχωρητήρια, πράγμα που δείχνει
ότι οι φιλοδοξίες ή οι δυνατότητες των αγροτών για απόκτηση καλλιεργήσιμης έκτασης ήταν περιορισμένες
αλλά και ο πολυτεμαχισμός της γης ήδη μεγάλος. Πρέπει να επισημανθεί ότι για τις περιοχές που χαρακτηρίζονταν ως φυτείες, ελαιόδεντρα και αμπέλια, ο μέσος
όρος έκτασης των ιδιοκτησιών ήταν σαφώς μικρότερος
εκείνων που προορίζονταν για καλλιέργεια δημητριακών.
Επρόκειτο όμως για σημαντική διανομή καλλιεργήσιμων γαιών, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με τα 600.000
στρέμματα εθνικών γαιών που είχαν διανεμηθεί τα
προηγούμενα χρόνια, από το 1833 μέχρι το 1870. Ωστόσο, μόνο το 50% περίπου του αντιτίμου των παραχωρούμενων γαιών πληρώθηκε τελικά στο κράτος από
τους αγοραστές της εθνικής αυτής ιδιοκτησίας.
4. Η εκμετάλλευση των ορυχείων
Η απουσία βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα περιόριζε το ενδιαφέρον για εκμετάλλευση του υπεδάφους. Οι δραστηριότητες στο χώρο αυτό είτε αποσκοπούσαν σε εξαγωγές, είτε στην εξυπηρέτηση των περιορισμένων τοπικών αναγκών. Για τις τελευταίες, οι
δραστηριότητες των λατομείων και η παραγωγή οικοδομικών υλικών είχαν τον πρώτο λόγο. Για τις εξαγωγές, το βάρος έπεσε σε μεταλλευτικά προϊόντα που τα
ισχυρά βιομηχανικά κράτη της Δυτικής Ευρώπης χρησιμοποιούσαν ως πρώτες ύλες στη μεταλλουργία τους.
Τα προϊόντα αυτά εξάγονταν ακατέργαστα, σε μορφή
μεταλλεύματος, ή μετά από στοιχειώδη μόνο επεξεργασία.
32 / 25

Η Ελλάδα, έστω και στις περιορισμένες διαστάσεις
της του 19ου αιώνα, είχε ικανοποιητική ποικιλία κοιτασμάτων, συνήθως όμως σε μικρές ποσότητες. Η ενθάρρυνση της μεθοδικής τους εκμετάλλευσης στις αρχές
της δεκαετίας του 1860 με νομοθεσία που επέτρεπε την
«εκχώρηση» μεταλλευτικών δικαιωμάτων με ευνοϊκούς
όρους, προκάλεσε τη ραγδαία εξέλιξη του κλάδου. Την
ίδια εποχή το ενδιαφέρον για μεταλλευτικά και οικοδομικά υλικά είχε ενισχυθεί εξαιτίας διαφόρων συγκυριών,
όπως ήταν π.χ. τα έργα για τη διάνοιξη της διώρυγας
του Σουέζ (έργο που ολοκληρώθηκε το 1869) αλλά και
το ίδιο το άνοιγμα της διώρυγας, που αναβάθμισε συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο.
Η πιο γνωστή περιοχή μεταλλευτικής δραστηριότητας υπήρξε, όπως και στην αρχαιότητα, το Λαύριο. Το
1866 άρχισε εκεί τις εργασίες της μία γαλλο-ιταλική εταιρεία (Σερπιέρι-Ρου) με στόχο την εξαγωγή μεταλλεύματος όχι μόνο από τα υπόγεια κοιτάσματα αλλά και
από τις «σκωρίες», τα υλικά που είχαν συσσωρευτεί
εκεί στη διάρκεια των αιώνων εκμετάλλευσης των ορυχείων κατά την αρχαιότητα. Η τεχνολογία της εποχής
επέτρεπε την απόσπαση μεταλλεύματος από αυτά τα
κατάλοιπα. Η εξόρυξη αργύρου και μολύβδου γνώρισε
σημαντική άνθηση και πρόσθεσε στις ελληνικές εξαγωγές προϊόντα αξίας πολλών εκατομμυρίων δραχμών.
Από τις άλλες εκμεταλλεύσεις ξεχώριζαν εκείνες
της Μήλου (θειάφι), της Νάξου (σμύριδα) και της Θήρας
(θηραϊκή γη*, που χρησιμοποιήθηκε ως οικοδομικό υλικό σε μεγάλα έργα). Με την οικοδομική ανάπτυξη που
γνώρισε η χώρα μετά τη δεκαετία του 1870, εμφανίστηκαν στο προσκήνιο νέα υλικά, όπως το μάρμαρο. Η αξιοποίηση των θαυμάσιων μαρμάρων που διέθετε η
χώρα πήρε σημαντικές διαστάσεις κατά τα τέλη του
19ου αιώνα.
33 / 25-26

Σ' αυτήν την κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας μπορούμε να εντάξουμε και τις αλυκές, πηγή σημαντικών δημοσίων εσόδων κατά τις τελευταίες δεκαετίες
του 19ου αιώνα.
5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος
Με την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους,
το θέμα της δημιουργίας κεντρικής τράπεζας, αλλά και
τραπεζικού συστήματος αντάξιου εκείνων που λειτουργούσαν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αποτέλεσε
κεντρικό σημείο στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Η
ίδρυση τραπεζικών ιδρυμάτων δεν θα εξυπηρετούσε
μόνο τις κυβερνητικές ανάγκες, τη διαχείριση του κρατικού δανεισμού, την έκδοση χαρτονομίσματος κ.λπ.,
αλλά θα έδινε λύση στο χρόνιο πρόβλημα των πιστωτικών αναγκών της οικονομίας. Θα εξασφάλιζε δηλαδή
στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες τα απαραίτητα κεφάλαια με όρους οργανωμένης αγοράς και όχι τοκογλυφίας.
Το πιστωτικό σύστημα της χώρας βρισκόταν
πραγματικά, κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας,
σε πρωτόγονη κατάσταση. Ήταν συνδεμένο με το εμπόριο των αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα με τις
εξαγωγές της σταφίδας. Οι έμποροι λειτουργούσαν και
ως πιστωτές, με τοκογλυφικές διαθέσεις και όρους. Ο
δανεισμός κατευθυνόταν, ως επί το πλείστον, προς
τους παραγωγούς και δημιουργούσε προϋποθέσεις εκμετάλλευσης, καθώς ουσιαστικά επρόκειτο για έναν
τρόπο προαγοράς της επικείμενης παραγωγής, με δυσμενείς για τον παραγωγό όρους. Την ίδια στιγμή άλλοι
κλάδοι της παραγωγής στερούνταν των απαραίτητων
για την ανάπτυξή τους πιστώσεων, και έτσι περιορίζονταν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Η κατάσταση
αυτή ήταν αντίθετη με τις προθέσεις και τις πολιτικές
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του κράτους και αποθάρρυνε τα ελληνικά κεφάλαια του
εξωτερικού. Οι προσπάθειες για την άρση όλων αυτών
των εμποδίων υπήρξαν έντονες και προέρχονταν από
πολλές πλευρές. Δεν απέβλεπαν τόσο στην εξάλειψη
της τοκογλυφίας, όσο στην παράλληλη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου πιστωτικού συστήματος, ικανού να
εξυπηρετήσει τα συμφέροντα ειδικών κοινωνικών ομάδων.

Το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στην οδό Αιόλου, κατά τα
τέλη του 19ου αιώνα
Το μεγάλο βήμα έγινε το 1841, με την ίδρυση της
Εθνικής Τράπεζας. Τα κεφάλαια για την ίδρυσή της
προήλθαν κυρίως από το εξωτερικό, ενώ έντονη ήταν η
παρουσία κρατικών παραγόντων στις ιδρυτικές διαδικασίες. Οι κύριοι μέτοχοι της Τράπεζας ήταν ο κεφαλαιούχος Εϋνάρδος, το ελληνικό κράτος (20% του αρχικού
κεφαλαίου), Έλληνες έμποροι και επιχειρηματίες της
διασποράς, ξένες προσωπικότητες από το χώρο της
οικονομίας αλλά και της πολιτικής. Θεμελιωτής της και
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πρώτος διοικητής υπήρξε ο Γεώργιος Σταύρου. Στις
επόμενες διευρύνσεις του κεφαλαίου της Τράπεζας άρχισαν να μετέχουν κεφαλαιούχοι, έμποροι κυρίως, του
ελληνικού χώρου (Σκουζές, Ράλλης κ.λπ.). Η δραστηριότητά της στα πρώτα στάδια ήταν μάλλον χωρίς σαφή προσανατολισμό, καθώς οι συνθήκες που επικρατούσαν στην ελληνική οικονομία δεν ήταν δυνατόν να
αλλάξουν με ταχείς ρυθμούς. Το μεγάλο της πλεονέκτημα και ταυτόχρονα η κύρια πηγή εσόδων της ήταν το
εκδοτικό δικαίωμα, η δυνατότητα της να εκδίδει τραπεζογραμμάτια, χαρτονομίσματα δηλαδή, για λογαριασμό
του ελληνικού κράτους. Το τελευταίο μάλιστα ενίσχυε ή
και επέβαλλε την κυκλοφορία τους.
Προοδευτικά οι εργασίες της Τράπεζας εξαπλώθηκαν από την Αθήνα στις κύριες επαρχιακές πόλεις (Ερμούπολη 1845, Πάτρα 1846 κ.λπ.), γεγονός που βοήθησε στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιρροών που
ασκούσε το τοκογλυφικό σύστημα. Η Τράπεζα κέρδισε
την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας, πράγμα που
είχε ως συνέπεια τις διαδοχικές διευρύνσεις του μετοχικού της κεφαλαίου. Παρά την εξάπλωση του τραπεζικού συστήματος και την εμφάνιση νέων τραπεζικών ιδρυμάτων, η Εθνική Τράπεζα παρέμεινε για πολλές δεκαετίες το κυρίαρχο τραπεζικό συγκρότημα του ελληνικού χώρου.
Από τη δεκαετία του 1860 άρχισαν να πολλαπλασιάζονται τα τραπεζικά και ασφαλιστικά ιδρύματα στη
χώρα. Τα πιο σημαντικά απ' αυτά ήταν η Ιονική Τράπεζα (ιδρύθηκε το 1839 στα υπό αγγλική κατοχή τότε Ιόνια
νησιά), η Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, η Γενική Πιστωτική Τράπεζα, η Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστεως κ.λπ.
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Το κτίριο της Λαϊκής Τράπεζας στην οδό Πεσμαζόγλου
6. Η βιομηχανία
Η εμφάνιση και ανάπτυξη της βιομηχανίας στον ελληνικό χώρο κατά το 19ο αιώνα, παρουσίασε ελάχιστα
κοινά σημεία με όσα συνέβαιναν στο πεδίο αυτό στη
Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, τα οποία συνοπτικά ονομάστηκαν Βιομηχανική Επανάσταση. Στο μικρό ελληνικό κράτος η ανάπτυξη της βιομηχανίας ήταν διαρκώς
παρούσα στις συζητήσεις, στις οικονομικές και πολιτικές αναλύσεις, συνήθως όμως ως σχέδιο ή πρόθεση,
σπάνια ως εφαρμογή. Η ακτινοβολία των επιτευγμάτων
των ευρωπαϊκών κρατών έφερνε διαρκώς στο προσκήνιο το ζήτημα της βιομηχανικής ανάπτυξης, η απουσία
όμως των απαραίτητων για την ανάπτυξη της βιομηχανίας προϋποθέσεων οδηγούσε τις προθέσεις σε αδιέξοδο.
Η εμφάνιση μονάδων παραγωγής, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν βιομηχανικές, άρχισε κατά
τις πρώτες δεκαετίες της ανεξαρτησίας με αποσπασματικό, ευκαιριακό ίσως τρόπο. Οι μονάδες αυτές αποσκοπούσαν στην εξυπηρέτηση τοπικών αναγκών, οι
37 / 28-30

οποίες σχετίζονταν με την επεξεργασία αγροτικών
προϊόντων. Επρόκειτο κυρίως για εξέλιξη των παραδοσιακών αλευρομύλων, των ελαιοτριβείων, των βυρσοδεψείων και των κλωστηρίων. Οι μονάδες όμως αυτές
δεν αποτέλεσαν την αφετηρία για τη δημιουργία πιο
σύνθετων βιομηχανικών συγκροτημάτων αλλά, στις
περισσότερες περιπτώσεις, παρέμειναν στάσιμες και
περιορισμένες ως προς τα οικονομικά τους μεγέθη. Ο
δισταγμός αυτός οφειλόταν ίσως στη μικρή έκταση της
εγχώριας αγοράς, στην πίεση των εισαγόμενων προϊόντων αλλά και στην έλλειψη πολυάριθμου, ειδικευμένου
και φθηνού εργατικού δυναμικού.

Αρχιτεκτονικό σχέδιο του
Μεταξουργείου
Χρειάστηκε να περάσουν σαράντα περίπου χρόνια
από την απόκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας για να
παρατηρηθεί μια πρώτη απόπειρα ανάπτυξης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στη χώρα. Γύρω στα 1870
σημειώθηκε κάποιο κύμα ίδρυσης βιομηχανικών επιχειρήσεων, περισσότερων από εκατό, ενώ ταυτόχρονα
παρατηρήθηκε κάποια τάση αύξησης του δυναμικού
των ήδη υπαρχουσών μονάδων. Πολύ γρήγορα όμως,
η απόπειρα αυτή έχασε τη δυναμική της και οι σχετικές
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δραστηριότητες επέστρεψαν στην ύφεση και τη στασιμότητα. Οι όροι άρχισαν να μεταβάλλονται μόλις στα
τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα και, κυρίως, στα πρώτα χρόνια του 20ού. Τότε δημιουργήθηκε ένα βιομηχανικό δυναμικό σχετικά σταθερό, πολυδιάστατο, με τάσεις ανάπτυξης της βαριάς βιομηχανίας, της μεταλλουργίας, της ναυπηγικής και της τσιμεντοβιομηχανίας,
η οποία πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του νέου αιώνα.

Εσωτερικό υφαντουργείου
Η βιομηχανία υπέφερε, όπως και άλλοι κλάδοι της
οικονομίας, από την έλλειψη κεφαλαίων και τη διασπορά των υπαρχόντων σε πλήθος δραστηριοτήτων, από
την ασφυκτικά περιορισμένη -εδαφικά και πληθυσμιακά- βάση οικονομικής εξάπλωσης, από την έλλειψη
πρώτων υλών και τη χρόνια έλλειψη εργατικών χεριών.
Θα μπορούσε να προσθέσει κανείς στα παραπάνω την
έλλειψη παιδείας τεχνικής αλλά και γενικής. Η ελλιπής
κατάρτιση περιόριζε τη δυνατότητα εφαρμογής καινοτομιών και τη συνακόλουθη τεχνολογική εξέλιξη.
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Ούτε η προσάρτηση των Επτανήσων (1864) και της
Θεσσαλίας (1881) άλλαξαν τις παραπάνω περιοριστικές
συνθήκες. Η αλλαγή των δεδομένων ήρθε μετά το 19121913, με την ενσωμάτωση μεγάλων εκτάσεων και πληθυσμών. Και τότε όμως οι χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής βιομηχανίας συνέχισαν να εμποδίζουν την ανάδειξή της σε κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Αδύναμη να αντέξει τον εξωτερικό ανταγωνισμό, η
βιομηχανία παρέμεινε προσηλωμένη σε δευτερεύουσες
δραστηριότητες, αναζητώντας τη σωτηρία της στην
παρέμβαση του κράτους, με δασμολογικά ή άλλα ενισχυτικά μέτρα.
7. Τα δημόσια έργα
Το 1830, οι υποδομές του ελληνικού κράτους ήταν
ακόμη πρωτόγονες. Γέφυρες, αμαξιτοί δρόμοι, λιμάνια,
υδραγωγεία, δημόσια κτίρια, όλα όσα στηρίζουν την οικονομική και διοικητική λειτουργία του κράτους, είτε
δεν υπήρχαν καθόλου, είτε βρίσκονταν σε κακή κατάσταση. Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες, ήταν απόλυτα
φυσικό να στραφεί το ενδιαφέρον της διοίκησης προς
την κατασκευή των απαραίτητων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, έργων. Οι προθέσεις, που ήταν και
στον τομέα αυτό πολύ καλές, προσέκρουσαν στις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν, και ειδικότερα στην
αδυναμία εξεύρεσης των αναγκαίων οικονομικών πόρων. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι το ελληνικό κράτος ξεκίνησε με ένα βαρύ δημοσιονομικό φορτίο, την εξυπηρέτηση δηλαδή των δανείων που είχαν συναφθεί στο
εξωτερικό κατά τη διάρκεια του Αγώνα αλλά και αργότερα, στους δύσκολους καιρούς της κρατικής του συγκρότησης.
Στις χερσαίες συγκοινωνίες αλλά και στα περισσότερα από τα δημόσια έργα που είχε ανάγκη η χώρα, η
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έλλειψη του ιδιωτικού ενδιαφέροντος ήταν δεδομένη,
καθώς οι επενδύσεις στις βασικές αυτές υποδομές δεν
ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρες. Το κράτος είτε απ' ευθείας,
είτε μέσω των δήμων, προσπάθησε να ξεπεράσει τις
δυσκολίες αυτές με τις δικές του δυνάμεις. Η δραστηριότητα του ήταν μάλλον υποτονική, τουλάχιστον μέχρι
τη δεκαετία του 1870, καθώς τα χρήματα έλειπαν και οι
μέθοδοι που υιοθετήθηκαν δεν ήταν δημοφιλείς (για
παράδειγμα, οι αγγαρείες των αγροτών στην κατασκευή δρόμων).
Η πύκνωση του οδικού δικτύου πέρασε στην πρώτη θέση των εθνικών και τοπικών προτεραιοτήτων
προς το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ού. Η
οικονομική ανάπτυξη, οι πιο γρήγοροι ρυθμοί αστικοποίησης, η δημιουργία των κεντρικών σιδηροδρομικών
αξόνων και η ανάπτυξη του εσωτερικού εμπορίου ήταν
παράγοντες που προώθησαν την κατασκευή οδικού δικτύου. Στους ανασταλτικούς παράγοντες θα πρέπει να
συμπεριλάβουμε το μεγάλο κόστος της κατασκευής
δρόμων σε ορεινά εδάφη αλλά και τον «ανταγωνισμό»
των θαλάσσιων συγκοινωνιών που κυριαρχούσαν στις
μεταφορές κοντά στα παράλια, δηλαδή σε πολύ μεγάλο
τμήμα της χώρας.
Από τα υπόλοιπα δημόσια έργα το κυριότερο ήταν
η αποξήρανση μεγάλων εκτάσεων που καλύπτονταν
από νερά λιμνών και ελών. Πέρα από το γεγονός ότι η
αποξήρανση έδινε πλούσια καλλιεργήσιμη γη, ήταν και
ο μόνος τρόπος καταπολέμησης της ελονοσίας, της
αρρώστιας που αποτελούσε μάστιγα για την αγροτική
Ελλάδα ως τα μέσα του 20ού αιώνα. Πολλά αποστραγγιστικά έργα έγιναν στη χώρα, με πιο σημαντικό την
αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδας στη Βοιωτία.
Εκτός από το σιδηροδρομικό δίκτυο, το μεγαλύτερο τεχνικό έργο που κατασκευάστηκε αυτήν την εποχή
ήταν η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου. Το έργο
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ξεκίνησε το 1881 από μια υπερβολικά αισιόδοξη γαλλική τεχνική εταιρεία. Ύστερα από πολλές τεχνικές και
οικονομικές περιπέτειες, το έργο ολοκληρώθηκε το
1893, βελτιώνοντας τους όρους της ναυσιπλοΐας, καθώς έκανε περιττό τον περίπλου της Πελοποννήσου.
Επιπλέον, με τη διάνοιξη του πορθμού του Ευρίπου και
την κατασκευή φάρων στις ακτές, η ναυσιπλοΐα ευνοήθηκε ιδιαίτερα κατά την περίοδο αυτή.

Η διάνοιξη της διώρυγας της
Κορίνθου
8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων
Η πιο χαρακτηριστική από τις αλλαγές που έφερε η
βιομηχανική επανάσταση στα ανεπτυγμένα κράτη του
19ου αιώνα ήταν η εμφάνιση, η εξάπλωση και τελικά η
κυριαρχία του σιδηροδρόμου στις χερσαίες μεταφορές.
Το σιδηροδρομικό δίκτυο έλυνε το πρόβλημα της μεταφοράς μεγάλου όγκου προϊόντων με μικρό κόστος, σε
αποστάσεις που μετριούνταν πλέον στην κλίμακα κρατών και ηπείρων. Η βιομηχανική επανάσταση, η αύξηση της παραγωγής και η δημιουργία μεγάλων πόλεων
δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν χωρίς αυτήν τη
νέα δυνατότητα που εξασφάλιζε την τροφοδοσία των
πόλεων με τρόφιμα, τα εργοστάσια με πρώτες ύλες και
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την αγορά με προϊόντα. Κάτω από τις συνθήκες αυτές,
δεν ήταν περίεργο που ο σιδηρόδρομος έγινε το σύμβολο των νέων καιρών και το συνώνυμο της ανάπτυξης
κατά το 19ο αιώνα.
Στις μικρότερες και πιο καθυστερημένες οικονομικά
χώρες, η απόκτηση σιδηροδρομικού δικτύου παρουσιάστηκε από πολύ νωρίς ως σημαντική προϋπόθεση
για την είσοδο τους στο χώρο των ανεπτυγμένων κρατών. Οι σχετικές με την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου συζητήσεις άρχισαν στη χώρα μας λίγα μόλις
χρόνια μετά την ανεξαρτησία της, ίσως το 1835. Ανυπέρβλητες όμως δυσκολίες περιόριζαν τις συζητήσεις
αυτές για πολλές δεκαετίες στο χώρο των θεωρητικών
αναλύσεων και των απλών επιθυμιών. Η κατασκευή της
σιδηροδρομικής υποδομής ήταν ιδιαίτερα πολυέξοδη
υπόθεση και απαιτούσε κεφάλαια που το μικρό ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να εξοικονομήσει. Από την
άλλη μεριά, η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, επιχειρήσεων ή πιστωτικών ιδρυμάτων, προϋπέθετε ότι το
προς κατασκευή δίκτυο θα ήταν αποδοτικό, θα εξασφάλιζε δηλαδή τη μεταφορά πρώτων υλών, ζωτικών για τη
βιομηχανία, και καταναλωτικών αγαθών, που οι τοπικές
αγορές θα ήταν σε θέση να απορροφήσουν. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Το ενδιαφέρον λοιπόν των ξένων ή των ομογενών επενδυτών παρέμενε πολύ μικρό. Επιπλέον, η γειτνίαση της θάλασσας, στις περισσότερες περιοχές της χώρας, δεν βοηθούσε τα πράγματα, καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές
περιόριζαν την αποδοτικότητα του σιδηροδρομικού δικτύου.
Μέχρι τη δεκαετία του 1880 η μόνη σιδηροδρομική
γραμμή που είχε κατασκευαστεί στην Ελλάδα ήταν αυτή
που συνέδεε την Αθήνα με τον Πειραιά και είχε μήκος
μόλις 9 χιλιομέτρων. Αλλά και αυτή χρειάστηκε δώδεκα
χρόνια και πολλές περιπέτειες για να κατασκευαστεί.
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Όλες οι υπόλοιπες περί σιδηροδρόμου διακηρύξεις και
τα φιλόδοξα σχέδια παρέμεναν ανεφάρμοστα, καθώς η
υλοποίησή τους συγκινούσε μόνο αμφίβολης αξιοπιστίας

Αμαξοστοιχία στο σιδηροδρομικό σταθμό Βόλου
(από καρτ-ποστάλ της εποχής)
κερδοσκόπους. Οι γενικότερες αλλαγές όμως, που
προοδευτικά μετέβαλαν τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας ως το 1881, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις
για υλοποίηση των σχεδίων κατασκευής σιδηροδρομικού δικτύου. Την ίδια περίπου εποχή, γύρω από τη
χώρα, προχωρούσε η κατασκευή μεγάλων συγκοινωνιακών αξόνων που συνέδεαν την Κεντρική Ευρώπη με
την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία και την Ανατολή
ως την Ινδία. Η σύνδεση της Ευρώπης με την Ανατολή
γινόταν και ατμοπλοϊκά από το Πρίντεζι της Ιταλίας
προς το Σουέζ και τον Ινδικό Ωκεανό. Οι ελληνικές κυβερνήσεις (με πρωθυπουργό τον Τρικούπη, κυρίως)
έκριναν ότι οι ελληνικές συγκοινωνιακές υποδομές έπρεπε ταχύτατα να προωθηθούν, ώστε να συνδεθεί η
χώρα με τους διεθνείς άξονες.
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Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας ολοκληρώθηκε σε τρεις περίπου δεκαετίες, από το 1880 και μετά.
Η μεγάλη ώθηση δόθηκε στις πρώτες πρωθυπουργίες
του Χαρίλαου Τρικούπη (1882-1892), οπότε και κατασκευάστηκαν 900 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής.
Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος επιβράδυναν την κατασκευή του έργου στη
δεκαετία του 1890 και το δίκτυο ολοκληρώθηκε μόλις το
1909. Στο μεγαλύτερο τμήμα του το δίκτυο ήταν μετρικό,
με γραμμές πλάτους ενός μόνο μέτρου, τη στιγμή που
οι διεθνείς προδιαγραφές προέβλεπαν γραμμές πλάτους 1,56 μέτρων. Αυτό σήμαινε ότι το δίκτυο σχεδιάστηκε για να εξυπηρετεί τοπικές κυρίως ανάγκες, χωρίς
φιλοδοξίες να αποτελέσει τμήμα του διεθνούς δικτύου.
Το κράτος ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος του κόστους του έργου και επωμίστηκε το μεγαλύτερο μέρος
του δανεισμού, που έγινε κυρίως από ξένα πιστωτικά
ιδρύματα. Οι ιδιώτες συμμετείχαν με μικρότερο ποσοστό (περίπου 30%), σ' ένα έργο του οποίου η αποδοτικότητα ήταν πολύ αμφίβολη. Πραγματικά, το σιδηροδρομικό δίκτυο κλήθηκε να εξυπηρετήσει τη διακίνηση
αγροτικών κυρίως προϊόντων και από την αρχή της
λειτουργίας του παρουσίαζε σοβαρή υστέρηση στα έσοδά του σε σχέση με τους αισιόδοξους υπολογισμούς
που οδήγησαν στη δημιουργία του. Το γεγονός αυτό
οδήγησε και στη διακοπή των περαιτέρω επενδύσεων
στο χώρο του σιδηροδρόμου.
Είναι αναμφίβολο ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο
πρόσφερε πολλά σε μία χώρα που δεν είχε ποτέ πριν
γνωρίσει αξιόπιστο χερσαίο συγκοινωνιακό δίκτυο.
Πρόσφερε επίσης πολλές υπηρεσίες στον καιρό των
πολέμων, αφού επέτρεψε τη γρήγορη επιστράτευση και
τον εφοδιασμό του ελληνικού στρατού. Δεν κατόρθωσε
όμως να φέρει την ανάπτυξη και την εκβιομηχάνιση
στις περιοχές όπου έφτασε. Δεν κατόρθωσε να εκπλη45 / 34-35

ρώσει όσες αναπτυξιακές προσδοκίες στηρίχθηκαν
πάνω του. Για να το κάνει αυτό θα έπρεπε να προκαλέσει την αλλαγή κοινωνικών και οικονομικών δομών.
Και, φυσικά, ένα συγκοινωνιακό δίκτυο δύσκολα μπορεί να πετύχει τόσο ριζοσπαστικές αλλαγές.
9. Τα εθνικά δάνεια
Από τα χρόνια της Επανάστασης, ο δανεισμός υπήρξε μία σημαντική παράμετρος της λειτουργίας του
ελληνικού κράτους. Αυτό ήταν φυσικό για ένα κράτος
που ξεκινούσε από το μηδέν και δεν κληρονόμησε από
το προηγούμενο καθεστώς οργανωμένο δημοσιονομικό
σύστημα. Είναι γνωστές οι περιπέτειες των δανείων του
Αγώνα στη χρηματαγορά του Λονδίνου καθώς και η
σύναψη νέων δανείων, που συνόδευσε την άφιξη των
Βαυαρών το 1832. Οι Οθωνικές κυβερνήσεις αρνήθηκαν
την αποπληρωμή των επαναστατικών δανείων, γεγονός που απομόνωσε τη χώρα από τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές ως το 1861.
Η αλλαγή των ρυθμών ανάπτυξης από τη δεκαετία
του 1860 και μετά, οδήγησε αναγκαστικά σε νέο δανεισμό. Οι περιορισμένοι πόροι της χώρας, σε συνδυασμό
με τα έκτακτα έξοδα που επέβαλαν οι διαρκείς εθνικές
κρίσεις, καθιστούσαν αδύνατη την εξοικονόμηση κεφαλαίων για δημόσιες επενδύσεις. Ο εξωτερικός δανεισμός διογκώθηκε κατά τη δεκαετία του 1880, και μέσα
σε λίγα μόλις χρόνια η χώρα βρέθηκε να οφείλει ποσά
πολλαπλάσια του ετήσιου προϋπολογισμού της.
Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων αυτών χρησίμευσε για την κάλυψη των τρεχόντων ελλειμμάτων των
εθνικών προϋπολογισμών, καθώς και των δαπανών
των στρατιωτικών κινητοποιήσεων (του 1877-1880 και
του 1885-1886) και των εξοπλισμών (26.000.000 δραχμές από τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για τη ναυπήγη46 / 35-37

ση τριών θωρηκτών το 1889). Επίσης μεγάλα ποσά διατέθηκαν για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων.
Μικρό μέρος απέμενε για παραγωγικές επενδύσεις και
δημόσια έργα, ποσό όμως απαραίτητο, χωρίς το οποίο
τα έργα αυτά δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν.

Ομολογία του 1885
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Πίνακας 6
Τα κυριότερα δάνεια από το εξωτερικό
κατά την περίοδο 1880-1892
ΕΤΟΣ

ΑΙΤΙΑ
Κάλυψη ελλειμμάτων 18771880
1880
1883
1884
1887
Μονοπωλίων
1889
1889
1890
Σιδηροδρόμων
1891
Σιδηροδρόμων
1892
Εθνικών δρόμων
Συνολικό χρέος 1892

ΠΟΣΟ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

120.000.000

-

100.000.000
185.000.000
30.000.000
125.000.000
45.000.000
15.000.000
20.000.000
818.500.000

58.000.000
176.000.000
123.000.000
-
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10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός
Έλεγχος
Κατά το έτος 1893 η Ελλάδα βρέθηκε σε αδυναμία
να εξυπηρετήσει τα τοκοχρεολύσια των εξωτερικών της
δανείων και ζήτησε επαναδιαπραγμάτευση του δημόσιου χρέους της. Η «πτώχευση», όπως χαρακτηρίστηκε, δεν ήταν ασυνήθιστη επιλογή των φτωχότερων
κρατών, στην Ελλάδα όμως της εποχής εκείνης είχε μεγάλο πολιτικό κόστος. Οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες χώρες συνεχίστηκαν μέχρι τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Η ήττα του ελληνικού στρατού και
η υποχρέωση της Ελλάδας να καταβάλει υπέρογκες
πολεμικές αποζημιώσεις στην Οθωμανική αυτοκρατορία έθεσαν το ζήτημα σε νέες βάσεις.
Τα οικονομικά του ελληνικού κράτους οδηγήθηκαν
σε καθεστώς Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ).
Εκπρόσωποι έξι δυνάμεων (Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία,
Γερμανία, Ρωσία, Ιταλία) ανέλαβαν τη διαχείριση βασικών κρατικών εσόδων. Επρόκειτο για τα έσοδα των
μονοπωλίων αλατιού, φωτιστικού πετρελαίου, σπίρτων, παιγνιόχαρτων, χαρτιού σιγαρέτων, τα έσοδα από
την εξόρυξη της σμύριδας της Νάξου, το φόρο καπνού,
τα λιμενικά δικαιώματα του Πειραιά, το φόρο χαρτοσήμου κ.λπ. Το ύψος αυτών των εσόδων ανερχόταν σε
28.000.000 έως 30.000.000 δραχμές.
Στόχος αυτής της υποχρεωτικής διαχείρισης ήταν η
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας προς την
Οθωμανική αυτοκρατορία, δηλαδή η καταβολή της πολεμικής αποζημίωσης ύψους 92.000.000 δραχμών και η
εξυπηρέτηση των άλλων δανείων. Η διεθνής επιτροπή,
που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1898, αντιμετώπισε
τις τρέχουσες ανάγκες με ένα μεγάλο δάνειο, που χορηγήθηκε με την εγγύηση των Δυνάμεων. Στη συνέχεια,
εκτός από το βασικό της ρόλο, δηλαδή την εξασφάλιση
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της αποπληρωμής των δανείων, λειτούργησε επιπρόσθετα ως τεχνικό συμβουλευτικό σώμα, συμβάλλοντας
γενικότερα στη βελτίωση των επιδόσεων της ελληνικής
οικονομίας.
Τα αποτελέσματα ήταν θετικά και έγιναν ορατά λίγα
χρόνια αργότερα. Η εγγύηση των Δυνάμεων αύξησε την
πιστοληπτική ικανότητα του κράτους, ενώ ο έλεγχος
απάλλαξε τους δημοσιονομικούς μηχανισμούς από
δυσλειτουργίες του παρελθόντος. Το 1910, παρά τα
προβλήματα στο εξωτερικό ισοζύγιο πληρωμών εξαιτίας της σταφιδικής κρίσης και παρά το γεγονός ότι η
αποπληρωμή των δανείων εξακολουθούσε να απορροφά το 1/3 των εθνικών εσόδων, τα δημόσια οικονομικά μπορούσαν να χαρακτηριστούν υγιή, οι προϋπολογισμοί ήταν ελαφρώς πλεονασματικοί και οι οικονομικές δυνατότητες του κράτους σαφώς αυξημένες. Αυτή η
θετική εξέλιξη επέτρεψε τις μεταρρυθμίσεις των πρώτων κυβερνήσεων του Ελευθερίου Βενιζέλου, την πολεμική προετοιμασία και τη συμμετοχή στους Βαλκανικούς πολέμους, χωρίς τις δραματικές επιπτώσεις που
είχαν στο οικονομικό πεδίο οι πολεμικές κινητοποιήσεις του παρελθόντος.
11. Το εξωελλαδικό ελληνικό
κεφάλαιο
Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, οι οικονομικές
δραστηριότητες των Ελλήνων είχαν εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης
Θάλασσας. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα, στην Αίγυπτο, τη Νότια Ρωσία, τις εκβολές του Δούναβη και την
Κωνσταντινούπολη, οι οικονομικές δραστηριότητες
που βρίσκονταν σε ελληνικά χέρια ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για την εγχώρια οικονομία. Για το μικρό ελληνικό κράτος που ασφυκτιούσε στα περιορισμένα γεω50/ 38-39

γραφικά του όρια, η ύπαρξη αυτών των ισχυρών ομογενειακών ομάδων αποτελούσε οπωσδήποτε μια ελπίδα, μια χρυσή εφεδρεία.
Οι σχέσεις όμως των Ελλήνων της διασποράς με το
μικρό ελληνικό βασίλειο δεν ήταν, για πολύ καιρό, οι
καλύτερες δυνατές. Μέσα σ' ένα κλίμα ανάπτυξης και
υψηλών αποδόσεων που χαρακτήριζε τις ευρωπαϊκές
οικονομίες μέχρι τη δεκαετία του 1870, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες είχαν περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης στις αγορές των μεγάλων κρατών της Ανατολικής Μεσογείου. Μόνο ένα ολιγάριθμο τμήμα του ελληνισμού της διασποράς εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα κατά τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια και ενσωματώθηκε σταδιακά στην αστική τάξη της χώρας. Για τους πολλούς και πιο ισχυρούς παράγοντες της ομογένειας, η
μικρή Ελλάδα ήταν μια περιοχή χωρίς ενδιαφέρον.
Οι σχετικές με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
της ομογένειας συζητήσεις γενικεύθηκαν στη δεκαετία
του 1860, όταν η αλλαγή δυναστείας και συνταγματικών
θεσμών, η πρώτη επέκταση του ελληνικού κράτους, με
την ενσωμάτωση των Επτανήσων, και το τεράστιο κόστος της εμπλοκής στις κρητικές επαναστάσεις του
1866-1869 οδήγησαν στην αναζήτηση πολιτικών προσέλκυσης των ομογενών προς την Ελλάδα. Οι πολιτικές αυτές απέδωσαν αρχικά πενιχρά αποτελέσματα.
Όμως, την ίδια εποχή, στην Οθωμανική αυτοκρατορία
εφαρμόστηκαν οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του
Τανζιμάτ (1856)1 που έδιναν διευρυμένα δικαιώματα
στους χριστιανούς της αυτοκρατορίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις νέες οικονομικές συνθήκες που νέες οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν σε πολλές περιοχές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, έδιναν σαφώς μεγαλύτερες ευκαιρίες στους ομογενείς από εκείνες που η Ελλάδα μπορούσε να προσφέρει.
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1. Με τον όρο Τανζιμάτ περιγράφεται μία μεγάλη
περίοδος μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Ως πλέον σημαντική στιγμή της
προσπάθειας αυτής θεωρείται η έκδοση, στις 6 Φεβρουαρίου του 1856, στην Κωνσταντινούπολη από τον
Σουλτάνο ενός «Χάττι Χουμαγιούν» (Αυτοκρατορική
Γραφή) που επικύρωνε τις παλαιότερες συνταγματικές
μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική αυτοκρατορία και ιδιαίτερα τις εξαγγελίες του Γκιούλ Χανέ* (1839). Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, που έγιναν κάτω από την πίεση
των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων την επαύριο του Κριμαϊκού πολέμου, εξασφάλιζαν την ισότητα ανάμεσα στις
θρησκευτικές ομάδες της αυτοκρατορίας και, κατά συνέπεια, ενίσχυαν την οικονομική, κοινωνική και πολιτική θέση των χριστιανών, ιδιαίτερα των Ελλήνων. Πολλοί από τους ισχυρούς Έλληνες της αυτοκρατορίας είδαν σε αυτές τις εξελίξεις μία σημαντική ευκαιρία επέκτασης της επιρροής τους στον οθωμανικό χώρο,
πράγμα που απομάκρυνε το ενδιαφέρον τους από το
μικρό και ταπεινωμένο -στη διάρκεια του Κριμαϊκού
πολέμου- ελληνικό βασίλειο.
Οι πρώτες δειλές ενδείξεις συνεργασίας του ελληνικού κράτους με τους Έλληνες ομογενείς εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1870. Η εξέλιξη αυτή είναι πιθανό
να οφειλόταν στην κρίση του 1873, που μείωσε τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών κεφαλαίων και προκάλεσε
τη μεταφορά τους προς τα ανατολικά, σε αναζήτηση επικερδών τοποθετήσεων. Η μετακίνηση αυτή πίεσε οικονομικά τους πλούσιους Έλληνες της διασποράς, οι
οποίοι αναζήτησαν με τη σειρά τους νέα πεδία επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανακαλύπτοντας έτσι και
την Ελλάδα.
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Οι τοποθετήσεις σε ακίνητα, τοποθετήσεις επίδειξης, που κόσμησαν την Αθήνα με λαμπρά νεοκλασικά
αρχοντικά, δίνοντας σε μερικές κεντρικές περιοχές της
αριστοκρατικό και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, αποτέλεσαν τον προάγγελο της δραστηριοποίησης των ομογενών στη χώρα. Η διείσδυσή τους στην ελληνική αγορά έγινε με γνώμονα την αξιοποίηση ευκαιριών για υψηλά κέρδη. Η πώληση, λόγου χάρη, των τσιφλικιών
της Θεσσαλίας σε χαμηλές τιμές από τους Οθωμανούς
ιδιοκτήτες τους, μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας
στο ελληνικό κράτος, αποτέλεσε μιας πρώτης τάξεως
ευκαιρία για τους ομογενείς κεφαλαιούχους. Λίγο αργότερα ακολούθησαν επενδύσεις στο εμπόριο, στις μεταλλευτικές δραστηριότητες, στα δημόσια έργα της τρικουπικής περιόδου και στο δανεισμό του δημοσίου.
Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των επενδύσεων
ήταν ο ευκαιριακός χαρακτήρας και η ρευστότητά τους.
Το κύριο μέλημα φαίνεται ότι ήταν η δυνατότητα γρήγορης απόσβεσης και επανεξαγωγής των κεφαλαίων
στο εξωτερικό, στην πρώτη ένδειξη για επικερδέστερες
τοποθετήσεις. Η ελληνική αγορά δεν έδινε τόσες υποσχέσεις, ώστε να επιχειρούνται τοποθετήσεις με μακροχρόνιες προοπτικές. Η εύκολη μετατρεψιμότητα της
δραχμής ενίσχυε αυτά τα βραχύβια περάσματα του ομογενειακού κεφαλαίου από τη χώρα. Ο χαρακτηρισμός
αυτής της οικονομικής συμπεριφοράς ως κερδοσκοπικής δεν απέχει πολύ από την αλήθεια. Στην Ανατολική
Μεσόγειο, στις παρυφές δηλαδή του σκληρού πυρήνα
της καπιταλιστικής ανάπτυξης, το κεφάλαιο λειτουργούσε με βάση το κυνήγι της ευκαιρίας, της γρήγορης
απόδοσης, την κερδοσκοπία, με λίγα λόγια.
Σταθερότερη ήταν η συμπεριφορά των ομογενών
κεφαλαιούχων στις αρχές του 20ού αιώνα, μετά το κίνημα των Νεοτούρκων, τους Βαλκανικούς πολέμους και
τις ανακατατάξεις που έφερε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος.
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Η έξαρση των εθνικισμών, τα πλήγματα στις οικονομικές δραστηριότητες των ξένων, οι πολιτικές εξελίξεις
στη Ρωσία, το τέλος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και
η δημιουργία της Κεμαλικής Τουρκίας διέκοψαν με τον
πλέον απόλυτο τρόπο τις παραδοσιακές δραστηριότητες των Ελλήνων κεφαλαιούχων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αρκετοί από αυτούς προτίμησαν τότε τη μεταφορά
των επιχειρηματικών, βιομηχανικών, εμπορικών ή
χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων τους στο ελληνικό
κράτος. Στο μεταξύ όμως, το ίδιο αυτό κράτος είχε αλλάξει μορφή και οι δυνατότητές του είχαν διαφοροποιηθεί.
Το κεφάλαιο που συσσώρευσαν οι Έλληνες της
διασποράς δεν αποτέλεσε σταθερή βάση για την ανάπτυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Αυτό όμως
δεν σημαίνει ότι η παρουσία του δεν υπήρξε σημαντική.
Το ευκαιριακό και κερδοσκοπικό έστω πέρασμά του
από τη χώρα ενίσχυε τη ρευστότητα, έδινε πρόσκαιρες
αλλά αναγκαίες λύσεις στην έλλειψη κεφαλαίων που
ταλάνιζε τη χώρα και βοήθησε σημαντικά στον εκχρηματισμό της ελληνικής οικονομίας.
Θα ήταν οπωσδήποτε λάθος να ταυτίζουμε τους
Έλληνες που ζούσαν έξω από τη χώρα με τους μεγάλους κεφαλαιούχους από τους οποίους η Ελλάδα
προσδοκούσε την επίλυση των οικονομικών της προβλημάτων. Η μεγάλη μάζα των Ελλήνων της διασποράς
ανήκε σε μεσοαστικά ή μικροαστικά στρώματα. Σε μεγάλο ποσοστό ήταν μετανάστες, διατηρούσαν στενούς
δεσμούς με τις οικογένειες που άφησαν πίσω τους και
έστελναν σημαντικό μέρος από το εισόδημά τους στους
δικούς τους, στην πατρίδα. Αυτά τα εμβάσματα είχαν
για την Ελλάδα μεγάλη σημασία και οι επιπτώσεις τους
στην εθνική οικονομία ήταν τουλάχιστον το ίδιο σημαντικές με τις αντίστοιχες των μεγάλων κεφαλαίων της
ομογένειας.
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Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ
1. Το αγροτικό ζήτημα
Οι ραγδαίες εξελίξεις που γνώρισε ο σύγχρονος
κόσμος στον οικονομικό τομέα άσκησαν σοβαρές πιέσεις στον αγροτικό χώρο. Ο τελευταίος κυριαρχούσε
παραγωγικά αλλά και κοινωνικά στην ιστορία των ανθρώπινων πολιτισμών ως το 19ο αιώνα. Με τη βιομηχανική επανάσταση, η κυριαρχία αυτή άρχισε προοδευτικά να υποχωρεί σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, οι
οποίες συνοπτικά ονομάστηκαν «δυτικός κόσμος». Η
Ευρώπη βρισκόταν ήδη ανάμεσα σ' αυτές, ενώ η Ελλάδα βάδιζε με ρυθμούς αργούς, «μεσογειακούς», προς
την ίδια κατεύθυνση. Καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας και κοινωνικού -ταξικούκύρους, άνοιξαν οι δρόμοι για την αγροτική μεταρρύθμιση. Την κατάργηση δηλαδή των μεγάλων ιδιοκτησιών
και την κατάτμηση των αξιοποιήσιμων εδαφών σε μικρές παραγωγικές μονάδες, οικογενειακού χαρακτήρα,
που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις νέες παραγωγικές
και κοινωνικές συνθήκες.
Στον ελληνικό χώρο, το πρόβλημα της έγγειας ιδιοκτησίας δεν γνώρισε τις εντάσεις που παρατηρήθηκαν
σε άλλα ευρωπαϊκά ή βαλκανικά κράτη. Η προοδευτική
διανομή των εθνικών γαιών που προέκυψαν από τον
επαναστατικό αγώνα του 1821-1828 δημιούργησε πλήθος αγροτών με μικρές ή μεσαίες ιδιοκτησίες. Τα λίγα
εναπομείναντα «τσιφλίκια» στην Αττική και την Εύβοια
δεν προκαλούσαν ιδιαίτερο πρόβλημα. Αργότερα όμως, η διεύρυνση του ελληνικού κράτους με τα Επτάνησα (1864), την Άρτα και τη Θεσσαλία (1881) έφερε στο
προσκήνιο το ζήτημα της μεγάλης ιδιοκτησίας. Τα
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«τσιφλίκια» της Θεσσαλίας αγοράστηκαν από πλούσιους Έλληνες του εξωτερικού οι οποίοι, πέρα από το
γεγονός ότι διατήρησαν τον αναχρονιστικό θεσμό των
κολίγων, άσκησαν πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις για
να κερδοσκοπήσουν από την παραγωγή του σιταριού.
Επιδίωξαν δηλαδή την επιβολή υψηλών δασμών στο
εισαγόμενο από τη Ρωσία σιτάρι, ώστε να μπορούν να
καθορίζουν όσο το δυνατόν υψηλότερες τιμές για το εγχώριο, προκαλώντας μάλιστα μερικές φορές και τεχνητές ελλείψεις.

Ελληνίδες αγρότισσες
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Οι πρακτικές αυτές δημιούργησαν εντάσεις και οδήγησαν στην ψήφιση νόμων το 1907, οι οποίοι επέτρεπαν στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να απαλλοτριώνει μεγάλες ιδιοκτησίες, ώστε να μπορεί να τις διανέμει σε ακτήμονες. Η εφαρμογή τους αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση και οι τριβές που προκλήθηκαν προκάλεσαν συγκρούσεις, η πιο σημαντική από τις οποίες
έγινε στο χωριό Κιλελέρ (1910). Οι εξελίξεις προχώρησαν αργά μέχρι το τέλος των Βαλκανικών πολέμων
(1913), οπότε το ζήτημα έγινε πιο περίπλοκο, καθώς
μέσα στα νέα όρια της χώρας υπήρχαν πλέον και μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων.

Θερισμός
Το αποφασιστικό βήμα προς την ολοκλήρωση της
αγροτικής μεταρρύθμισης έγινε στα ταραγμένα χρόνια
του Α' Παγκοσμίου πολέμου και του «εθνικού διχασμού». Το 1917 η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου
στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης. Ο στόχος ήταν διπλός: αφενός η στήριξη
και ο πολλαπλασιασμός των ελληνικών ιδιοκτησιών
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γης στις νεοαποκτηθείσες περιοχές και αφετέρου η αποκατάσταση των προσφύγων και η πρόληψη κοινωνικών εντάσεων στον αγροτικό χώρο. Με βάση αυτά τα
νομοθετήματα η απαλλοτρίωση των μεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών έγινε δυνατή στα αμέσως μετά τον
πόλεμο χρόνια, όταν η ανάγκη αποκατάστασης των
προσφύγων βρέθηκε στο επίκεντρο του κρατικού ενδιαφέροντος.
Πίνακας 7
Απαλλοτριώσεις μεγάλων αγροτικών ιδιοκτησιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

1917-1920

64

1921-1922

12

1923-1925

1.203

Συγκομιδή ελαιοκάρπου
στη Μακεδονία
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Η αναδιανομή που έγινε έφτασε στο 85% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στη Μακεδονία και στο 68% στη
Θεσσαλία. Στο σύνολο της καλλιεργήσιμης γης της χώρας το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 40%. Μετά από λίγα
χρόνια, κάτω από την πίεση του προσφυγικού προβλήματος, η αγροτική μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε και
οδήγησε την αγροτική οικονομία της χώρας σε καθεστώς μικροϊδιοκτησίας. Με τη σειρά της η νέα κατάσταση δημιούργησε νέα προβλήματα. Οι μικροκαλλιεργητές δυσκολεύονταν να εμπορευματοποιήσουν την παραγωγή τους και έπεφταν συχνά θύματα των εμπόρων.
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση προωθήθηκε η
ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας, κρατικών οργανισμών
παρέμβασης και παραγωγικών συνεταιρισμών. Το αγροτικό ζήτημα απέκτησε έτσι νέο περιεχόμενο, χωρίς
να προκαλέσει τις εντάσεις που γνώρισαν άλλα κράτη
της Ευρώπης (Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λπ.).
Η γεωργία στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα
«Πληροφορίας ακριβείς και θετικός περί της καταστάσεως της ημετέρας γεωργίας δεν έχομεν, καθ' όσον
ελλείπουσιν ημίν τα στοιχεία εφ' ων στηριζόμενοι δυνάμεθα να προσδιορίσωμεν την έκτασιν των καλλιεργουμένων, καλλιεργησίμων και νυν καλλιεργησίμων
γαιών.
Και είναι μεν αληθές ότι κατά το έτος 1836 εξεδόθη νόμος δι' ου διετάσσετο η σύνταξις προσωρινού των ιδιωτικών κτήσεων κτηματολογίου στηριζομένου κατά
μέγα μέρος επί της δηλώσεως των ιδιοκτητών, επί των
τίτλων της ιδιοκτησίας αυτών και επί υπολογισμών κατά το μάλλον και ήττον υποθετικών, προσκόμματα όμως διάφορα παρεμπόδισαν την εκτέλεσιν του νόμου
τούτου όστις κυρίως προυτίθετο να προετοιμάσει την
οδόν της πλήρους και επιστημονικής κτηματογραφίας,
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της οποίας η κατάρτισις παρείχε και παρέχει εισέτι παρ'
ημίν ανυπερβλήτους πρακτικάς δυσχερείας, ου μόνον
ένεκα της ελλείψεως του απαιτουμένου αριθμού γεωμετρών και των προς εκτέλεσιν αυτής αδρών δαπανών,
αλλά και ένεκα της αβεβαίας καταστάσεως εις ην έτι ευρίσκεται παρ' ημίν η ακίνητος ιδιοκτησία.
Αι περί της γεωργικής ημών παραγωγής πολιτειογραφικαί πληροφορίαι, στηριζόμεναι κατά μέγα μέρος
επί απλών διοικητικών πληροφοριών μη αποχρώντως
εξηκριβωμένων, ου μόνον καθιστώσι προβληματικήν
την αλήθειαν των διδομένων, αλλά φέρουσιν ενίοτε την
σύγχυσιν και την ανωμαλίαν εις τον επιχειρούντα να
στηρίξη επ' αυτών υπολογισμούς ή να φέρη συμπεράσματα.
Οφείλοντες οπωσδήποτε να στηριχθώμεν εις τα
ενόντα, θέλομεν προσπαθήσει όπως αμυδρώς μόνον
και όσον το δυνατόν διά κεφαλαιωδών τίνων αριθμητικών δεδομένων παραστήσωμεν την εν γένει κατάστασιν της παρ' ημίν γεωργίας.
Η προ της ιδρύσεως της Βασιλείας κατάστασις της χώρας ημών ήτο τοιαύτη, ώστε η κυβέρνησις εκείνη ώφειλε τα πάντα ν' ανορθώση και να θεραπεύση. Η γεωργία
προ πάντων έχρηζε σπουδαίας μερίμνης, καθ' ότι η επί
τουρκικής εξουσίας διέπουσα την ακίνητον ιδιοκτησίαν
αυθαιρεσία, η πολλαχού αβεβαιότης της ιδιοκτησίας, ή
και η εντελής αυτής απαγόρευσις, αι καταδυναστεύσεις
και οι βαρείς φόροι είχον αφαιρέσει από τους κατοίκους
τον ζήλον εκείνον προς την εργασίαν όστις κυρίως αναφαίνεται όπου η ιδιοκτησία είναι σεβαστή, και η φιλοπονία δεν θεωρείται ως νέα αφορμή καταπιέσεως και
αυθαιρεσίας. Ο δε μακρός αγών ανιδρύων επί των ερειπίων και της καταστροφής την πολιτικήν αυτονομίαν, εκληροδότει εις την εγκαθισταμένην Κυβέρνησιν
χώραν έρημον και ανθρώπων και κτηνών, και οικιών,
πεδιάδας και αγρούς χέρσους εφ' ων παρέμειναν μόνο
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ίχνη δηώσεως και ολέθρου.
Απέναντι τοιαύτης καταστάσεως δεν δύναται τις ειμή να ομολογήση ότι η γεωργία έκαμεν από της αυτονομίας της Ελλάδος μεγάλας προόδους στηριζομένας
προπάντων εις την ακαταμάχητον δραστηριότητα και
την φιλοπονίαν του Έλληνος γεωργού, δι' ων και μόνων ηδυνήθη ν' αντιπαλαίση κατά μυρίων προσκομμάτων άτινα εγέννα η συνεχής της δημοσίας τάξεως διατάραξις και αντέτασσε σύστημα φορολογίας επαχθές
και αντικείμενον εις τας αρχάς ας η επιστήμη και η ηθική καθιέρωσαν».
(Α. Μανσόλα, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος.
Αθήναι, Εθνικόν Τυπογραφείον, 1867, σ. 43-44).
2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος
Οι διαφορές του αγροτικού προβλήματος στην Ελλάδα, σε σχέση με γειτονικές ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οφείλονταν στις ιστορικές ιδιομορφίες της ελληνικής ανάπτυξης. Το ίδιο ισχύει και για το εργατικό κίνημα. Στο τέλος του 19ου αιώνα συναντάμε στην Ελλάδα
σοσιαλιστικές ομάδες και εργατικές ομαδοποιήσεις. Η
πολιτική και κοινωνική τους επιρροή ήταν σαφώς μικρότερη από εκείνη που άσκησαν αντίστοιχα κινήματα
σε βιομηχανικές χώρες της Δύσης αλλά και σε βαλκανικές (π.χ. Βουλγαρία). Η απουσία μεγάλων σύγχρονων
βιομηχανικών μονάδων οδήγησε σ' αυτήν την καθυστέρηση από κοινού με άλλους παράγοντες. Στα μεγάλα
δημόσια έργα της περιόδου, σημαντικό ποσοστό του
εργατικού δυναμικού προερχόταν από το εξωτερικό
(στη διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου εργάστηκαν
πολλοί Ιταλοί) ή ήταν πρόσκαιρης, βραχύχρονης απασχόλησης. Πιο σταθερό εργατικό δυναμικό δούλευε
στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις, όπου και εκδηλώθηκαν
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οι πρώτες καθαρά εργατικές εξεγέρσεις (Λαύριο, 1896).
Στον ιδεολογικό τομέα η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας
εμπόδιζε την ανάπτυξη και διάδοση ιδεολογιών με κοινωνικό και ταξικό περιεχόμενο.
Η κατάσταση αυτή κράτησε ως το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης
στην Ελλάδα, μιας πόλης με σημαντικό -για τα μέτρα
της περιοχής- βιομηχανικό υπόβαθρο και με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το
εργατικό κίνημα. Η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της πόλης, η Φεντερασιόν, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες εβραϊκή κοινότητα της πόλης, αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη
διάδοση σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη
χώρα.
Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι
πιέσεις που δέχτηκε η ελληνική κοινωνία, η εμπλοκή
της σε διεθνείς υποθέσεις και ο αντίκτυπος της ρωσικής
επανάστασης οδήγησαν το εργατικό και το σοσιαλιστικό κίνημα σε ταχύτατη ωρίμανση. Προς το τέλος του
πολέμου ιδρύθηκε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών
Ελλάδος (ΓΣΕΕ) που συμπεριέλαβε κλαδικά και τοπικά
σωματεία, και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ελλάδος (ΣΕΚΕ), που λίγο αργότερα προσχώρησε στην
Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή και μετονομάστηκε σε
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Οι συνθήκες εργασίας των
εργατών στην Ελλάδα
Ελάχιστα καινούρια εργοστάσια υπάρχουν. Θα μιλήσουμε γι' αυτά παρακάτω. Δίπλα σε αυτά τα σύγχρονα εργοστάσια συναντάμε ακόμα κλώστριες, υφαντουργούς και τεχνίτες με λίγα εργαλεία των οποίων η
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εργασία είναι περίπου αποκλειστικά χειρωνακτική. Εργάζονται για ατελείωτες ώρες μέσα σε θλιβερά σκοτεινά
κτίρια, όπου δεν βρίσκουν ούτε έστω θέση για να κάτσουν, ή χώρους υγιεινής. Το βράδυ φεύγουν από την
εργασία τους με τα χέρια βρώμικα για να ξαναέρθουν το
επόμενο πρωί, στην ίδια ακριβώς κατάσταση, να ξαναρχίσουν τη δουλειά τους.
Η σκοτεινή και νοσηρή ατμόσφαιρα μέσα στην οποία μοχθούν για ώρες, δεν ανταμείβεται με κανενός είδους άνεση στην οικογενειακή τους ζωή. Η αξιολύπητη
και αρρωστημένη όψη πολλών εργατών αποδεικνύει
τον υπερβολικά σκληρό μόχθο που επιβάλλεται σ' αυτούς. Ο λαμπρός ήλιος της Ελλάδας σπάνια διεισδύει σ'
αυτά τα ανθυγιεινά εργοστάσια, ιδιαίτερα σε αυτά των
Τρικάλων και της Καλαμάτας, όπου ο αέρας δεν βρίσκει
έστω και μία διέξοδο για να ανανεώσει τη χαλασμένη
ατμόσφαιρα των χώρων όπου παρασκευάζονται τρόφιμα, όπως ψωμί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο ή σταφίδες,
ταυτόχρονα με άλλα είδη.
Η εργάσιμη ημέρα είναι μεγάλη, μακρύτερη από
οπουδήποτε αλλού. Κανείς εργάτης δεν φαντάζεται τα
καλά και ευεργετικά που θα έφερνε η ημέρα των στην
Ελλάδα οκτώ εργάσιμων ωρών. Δεν γνωρίζουν παρά
την εργάσιμη των δέκα, το λιγότερο, ενώ συνήθως η
εργασία τους διαρκεί 12 ή 14 ώρες, χωρίς κανενός είδους επίδομα ή επιπλέον αμοιβή. Οι απεργίες ήταν
πρακτικά άγνωστες μέχρι το 1909. Οι μόνες αξιομνημόνευτες απεργιακές κινητοποιήσεις που έλαβαν χώρα
από τότε ήταν τρεις και αφορούσαν την πρωτεύουσα.
Αλλά το κοινό έδωσε ελάχιστη προσοχή σ' αυτές τις
φασαρίες και οι απεργοί έκριναν ότι οι προσπάθειές
τους τους κόστιζαν ακριβά. Δεν ξαναδοκίμασαν από τότε.
Τα σωματεία έκαναν αρκετές προόδους εδώ και
μερικά χρόνια και σχεδόν όλες οι βιομηχανίες έχουν τις
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ενώσεις και τις αδελφότητές τους... Οι γυναίκες δεν γίνονται δεκτές ως μέλη των σωματείων.
Δεν υπάρχει νόμος στην Ελλάδα που να υποχρεώνει τους εργοδότες να αποζημιώσουν τους εργάτες που
έπεσαν θύματα ατυχήματος, και οι ίδιοι οι εργάτες είναι
πολύ φτωχοί ώστε να ασφαλιστούν για τους κινδύνους.
Σε μερικές περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να
συνδράμει με έξοδά του τους εργαζόμενους σε αυτόν ή
να τους πληρώσει τους μισθούς που έχασαν εξαιτίας
κάποιας αρρώστιας. Οι Έλληνες είναι από τη φύση
τους καλοί και φιλεύσπλαχνοι...
Η κυβέρνηση οφείλει να εκδώσει έναν ειδικό νόμο
για την παιδική εργασία. Σε πολλά εργοστάσια, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, την Αρκαδία και τη Μεσσηνία, ξαφνιάστηκα από τη μικρή ηλικία των παιδιών που τα ανάγκαζαν να εργαστούν, αγόρια 8 έως 10 χρόνων και κορίτσια 6 ή 7 χρόνων. Οι αμοιβές τους, αν και είναι ελάχιστες, είναι καλοδεχούμενες από τις οικογένειές τους,
γιατί συμπληρώνουν το πενιχρό οικογενειακό εισόδημα. Δεν είναι όμως αξιοθρήνητο να σκέφτεται κανείς ότι
τόσο μικρά παιδιά εργάζονται έγκλειστα για 10 ή 12 ώρες σε τέτοια ατμόσφαιρα και με τέτοιους όρους εργασίας;
(Percy Martin, La Grèce nouvelle, Paris, Libraire orientale et
américaine, 1913, σ. 176-177).
3. Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 19101922
Στην περίοδο 1910-1922, κατά την οποία η Ελλάδα
βρισκόταν σε συνεχή πολεμική ετοιμότητα, εμφανίστηκε μια νέα πολιτική αντίληψη, που εκφράστηκε με τον
Ελευθέριο Βενιζέλο και ονομάστηκε συνοπτικά «βενιζελισμός». Είναι δύσκολο να ορίσουμε με λίγα λόγια τι
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ακριβώς ήταν αυτή η πολιτική, στον οικονομικό όμως
τομέα φαίνεται ότι ο βενιζελισμός θεωρούσε το ελληνικό κράτος ως μοχλό έκφρασης και ανάπτυξης του ελληνισμού. Το ελληνικό κράτος δηλαδή έπρεπε να επιδιώξει την ενσωμάτωση του εκτός συνόρων ελληνισμού και, με ενιαία εθνική και κρατική υπόσταση, να
διεκδικήσει τη θέση του στον τότε σύγχρονο κόσμο.
Αυτό προϋπέθετε όχι μόνο θεσμικό εκσυγχρονισμό,
που θα καθιστούσε το κράτος αποτελεσματικό και αξιόπιστο, αλλά και γενικότερη προσήλωση στην ιδέα
της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων του έθνους.
Ο Βενιζέλος δεν ήταν μόνος στη διαδικασία διαμόρφωσης και υλοποίησης των νέων επιλογών. Συσπείρωσε γύρω του μια δραστήρια αστική τάξη που εξακολουθούσε ακόμα να πλουτίζει σε όλη τη λεκάνη της
ανατολικής Μεσογείου και που φιλοδοξούσε να κυριαρχήσει και πολιτικά στο χώρο όπου άπλωνε τις οικονομικές της δραστηριότητες. Κατά την περίοδο αυτή, υπήρχε ακόμα ισχυρή ελληνική οικονομική παρουσία
στα λιμάνια της Νότιας Ρωσίας, στη λεκάνη του Δούναβη και το εσωτερικό της Ρουμανίας, στον Πόντο και τα
μικρασιατικά παράλια, στην Κωνσταντινούπολη και τη
Σμύρνη, τη Θεσσαλονίκη, την Αίγυπτο, το Σουδάν, την
Αλεξάνδρεια. Όλος αυτός ο πλούτος μπορούσε να διασφαλιστεί μόνο μέσα από τη δημιουργία ενός ισχυρού
εθνικού κέντρου, μιας περιφερειακής δύναμης ικανής
να παρεμβαίνει και να προστατεύει τα συμφέροντα των
πολιτών της. Επρόκειτο για ένα αίτημα αρκετά κρίσιμο,
σε μια εποχή κατά την οποία πολλά εθνικιστικά κινήματα έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Για τους λόγους
αυτούς η Μεγάλη Ιδέα και οι προϋποθέσεις της -ο εκσυγχρονισμός του κράτους- αποτέλεσαν ισχυρά ιδεολογικά, πολιτικά και οικονομικά ερείσματα για τη διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας με πιθανότητες επιτυχίας.
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Χαρακτηριστικό είναι ότι στα χρόνια αυτά της μεγάλης
προσπάθειας οι προϋπολογισμοί του κράτους ήταν
συνήθως πλεονασματικοί. Το 1911 τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν 240.000.000 και τα έξοδα μόνο
181.000.000 δραχμές, παρά τις αυξημένες στρατιωτικές
δαπάνες.
Το 1910 οι πρόοδοι της εθνικής οικονομίας ήταν
εμφανείς. Η αγροτική κρίση αντιμετωπίστηκε με την
υπερπόντια μετανάστευση, η οποία, κατά την εποχή
αυτή, πήρε μεγάλες διαστάσεις. Η μετανάστευση στις
ΗΠΑ όχι μόνο εκτόνωσε τις κοινωνικές εντάσεις που
δημιούργησε η σταφιδική κρίση αλλά πολύ γρήγορα ενίσχυσε την οικονομία της υπαίθρου μέσω των πολύ
σημαντικών εμβασμάτων των μεταναστών.
Πίνακας 8
Η μετανάστευση στο εξωτερικό κατά την περίοδο
1896-1935
ΕΤΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
1896-1900
11.000
1901-1905
51.000
1906-1910
122.000
1911-1915
128.000
1916-1920
67.000
1921-1925
50.000
1926-1930
41.000
1931-1935
15.000
Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων ήταν σημαντικό, δεν κλόνισε όμως την εθνική οικονομία, όπως
συνέβαινε με τις στρατιωτικές κινητοποιήσεις του 19ου
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αιώνα. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, η Ελλάδα
βγήκε ιδιαίτερα κερδισμένη από τον πόλεμο. Ενσωμάτωσε πλούσιες περιοχές (Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική
Μακεδονία, Νησιά του Αιγαίου, Κρήτη) και εκατομμύρια
νέους κατοίκους. Τα εδάφη της αυξήθηκαν κατά 70%
περίπου (από 65.000 σε 108.800 τετρ. χλμ.) και ο πληθυσμός της κατά 80% (από 2.700.000 σε 4.800.000 κατοίκους). Το κυριότερο όμως ήταν οι νέες οικονομικές
προοπτικές. Τα νεοαποκτηθέντα εδάφη ήταν ως επί το
πλείστον πεδινά και αρδευόμενα, πράγμα που δημιουργούσε άριστες προοπτικές για τη γεωργική παραγωγή. Το κύριο πρόβλημα ήταν η παρουσία ισχυρών
μειονοτικών ομάδων στις περιοχές αυτές. Στη σχετικά
ομοιογενή Ήπειρο, για παράδειγμα, δίπλα στους
166.000 Έλληνες υπήρχαν, το 1914, 38.000 μουσουλμάνοι (αλβανικής κυρίως καταγωγής) και μερικές χιλιάδες
Εβραίοι. Οπωσδήποτε όμως, η Ελλάδα έγινε υπολογίσιμη πλέον δύναμη και η εμπιστοσύνη που ενέπνεε
στις αγορές χρήματος και πιστώσεων αυξήθηκε σημαντικά. Η χώρα ήταν έτοιμη να αφιερωθεί στο δύσκολο
έργο της ενσωμάτωσης των νέων περιοχών, όταν ξέσπασε, το καλοκαίρι του 1914, ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος.
4. Ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος
Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο έγινε κάτω από δύσκολες και περίπλοκες συνθήκες. Η σύγκρουση του παλατιού με τον Βενιζέλο, ο Διχασμός, όπως ονομάστηκε, η άσκοπη και δαπανηρή
επιστράτευση του 1915, η δημιουργία της κυβέρνησης
της Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη και η διάσπαση
της χώρας σε δυο ου-σιαστικά κράτη, ο συμμαχικός
αποκλεισμός και οι συγκρούσεις, είχαν οπωσδήποτε
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μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος και υπονόμευσαν πολλά από τα κεκτημένα της προηγούμενης
περιόδου. Όταν, με την επέμβαση των Συμμάχων, ενοποιήθηκε το 1917 η χώρα υπό τον Βενιζέλο, στάθηκε
αδύνατο να αναλάβει, χωρίς εξωτερική αρωγή, το κόστος της συμμετοχής στον πόλεμο. Οι Σύμμαχοι προχώρησαν τότε σ' έναν ιδιόμορφο δανεισμό της χώρας,
που θα είχε οδυνηρές συνέπειες στο μέλλον.
Η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ ενέκριναν
κατ' αρχήν μεγάλο δάνεια προς την Ελλάδα: 12.000.000
λίρες Αγγλίας, 300.000.000 γαλλικά φράγκα και
50.000.000 δολάρια ΗΠΑ. Ο δανεισμός ήταν όμως θεωρητικός. Το ποσά αυτά δεν εκταμιεύτηκαν ούτε δόθηκαν
στην Ελλάδα. Θεωρήθηκαν κάλυμμα για την έκδοση
πρόσθετου χαρτονομίσματος, με το οποίο η κυβέρνηση
Βενιζέλου θα χρηματοδοτούσε την πολεμική της προσπάθεια. Ένα είδος αποθέματος, δηλαδή, σε χρυσό και
σε συνάλλαγμα, που δεν βρισκόταν όμως υπό τον έλεγχο της χώρας. Η Ελλάδα, πάντως, χρηματοδότησε
με τον τρόπο αυτό την πολεμική συμμετοχή της στο
μακεδονικό μέτωπο, την εκστρατεία στην Ουκρανία και
την Κριμαία, και την πρώτη φάση της στρατιωτικής εμπλοκής στη Μικρά Ασία. Οι συνέπειες αυτής της ιδιόμορφης νομισματικής ισορροπίας δεν άργησαν να φανούν.
Το Νοέμβριο του 1920 η φιλοσυμμαχική κυβέρνηση
του Βενιζέλου έχασε τις εκλογές και την εξουσία ανέλαβαν τα φιλοβασιλικά κόμματα που έσπευσαν να επαναφέρουν τον ανεπιθύμητο στους Συμμάχους βασιλιά
Κωνσταντίνο. Οι Σύμμαχοι, σε αντίποινα, έσπευσαν να
αποσύρουν την κάλυψη του χαρτονομίσματος και έτσι,
ένα σημαντικό τμήμα της νομισματικής κυκλοφορίας
βρέθηκε χωρίς αντίκρυσμα. Επιπλέον, από το 1918 και
μετά, ο κρατικός ισολογισμός έκλεινε με παθητικό, ενώ
ταυτόχρονα η παρουσία στη Μικρά Ασία εξελίχθηκε σε
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σκληρό και δαπανηρό πόλεμο. Το Μάρτιο του 1922 τα
δημοσιονομικά δεδομένα έφτασαν σε πλήρες αδιέξοδο,
το οποίο αντιμετωπίστηκε με έναν απρόσμενο τρόπο.
Λίγους μήνες πριν από την κατάρρευση του Ελληνικού
Μετώπου στη Μικρά Ασία, η Κυβέρνηση προέβει σε ένα
πρωτότυπο εσωτερικό αναγκαστικό δάνειο, με διχοτόμηση του χαρτονομίσματος. Το αριστερό τμήμα εξακολουθούσε να κυκλοφορεί στο 50% της αναγραφόμενης
αξίας, ενώ το δεξιό ανταλλάχθηκε με ομολογίες του Δημοσίου. Η επιχείρηση στέφθηκε από επιτυχία, το κράτος απέκτησε 1.200.000.000 δραχμές και το πείραμα
επαναλήφθηκε το 1926. Φυσικά, ο νομισματικός αυτός
ελιγμός δεν στάθηκε ικανός να προλάβει τη Μικρασιατική καταστροφή και τις βαρύτατες συνέπειές της.
5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936
Η καταστροφή του 1922 μετέβαλε τα δεδομένα της
ελληνικής κοινωνίας. Η κεντρική παράμετρος, στο τέλος των πολύχρονων πολεμικών αναμετρήσεων, ήταν
η άφιξη και η αποκατάσταση του πολύ σημαντικού
ρεύματος προσφύγων. Υπολογίζεται ότι, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, έφτασαν στο ελληνικό κράτος
1.230.000 Έλληνες χριστιανοί και 45.000 Αρμένιοι πρόσφυγες. Στη θέση τους, 610.000 μουσουλμάνοι που κατοικούσαν στην Ελλάδα έφυγαν για την Τουρκία. Είναι
αυτονόητο ότι το ανθρώπινο αυτό κύμα ανέτρεψε όλες
τις ισορροπίες και τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Εκατό χρόνια μετά την Επανάσταση
του 1821, το ελληνικό κράτος υποχρεώθηκε σε μία νέα
αρχή.
Η άφιξη των προσφύγων, πέρα από το γεγονός ότι αποτέλεσε μία πρωτοφανή ανθρώπινη τραγωδία, λειτούργησε ως καταλύτης στη δυναμική της ελληνικής
κοινωνίας. Οι χρόνιες ανεπάρκειες της ελληνικής διοί69/ 50-51

κησης έπρεπε, για παράδειγμα, να ξεπεραστούν ταχύτατα, για να αποφευχθεί μια ολική καταστροφή. Ήδη, το
1923 και το 1924, οι θάνατοι από τις αρρώστιεςμάστιγες της εποχής, τη φυματίωση και την ελονοσία,
πολλαπλασιάστηκαν, κάνοντας αναγκαίες και επείγουσες τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Η πολιτική αστάθεια, τα μίση του διχασμού, η ανακήρυξη της δημοκρατίας, οι επεμβάσεις του στρατού και οι απόπειρες
πραξικοπημάτων συσκοτίζουν το ζήτημα της αποτελεσματικότητας του κράτους και της διοίκησης. Στην
πραγματικότητα, η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού
ήταν μάλλον επαρκής σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος. Αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο το μόνο
κεφάλαιο που ου-σιαστικά διέθετε: τις μουσουλμανικές
περιουσίες που υπολογίζονταν σε πέντε ως δέκα δισεκατομμύρια δραχμές. Ταυτόχρονα, η εξωτερική βοήθεια
λειτούργησε συμπληρωματικά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Πρόσφυγες αμέσως μετά την άφιξη τους στην Ελλάδα
70 / 51-52

6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου
Η Ελλάδα του μεσοπολέμου (1919-1939), παρά το
κόστος της μικρασιατικής συμφοράς, είχε αποκτήσει
μια σειρά από πλεονεκτήματα, που επέτρεπαν τη θετική οικονομική της πορεία. Σε αντίθεση με πολλά γειτονικά της κράτη είχε ομογενοποιηθεί εθνικά, καθώς οι
μειονότητες αντιπροσώπευαν πλέον λιγότερο του 7%
του συνολικού πληθυσμού. Είχε ολοκληρώσει την αγροτική της μεταρρύθμιση και είχε προωθήσει την αστικοποίηση της: το 1/3 του πληθυσμού ζούσε πλέον σε
μεγάλα αστικά κέντρα. Ταυτόχρονα, κάτω από το βάρος
των πιέσεων είχε βελτιώσει τις υποδομές της και είχε
υιοθετήσει αναπτυξιακές πολιτικές. Με λίγα λόγια είχε
λύσει πολλά από τα προβλήματα που εξακολούθησαν
για πολύ καιρό να ταλανίζουν τα υπόλοιπα βαλκανικά
κράτη. Τέλος, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στα θετικά τη συγκέντρωση των Ελλήνων στο πλαίσιο του εθνικού τους κράτους και την εξάλειψη του ελληνικού
κοσμοπολιτισμού που συχνά υπήρξε αιτία για να αντιμετωπίζεται η Ελλάδα ως δευτερεύον πεδίο ανάπτυξης
οικονομικών δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη της Ελλάδας ενδιέφερε πλέον όλους τους Έλληνες.
Επιπλέον, οι πρόσφυγες είχαν φέρει μαζί τους τις
γνώσεις, τον πολιτισμό τους και μια ισχυρή διάθεση για
εργασία. Πέρα από τις επιτυχείς ή ανεπιτυχείς προσπάθειες των αρχών για αποκατάσταση των ξεριζωμένων, θεμέλιο της όλης προσπάθειας ήταν η διάθεση
των ανθρώπων να εργαστούν σκληρά για να ξαναδημιουργήσουν αυτά που έχασαν μέσα στην καταστροφή.
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7. Οι μεγάλες επενδύσεις
Οι ραγδαίες αλλαγές, τις οποίες προκάλεσαν στη
χώρα οι συνέπειες του Μικρασιατικού πολέμου, ανέδειξαν την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές της χώρας. Το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, για παράδειγμα, ξεπέρασε, με την έλευση των
προσφύγων, το 1.000.000 κατοίκους και, φυσικά, δεν
μπορούσε πλέον να υδρεύεται με το χρονολογούμενο
από τους ρωμαϊκούς χρόνους Αδριάνειο Υδραγωγείο.
Τη λύση του ζητήματος ανέλαβε το 1925 η αμερικανική
εταιρεία ΟΥΛΕΝ, με την κατασκευή του φράγματος και
της τεχνητής λίμνης στο Μαραθώνα. Την ίδια περίπου
εποχή η βρετανική εταιρεία ΠΑΟΥΕΡ ανέλαβε την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
στην πρωτεύουσα αλλά και τη δημιουργία σύγχρονου
δικτύου αστικών συγκοινωνιών, βασισμένου σε ηλεκτροκίνητα τραμ και λεωφορεία. Επενδύσεις έγιναν στο
τηλεφωνικό δίκτυο από γερμανικές εταιρείες, στους
δρόμους και στη διευθέτηση των χειμάρρων, οι οποίοι
μέχρι τότε συχνά προκαλούσαν πλημμύρες και καταστροφές στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Ανάλογες προσπάθειες έγιναν και στις υποδομές
της υπόλοιπης χώρας, με εγγειοβελτιωτικά έργα, τα
οποία είχαν ως συνέπεια την αύξηση των καλλιεργούμενων εδαφών.
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος
Το 1927, με αφορμή το αίτημα της Ελλάδας στην
Κοινωνία των Εθνών για παροχή πρόσθετου δανείου,
τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας μιας κεντρικής κρατικής τράπεζας, που θα αναλάμβανε τη διαχείριση των
χρεών, την έκδοση χαρτονομίσματος και την ενιαία ε72 / 52-53

φαρμογή της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής. Παρά τις αντιδράσεις της Εθνικής Τράπεζας και κάτω από
την πίεση των ξένων συμβούλων, το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία άρχισε τη
λειτουργία της ένα χρόνο αργότερα. Πολύ γρήγορα πέτυχε σταθερές ισοτιμίες της δραχμής με τα ξένα νομίσματα, στηρίζοντας την έκδοση χαρτονομίσματος στα
αποθέματά της σε χρυσό και συνάλλαγμα και εξασφαλίζοντας τη μετατρεψιμότητα του εθνικού νομίσματος σε
χρυσό. Η επιτυχία αυτή οδήγησε τα δημόσια οικονομικά σε περίοδο ευφορίας, βελτίωσε την πιστοληπτική
ικανότητα του κράτους, ενίσχυσε την εισροή συναλλάγματος και τις επενδύσεις και προκάλεσε μία ισχυρή
δυναμική που επέτρεψε τις σημαντικές πολιτικές, θεσμικές και οικονομικές πρωτοβουλίες της τελευταίας
κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932). Η
περίοδος αυτή κράτησε μέχρι τις αρχές του 1932, οπότε
εκδηλώθηκαν στη χώρα οι συνέπειες της μεγάλης οικονομικής κρίσης, που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη το
1929.
9. Η κρίση του 1932
Η παγκόσμια οικονομική κρίση έφτασε στην Ελλάδα σε μία εποχή «ευημερίας». Η «ευημερία» σήμαινε ότι
η εμπιστοσύνη των Ελλήνων σε ένα καλύτερο οικονομικά μέλλον είχε αποκατασταθεί, οι σκοτεινές εποχές
της δεκαετίας του 1920 έδειχναν να απομακρύνονται, οι
πληγές έκλειναν, η φτώχεια περιοριζόταν και το ελληνικό κράτος έδειχνε να σχεδιάζει το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.
Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αποτρέψει την κρίση εξάντλησαν τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό και συνάλλαγμα. Την άνοιξη του 1932,
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όμως, η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αποφύγει την αναστολή της μετατρεψιμότητας του εθνικού νομίσματος,
καθώς και την αναστολή εξυπηρέτησης των εξωτερικών
δανείων. Έτσι εγκαινιάστηκε μια περίοδος ισχυρού
κρατικού παρεμβατισμού στα οικονομικά ζητήματα, ιδιαίτερα στις εξωτερικές συναλλαγές, και μια πολιτική
προστατευτισμού, με σκοπό την αυτάρκεια της χώρας.
Η Ελλάδα μπήκε με τη σειρά της στο χώρο της κλειστής
οικονομίας, όπου οι συναλλαγές καθορίζονταν περισσότερο από γραφειοκρατικές διαδικασίες παρά από ελεύθερες οικονομικές συμφωνίες.
Στο εξωτερικό εμπόριο κυριάρχησε προοδευτικά η
μέθοδος του διακανονισμού «κλήριγκ». Οι διεθνείς συναλλαγές δεν γίνονταν, δηλαδή, με βάση το μετατρέψιμο συνάλλαγμα αλλά με βάση διακρατικές συμφωνίες
που κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα και
φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία των εισαγωγών με
την αντίστοιχη των εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών λογαριασμών. Για μια χώρα, όπως η Ελλάδα, όπου οι συναλλαγές με το εξωτερικό ήταν έντονα ελλειμματικές, η
διαδικασία αυτή, πέρα από τα αρνητικά, είχε και θετικά
στοιχεία.
Οι πιο σημαντικές επιπτώσεις, όμως, αυτών των
εξελίξεων βρίσκονταν στο πολιτικό πεδίο. Τα ισχυρά
συγκεντρωτικά κράτη που αναδείχθηκαν μέσα απ' αυτές τις διαδικασίες, προκαλούσαν την ανάδειξη και την
κυριαρχία ολοκληρωτικών κινημάτων και καθεστώτων
σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Καθώς προχωρούσε η δεκαετία της κρίσης, η δεκαετία του 1930, ολοένα και περισσότερα κράτη αποκτούσαν δικτατορικά ή φασιστικά
καθεστώτα. Η Ελλάδα δεν ξέφυγε από το γενικό κανόνα. Στις 4 Αυγούστου του 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, με
την ανοχή του παλατιού, προχώρησε στην κατάλυση
του κοινοβουλευτικού καθεστώτος και στην επιβολή δικτατορίας.
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Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(1821-1936)

Σκηνή από συνεδρίαση της Βουλής του 1887-1890,
με τις κυριότερες πολιτικές προσωπικότητες της εποχής.
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης δημιουργήθηκε το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκαν οι
αντιλήψεις σχετικά με την προστασία και προβολή των
συμφερόντων ατόμων και κοινωνικών ομάδων, καθώς
και με την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους και
των θεσμών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συγκρότηση πολιτικών κομμάτων. Τη διαμόρφωση και τη
λειτουργία των κομμάτων, τις ιδεολογικές τους συνιστώσες, τα πολιτικά τους προγράμματα και τη συμπεριφορά τους στο δημόσιο βίο θα παρακολουθήσουμε
στο κείμενο που ακολουθεί. Η εξεταζόμενη περίοδος
εκτείνεται έως το 1936, οπότε ολοκληρώνεται μία φάση
της ιστορίας μας, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα
καταλύεται το πολίτευμα της χώρας, στην αρχή από τον
I. Μεταξά και στη συνέχεια από τις αρχές της γερμανικής κατοχής. Η μεταπολεμική περίοδος αποτελεί ένα
διαφορετικό κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας.
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Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (1821-1843)
1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
Κατά την προεπαναστατική περίοδο, για αντικειμενικούς λόγους, οι Έλληνες δεν είχαν τη δυνατότητα να
συγκροτήσουν πολιτικά κόμματα. Υπήρχε όμως μια άλλη μορφή υποστήριξης των συμφερόντων τους, τα πελατειακά δίκτυα1, στην οργάνωση των οποίων οδήγησαν οι εξής λόγοι:
 ο ανταγωνισμός μεταξύ προσώπων για την κατάληψη θέσεων εξουσίας,
 η ελλιπής παροχή προστασίας από μέρους της οθωμανικής διοίκησης προς τους υπηκόους της σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών,
 η απουσία συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, πράγμα που δημιουργούσε διαρκή αίσθηση αβεβαιότητας
στους ανθρώπους.
Οι παραπάνω λόγοι οδηγούσαν τους υπηκόους να
καταφεύγουν σε μη κρατικούς φορείς, οι οποίοι θα τους
παρείχαν τη στοιχειώδη ασφάλεια. Ο πρώτος φορέας
ήταν η ευρύτερη οικογένεια. Κάθε οικογένεια συνδεόταν
οριζόντια με άλλες οικογένειες και κάθετα με πάτρωνεςπροστάτες και τις οικογένειές τους, που είχαν υψηλότερη κοινωνική θέση. Στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα, κατά την περίοδο 1715-1821 αναπτύχθηκαν δύο
μεγάλα δίκτυα πατρωνίας, στην κορυφή των οποίων
βρίσκονταν οικογένειες προκρίτων. Ανάμεσα σ' αυτές
επικρατούσε έντονος ανταγωνισμός για την άσκηση επιρροής σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής και για
την κατάληψη των δημοσίων θέσεων. Στη Στερεά Ελλάδα φορείς της πατρωνίας ήταν μεγαλοαρματολοί. Στα
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νησιά, εξάλλου, στην ηγεσία των δικτύων πατρωνίας
βρίσκονταν οι οικογένειες των μεγάλων πλοιοκτητών.
1. Η σχέση πελατείας είναι μία σχέση εκούσιας διπολικής ανταλλαγής ανάμεσα σε κοινωνικούς φορείς άνισης
κοινωνικής και οικονομικής ισχύος, που στηρίζεται
στην αμοιβαία ανάληψη υποχρεώσεων παροχής ορισμένων διαφορετικών υπηρεσιών, χωρίς το πλέγμα αυτό των υποχρεώσεων να εντάσσεται σ' ένα δεδομένο
έννομο ή οπωσδήποτε θεσμοποιημένο σύστημα αξιολογικών κανόνων συμπεριφοράς και αντιστοίχων κυρώσεων.
Γεώργιος Κοντογιώργης (επιμ.): Κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα . Αθήνα 1977, σ.76.
Τα κατοπινά κόμματα2 δεν αποτελούν απλή μετεξέλιξη των δικτύων πατρωνίας. Επί τουρκοκρατίας το
πολιτικό πλαίσιο ήταν δεδομένο και αναμφισβήτητο: η
οθωμανική κυριαρχία. Τα ζητήματα στα οποία μπορούσαν να εκφραστούν διαφωνίες και διαφορετικές απόψεις ήταν είτε η διεκδίκηση δημοσίων αξιωμάτων είτε η
αντιμετώπιση μικροπροβλημάτων της καθημερινής ζωής, περισσότερο «τεχνικής» υφής, όπως π.χ. ζητήματα
δημοσίων έργων. Οι φορείς της πατρωνίας δεν είχαν
λόγο σε ζητήματα που άπτονταν της νομοθεσίας ή της
εξωτερικής πολιτικής, και επομένως τα δίκτυα πατρωνίας δεν διαμόρφωναν διαφορετικές πολιτικές απόψεις3. Γενικότερα, τα δίκτυα πατρωνίας δεν λειτουργούσαν κάτω από τους ίδιους όρους και δεν ανταποκρίνονταν στις ίδιες ανάγκες με τα κατοπινά κόμματα.
2. Κόμμα: ένωση πολιτών, οι οποίοι έχουν συσσωματωθεί λόγω κοινών πολιτικών απόψεων, συμφερόντων και στόχων, ώστε να κατακτήσουν μέσω της
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κατοχής πολιτικών ηγετικών θέσεων τόση εξουσία μέσα σε ένα κράτος..., ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν τους πολιτικούς τους σκοπούς.
Reinhart Beck: Sachwörterbuch der Politik. Στουτγάρδη
1986.
3. Η πολιτική αποτελούσε, κοντά στα άλλα, και σημαντική οικονομική δραστηριότητα: ήταν δηλαδή τρόπος βιοπορισμού που τον επιδίωκαν και τον εξασφάλιζαν από ποικίλες, κάποτε και ανορθόδοξες πηγές. Η
πεποίθηση ότι η κατάκτηση μιας θέσεως έδινε τη δυνατότητα στον κάτοχο της να προάγει, περισσότερο και
από το γενικό καλό, τα προσωπικά του συμφέροντα
μεταφέρθηκε και διατηρήθηκε στον κρατικό μηχανισμό,
όταν με την επιτυχία της Επαναστάσεως το ίδιο το κράτος έγινε αντικείμενο ανταγωνισμού μεταξύ των Ελλήνων. Η νομιμοφροσύνη απέναντι στην οικογένεια, που
ως ομάδα κοινωνική είχε αποκτήσει προτεραιότητα
απέναντι στο έθνος, το προσωπικό συμφέρον, επίσης,
έκαναν το άτομο να αποβλέπει συχνά στην εκμετάλλευση της κρατικής μηχανής προς όφελος των συγγενών και των φίλων του, σε βάρος των αντιπάλων του.
Ιωάννης Πετρόπουλος - Αικατερίνη Κουμαριανου: ΙΕΕ, ΙΓ,
σ. 27.
2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Όσο οι Έλληνες ήταν υπόδουλοι, σε γενικές γραμμές τηρούσαν κοινή στάση απέναντι στον κατακτητή.
Όταν άρχισε η εκδίωξη των Τούρκων, άρχισαν οι συγκρούσεις μεταξύ των μέχρι τότε ομονοούντων. Το βασικότερο ζήτημα αφορούσε το ποιος και πώς θα διαχειριζόταν την εξουσία. Μια σειρά γεγονότων, που σχε80 / 59-60

τίζονται με τη διαμόρφωση διαφορετικών απόψεων για
το ζήτημα αυτό, οδήγησαν σ' ένα προστάδιο διαμόρφωσης των πρώτων πολιτικών κομμάτων. Τα γεγονότα
αυτά συνδέονται με την κάθοδο του Δημητρίου Υψηλάντη στην επαναστατημένη Πελοπόννησο, ως πληρεξουσίου του αδελφού του Αλεξάνδρου, Γενικού Επιτρόπου της Φιλικής Εταιρείας, με σκοπό την ανάληψη
της ηγεσίας της Επανάστασης. Όταν ο Δημ. Υψηλάντης
έφτασε στην Ύδρα, οι Πελοποννήσιοι είχαν ήδη ορίσει
από μόνοι τους κυβερνητικά όργανα τοπικής εμβέλειας.
Ο Υψηλάντης θέλησε να επιβάλει ένα δικό του «Γενικό
Οργανισμό της Πελοποννήσου», που θα του επέτρεπε
να συγκεντρώσει τη στρατιωτική και πολιτική εξουσία
στα χέρια του. Οι πρόκριτοι δεν το αποδέχθηκαν και με
δυσκολία αποσοβήθηκε η σύρραξη. Η αντίθεση μεταξύ
των δύο πλευρών δεν είχε ως αντικείμενο μόνο το
ποιος θα κατείχε πραγματικά την εξουσία, αλλά αφορούσε και τη δομή τού υπό ίδρυση κρατικού οργανισμού. Ο Υψηλάντης πρότεινε τη δημιουργία συγκεντρωτικού συστήματος διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλιστούν οι οικονομικοί πόροι για τη συνέχιση του
αγώνα και η πειθαρχία στο στράτευμα. Θεωρούσε ότι οι
τοπικιστικές τάσεις αποτελούσαν εμπόδιο για την οργάνωση του Αγώνα. Οι πρόκριτοι, έχοντας διαφορετικές επιδιώξεις, ήθελαν να είναι όλοι υπεύθυνοι για όλα.
Συγκροτήθηκαν λοιπόν οι πρώτες παρατάξεις.
Το «Προσωρινόν Πολίτευμα» της Επιδαύρου, το
πρώτο σύνταγμα της Επανάστασης, ψηφισμένο από
την Α' Εθνοσυνέλευση4, έδωσε το 1822 λύση στο πρόβλημα της ηγεσίας του Αγώνα, με τον αντιαπολυταρχικό χαρακτήρα του και τη θέσπιση πολυαρχικής εξουσίας. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος κατόρθωσε να γίνει
ρυθμιστής της κατάστασης, έχοντας εξασφαλίσει για
τον κύκλο του και για τους προκρίτους την εξουσία, ενώ
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αγνοήθηκαν ο Κολοκοτρώνης και ο Υψηλάντης. Έτσι
δημιουργήθηκε ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ στρατιωτικών και προκρίτων.

Η Προκήρυξη του
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, «αρχιστρατήγου
των
Σπαρτιατικών
στρατευμάτων»
και
της
«Μεσσηνιακής
Συγκλήτου», απευθυνόμενη «εις τας ευρωπαϊκάς
αυλάς»,
γραμμένη στις 23-31821,
αποσκοπούσε
στο να καταστήσει γνωστούς τους σκοπούς της επανάστασης. (Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας)
4. Η Α' Εθνοσυνέλευση
...συνήλθον εις Επίδαυρον οι πρώτοι νομοθέται της Ελλάδος. Οι δε νεώτεροι, οι ευτυχήσαντες ν' ανοίξωσι
τους οφθαλμούς προς ήλιον μη σκοτιζόμενον υπό νεφών δουλείας, να πατήσωσι γην ελευθέραν, ν' αναπνεύσωσιν αέρα ελεύθερον, αυτοί οι κληρονομήσαντες
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το ανεκτίμητον δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνδιαλέγεσθαι και συζητείν, αδυνατούσι να φαντασθώσι τον
έξαλλον ενθουσιασμόν του έθνους, ότε μετά τυραννίαν
τετρακοσίων σχεδόν ετών συνήρχετο δι' αντιπροσώπων ίνα βουλευθή κυριαρχικώς περί των οικείων συμφερόντων. Οι δ' επιζήσαντες διηγούντο ότι δάκρυα έρρεον από των οφθαλμών πάντων, και ως εν τη ημέρα
της Αναστάσεως ανταπεδίδοντο ασπασμοί.
Νικόλαος Δραγούμης: Ιστορικαί Αναμνήσεις, Αθήνα 1973,
τ. 1, σ. 30-31.

Η πρώτη σελίδα του πρώτου Συντάγματος της Επανάστασης, τυπωμένου το 1822. (Αθήνα, Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο)
Στη Β' Εθνοσυνέλευση του Άστρους, το 1823, ο ανταγωνισμός για την εξουσία πήρε μεγάλες διαστάσεις.
Συγκροτήθηκαν δύο ισχυρά κόμματα, των προκρίτων
και των κλεφτοκαπεταναίων. Οι τελευταίοι είχαν αποκτήσει μεγάλη δύναμη μετά τις πρώτες πολεμικές επιτυχίες. Τη δύναμή τους αυτή προσπάθησαν να εκμηδενίσουν οι πρόκριτοι, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία της
επανάστασης ανήκει σε εκείνους που ξέρουν να κάνουν
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πολιτικούς χειρισμούς. Οι κλεφτοκαπεταναίοι αντέτειναν ότι η εξουσία ανήκει σ' εκείνους που διεξάγουν τον
πόλεμο. Οι πρόκριτοι κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν
την εξουσία στα χέρια τους, καταλαμβάνοντας εκείνοι
τις κυβερνητικές θέσεις. Ακολούθησε διχασμός, καθώς
κυριάρχησαν οι προσωπικές φιλοδοξίες, το φατριαστικό και τοπικιστικό πνεύμα. Ο διχασμός εξελίχθηκε σε
εμφύλιο πόλεμο κατά το πρώτο εξάμηνο του 18245. Μετά την επικράτηση των προκρίτων, η διαμάχη τελείωσε
με αμνηστία. Το δεύτερο εξάμηνο του 1824 δημιουργήθηκαν νέα αντιμαχόμενα στρατόπεδα, τα οποία συγκροτήθηκαν με τοπικιστικά κριτήρια. Το ένα αποτελούσαν Πελοποννήσιοι πρόκριτοι και στρατιωτικοί, και
το άλλο Υδραίοι και Σπετσιώτες, υποστηριζόμενοι από
Ρουμελιώτες οπλαρχηγούς. Ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος, πρωτοφανής σε αγριότητα, τελείωσε με νίκη των
νησιωτών. Κατά το 1825, στο στρατόπεδο των νικητών
άρχισε να διαμορφώνεται το μελλοντικό αγγλικό (υπό
τον Μαυροκορδάτο) και το γαλλικό (υπό τον Κωλέττη)
κόμμα. Γύρω απ' αυτά τα κόμματα, καθώς και από ένα
τρίτο, το ρωσικό, συσπειρώθηκαν οι πληρεξούσιοι
στην Γ' Εθνοσυνέλευση6.
5. Κατά τα μέσα Ιανουαρίου ο Μακεδόνας αγωνιστής Νικόλαος Κασομούλης, περνώντας από τα χωριά
της Αχαΐας, έβλεπε στα πρόσωπα των χωρικών ζωγραφισμένο ακόμη τον τρόμο από τα δεινά που είχαν
περάσει... Η τωρινή συμφορά τους τους θύμιζε τα παθήματα των πατέρων τους από τους Τούρκους κατά την
επανάσταση του 1770...
Απόστολος Βακαλόπουλος: Η επανάσταση κατά το 1825.
ΙΕΕ, IB΄, σ. 373.
6. Από το σύνταγμα της Γ' Εθνοσυνέλευσης
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(Τροιζήνας):
5. Η κυριαρχία ενυπάρχει εις το Έθνος: πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού, και υπάρχει υπέρ αυτού.
7. Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον των νόμων.
36. Η κυριαρχία του Έθνους διαιρείται εις τρεις εξουσίας: Νομοθετικήν, Νομοτελεστικήν και Δικαστικήν.
37. Η νομοθετική κατασκευάζει τους νόμους.
38. Η Νομοτελεστική επικυρώνει αυτούς κατά το 73
άρθρον και τους εκτελεί.
39. Η Δικαστική τους προσαρμόζει.
40. Η Νομοθετική εξουσία ανήκει ιδιαιτέρως εις το
σώμα των Αντιπροσώπων του λαού, το οποίον ονομάζεται Βουλή.
41. Η νομοτελεστική ανήκει εις ένα μόνον, ονομαζόμενον Κυβερνήτην, έχοντα διαφόρους υπ' αυτόν
Γραμματείς της Επικρατείας.
42. Η Δικαστική εις τα διάφορα δικαστήρια.
Η ύπαρξη των πρώτων κομμάτων ήταν πλέον δεδομένη. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από την κίνηση του
Καποδίστρια να επανδρώσει ένα συμβουλευτικό όργανο, το «Πανελλήνιον», με αντιπροσώπους και των
τριών παρατάξεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί εσωτερική ειρήνη7.
7. Η επιλογή των μελών του Πανελληνίου
Ο Καποδίστριας... προχώρησε μεθοδικά στην εκλογή
των προσώπων για την πλήρωση των ανωτάτων κυβερνητικών θέσεων. Επιδίωξε πρώτα να τις επανδρώσει με πρόσωπα ικανά να ανταποκριθούν με επιτυχία
στα σοβαρά καθήκοντά τους, αλλά παράλληλα να ικανοποιήσει κατά το δυνατόν και τις δίκαιες προσωπικές
φιλοδοξίες: τέλος προσπάθησε να ικανοποιηθούν τα
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τρία κόμματα, όπως και οι διάφορες περιοχές της χώρας, ώστε να αποφευχθούν δυσαρέσκειες και παρεξηγήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος: ΙΕΕ, IB΄, σ. 484.
Τα πρώτα τρία ελληνικά κόμματα ονομάστηκαν το
καθένα (από τους αντιπάλους του) με το όνομα μίας μεγάλης Δύναμης. Το όνομά τους υπονοούσε ότι επρόκειτο για κέντρα εξυπηρέτησης των συμφερόντων των Δυνάμεων αυτών στον ελληνικό χώρο. Έχει υποστηριχθεί
ότι τον πυρήνα αυτών των κομμάτων αποτελούσαν ευνοούμενοι των ξένων προξενείων στην Οθωμανική αυτοκρατορία, γύρω από τους οποίους συσπειρώθηκαν
και άλλοι, οι οποίοι προσδοκούσαν να εξασφαλίσουν
μετεπαναστατικά εύκολη προσωπική ανέλιξη και προστασία από τους αντιπάλους. Η άποψη όμως αυτή δεν
επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα. Η στάση των κομμάτων δεν διαμορφωνόταν από τις επιλογές των Δυνάμεων αλλά από τις επιδιώξεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το υπό δημιουργία κράτος, οι οποίες ήταν συχνά αντίθετες προς τις επιδιώξεις των
Δυνάμεων.
3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
α. Το αγγλικό κόμμα
Με το αγγλικό κόμμα συμπαρατάχθηκαν πρόκριτοι,
στρατιωτικοί, λόγιοι και έμποροι που είχαν σπουδάσει
ή διαμείνει στη Δυτική Ευρώπη, με κύριο χαρακτηριστικό τους τις εθνικιστικές και δημοκρατικές ιδέες. Αισθάνονταν την ανάγκη ενός κράτους δικαίου, το οποίο θα
τους εξασφάλιζε την περιουσία και τις επαγγελματικές
τους δραστηριότητες.
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Οι ηγέτες και οι οπαδοί του αγγλικού κόμματος ξεκινούσαν από τη σκέψη που είχε ωριμάσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1820, ότι ένα ελληνικό κράτος θα
μπορούσε να ιδρυθεί και να έχει ασφαλή σύνορα μόνο
με την υποστήριξη της Αγγλίας. Όταν μάλιστα θα κατέρρεε η Οθωμανική αυτοκρατορία, θα μπορούσε να
διευρύνει τα εδαφικά του όρια. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ηγέτης του αγγλικού κόμματος, περίμενε την
υποστήριξη της Βρετανίας στις εδαφικές διεκδικήσεις
της Ελλάδας, ενώ η Βρετανία έπαιρνε σαφή θέση υπέρ
της ακεραιότητας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο
Έλληνας πολιτικός πίστευε ότι η προϊούσα διάλυση της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας θα ανάγκαζε την Αγγλία να
επιλέξει τη συμμαχία της Ελλάδας στην περιοχή, ως
φραγμό στα επεκτατικά σχέδια της Ρωσίας. Το αγγλικό
κόμμα, λοιπόν, θεωρούσε ότι οι Έλληνες έπρεπε να
συγκροτήσουν έναν ισχυρό κρατικό οργανισμό και να
αναμένουν τις εξελίξεις στην Οθωμανική αυτοκρατορία.

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ηγέτης του αγγλικού
κόμματος, υπήρξε κορυφαία
πολιτική προσωπικότητα, τόσο
κατά τη διάρκεια της επανάστασης όσο και επί βασιλείας
του Όθωνα. (Αθήνα, Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο)
Οι επιλογές του αγγλικού κόμματος επηρεάζονταν
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και από την αντίληψη ότι η Βρετανία αποτελούσε πρότυπο για την εξέλιξη της εσωτερικής κατάστασης της
χώρας. Ως θεμελιώδεις αρχές του πολιτικού συστήματος, το αγγλικό κόμμα θεωρούσε το κοινοβουλευτικό
αντιπροσωπευτικό σύστημα και τη διάκριση των εξουσιών, αρχές τις οποίες υποστήριξε σε όλη τη διάρκεια
του απελευθερωτικού αγώνα. Ο Μαυροκορδάτος στην
αρχή ήθελε να οριστεί η κρατική οργάνωση με γραπτό
σύνταγμα, αργότερα όμως τροποποίησε τη θέση του
και έβλεπε το σύνταγμα ως την τελική πράξη μιας σειράς εσωτερικών μεταρρυθμίσεων: εκλογή των κοινοτικών συμβουλίων, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ελευθερία του τύπου και συγκρότηση εθνικού στρατού. Επίσης επιζητούσε τον περιορισμό της κρατικής εξουσίας, ατομικές ελευθερίες και αυτοκέφαλη ελληνική εκκλησία, χωρίς δεσμεύσεις από το Πατριαρχείο. Σ' ένα
δεύτερο στάδιο επιζητούσε γραπτό σύνταγμα, κράτος
δικαίου και κοινοβουλευτικό έλεγχο των πράξεων της
κυβέρνησης. Γενικότερα, το αγγλικό κόμμα υποστήριζε
την άσκηση μετριοπαθούς πολιτικής, τόσο ως προς
τους στόχους όσο και ως προς τα μέσα.
β. Το γαλλικό κόμμα
Ο Ιωάννης Κωλέττης, αρχηγός του γαλλικού κόμματος, προσεταιρίστηκε στην αρχή αρματολούς και
κλέφτες της Στερεάς. Κοινά χαρακτηριστικά των στελεχών του κόμματος υπήρξαν η πολεμική διάθεση, η έλλειψη κατανόησης για τα διπλωματικά παιγνίδια και η
υπερεκτίμηση των δικών τους δυνάμεων. Απαιτούσαν
δικαιοσύνη για τους αγωνιστές της ελευθερίας, την οποία εννοούσαν ως την υλική αποκατάσταση τους μετά
το πέρας του πολέμου.
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, το γαλλικό
κόμμα κέρδισε οπαδούς στα νησιά και σχεδόν σε ολό89 / 65-66

κληρη την Πελοπόννησο. Τα μεσαία στελέχη ήταν συνταγματικοί οι οποίοι δεν υιοθετούσαν τις θέσεις του
αγγλικού κόμματος σε θέματα εσωτερικής ή εξωτερικής
πολιτικής. Οι οπαδοί του κόμματος ήταν ακτήμονες ή
μικροϊδιοκτήτες γης και απλοί αγωνιστές. Σε αντίθεση
με το αγγλικό, στο γαλλικό κόμμα ήταν ευρέως διαδεδομένη η άποψη για απελευθέρωση του αλύτρωτου ελληνισμού με πολεμικές ενέργειες, το συντομότερο δυνατόν. Το 1844 ο Κωλέττης διατύπωσε με σαφήνεια
στην Εθνοσυνέλευση τη «Μεγάλη Ιδέα»: Το βασίλειο
αποτελούσε μόνο ένα μικρό φτωχό μέρος της Ελλάδας.
Το σημαντικότερο βρισκόταν υπό οθωμανική κατοχή
και θα έπρεπε όλες οι δυνάμεις του έθνους να διατεθούν
για την απελευθέρωση αυτού του τμήματος.
Το πρόγραμμα του γαλλικού κόμματος, ως προς
την εσωτερική πολιτική, ήταν ασαφές. Η ικανοποίηση
των αιτημάτων των απομάχων του πολέμου ήταν η μόνη σαφής διεκδίκηση. Βασική πολιτική επιδίωξη του
κόμματος ήταν η κατοχύρωση των δικαιωμάτων του
λαού απέναντι στη μοναρχική εξουσία, με την παραχώρηση συντάγματος, και η καθιέρωση μιας ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας. Κατά την περίοδο της βαυαροκρατίας το γαλλικό κόμμα αγωνίστηκε εναντίον της ξενοκρατίας στο στράτευμα και τη διοίκηση και απαιτούσε την
επάνδρωσή τους με ελληνικά στελέχη.
Το γαλλικό κόμμα υποστήριζε την πολιτική διεύρυνσης των εδαφικών ορίων του κράτους, εκφράζοντας
κατά κύριο λόγο τα συμφέροντα των ατάκτων, οι οποίοι
μπορούσαν να κερδίσουν τη ζωή τους μόνο από τον
πόλεμο. Ασφαλώς, μέλημα των προσφύγων από αλύτρωτες περιοχές ήταν η απελευθέρωση της ιδιαίτερης
πατρίδας τους. Εξαιτίας αυτής της πολιτικής ονομάστηκε και «εθνικό κόμμα».

Ομάδα ατάκτων στρατιωτών.
Η αποκατάσταση των ατάκτων
υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισε το νεότευκτο κράτος
στα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του. (Αθήνα, Γεννάδειος
Βιβλιοθήκη)
Τα μέλη του έβλεπαν τη
Γαλλία ως το φυσικό σύμμαχο, προπάντων επειδή πίστευαν ότι μόνο η Γαλλία, η
οποία ήταν αναμεμειγμένη λιγότερο από όλες τις ξένες
δυνάμεις στις υποθέσεις της ανατολικής Μεσογείου, θα
βοηθούσε την Ελλάδα, χωρίς να θέλει να επηρεάζει τις
επιλογές της. Πολλοί οπαδοί του κόμματος είχαν μια ιδεατή εικόνα για τη Γαλλία, την οποία θεωρούσαν ως
πρότυπο τους.
γ. Το ρωσικό κόμμα
Σε αντίθεση με τις σχετικά ασαφείς θέσεις και τη
συγκεχυμένη ιδεολογία του γαλλικού κόμματος, το ρωσικό χαρακτηριζόταν από σταθερές πολιτικές θέσεις. Η
ομοιότητα με τα δύο άλλα κόμματα βρισκόταν στο γεγονός ότι στη Μεγάλη Δύναμη, στην οποία στήριζαν τις
ελπίδες τους για την εξωτερική πολιτική, αναγνώριζαν
και ένα πρότυπο για την εσωτερική οργάνωση της χώρας. Η Ρωσία μπορούσε να βρει αποδοχή από μεγάλο
τμήμα του πληθυσμού, επειδή ήταν η μοναδική Μεγάλη
Δύναμη με ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα.
Χαρακτηριστικό του ρωσικού κόμματος ήταν η άκρως συντηρητική στάση σε όλες τις επιλογές του. Το
θεμέλιο της κοινωνικής τάξης ήταν γι' αυτό η θρησκεία.
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Σ' αυτήν βασιζόταν και η νομιμότητα της εξουσίας. Έβλεπε την Εκκλησία σε διαρκή κίνδυνο και καταπολεμούσε τον κοσμοπολιτισμό και την οποιαδήποτε αποστασιοποίηση από τις παραδόσεις. Η ξενοφοβία, όπως
επίσης η άρνηση του διαφωτισμού και της δυτικής παιδείας αποτελούσαν κυρίαρχες αντιλήψεις των μελών
του. Προκειμένου να προσεγγίσει ευρύτερα στρώματα,
απευθυνόταν συχνά στο θρησκευτικό συναίσθημα των
Ελλήνων.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας,
κυβερνήτης της Ελλάδας
από το 1828, κατόρθωσε,
χάρη στις διπλωματικές
του ικανότητες, να δημιουργηθεί ανεξάρτητο
ελληνικό κράτος με τα
μέγιστα δυνατά για τις
συνθήκες της εποχής
σύνορα. Επίσης έθεσε τα
θεμέλια ενός συγκεντρωτικού ευνομούμενου κράτους. (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
Με το κόμμα αυτό
συμπαρατάχθηκαν, ιδίως κατά την εποχή της διακυβέρνησης της χώρας από τον Καποδίστρια, όσοι είχαν
υποφέρει ιδιαίτερα κατά την εποχή της Επανάστασης
και κατά τους εμφύλιους πολέμους: οι ακτήμονες, οι μικροϊδιοκτήτες γης, αγωνιστές και χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί, μοναχοί, και δημόσιοι υπάλληλοι που διορί91 / 66-67

στηκαν από τον Καποδίστρια και μετά τη δολοφονία
του απολύθηκαν. Όλοι αυτοί απαιτούσαν την ίδρυση
ενός ισχυρού κράτους, το οποίο, σε συνεργασία με τη
Ρωσία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα φρόντιζε για
την καθαρότητα της πίστης και θα αναγνώριζε στην Εκκλησία κυρίαρχη θέση.
Πίστευαν ότι κάποιοι ικανοί πολιτικοί γνώριζαν τα
προβλήματα του λαού καλύτερα από τον ίδιο, κι αυτοί
θα έπρεπε να κυβερνήσουν. Ήταν κατά κύριο λόγο αντισυνταγματικοί, υπέρ ενός συγκεντρωτικού συστήματος διακυβέρνησης και κατά της πολυφωνίας, μολονότι
σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να συνεργάστηκαν
στην ψήφιση συνταγμάτων.

Όταν έφθασε ο Όθωνας στην Αθήνα, την 1η Δεκεμβρίου
1834, έτυχε θερμής υποδοχής, καθώς ο πρόσφατα απελευθερωμένος ελληνικός λαός συγκέντρωνε στο πρόσωπο του
τις ελπίδες του. (Μόναχο, Βαυαρική Κρατική Πινακοθήκη)
Το ιδιαίτερο πρόβλημα που έβλεπε το κόμμα των
«ναπαίων» (όπως αλλιώς ονομαζόταν), στην περίοδο
της βαυαροκρατίας, δεν ήταν ο αυταρχισμός του καθεστώτος, αλλά οι κίνδυνοι που αντιμετώπιζαν η πίστη
και η Εκκλησία από τα μέτρα που ψήφισε η αντιβασι92 / 67-68

λεία, π.χ. το αυτοκέφαλο της Ελληνικής Εκκλησίας, η
οποία έως τότε υπαγόταν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Θεωρούσαν ότι η υποταγή της Εκκλησίας της Ελλάδας στο Πατριαρχείο επέτρεπε στη Ρωσία να επεμβαίνει για την προστασία των ορθοδόξων. Στην απόφαση
για το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας οι ναπαίοι άσκησαν
έντονη αντιπολίτευση.
4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
Οι ιδέες του Διαφωτισμού δεν είχαν ιδιαίτερη διάδοση στην απελευθερωμένη Ελλάδα. Αυτό επηρέασε
και την πολιτική σκέψη της εποχής. Οι άνθρωποι δεν
μπορούσαν να κατανοήσουν τη διαμάχη συμφερόντων
και την αναγκαιότητα ιδεολογικών συγκρούσεων, οι
οποίες αξιολογούνταν αρνητικά, ως συμπτώματα ηθικής κατάπτωσης και ως δείγμα ασύστολης ιδιοτέλειας8.
Μέσα σ' αυτό το γενικότερο ιδεολογικό-πολιτικό πλαίσιο δημιουργήθηκαν τα τρία πολιτικά κόμματα, το Αγγλικό, το Γαλλικό και το Ρωσικό9. Πέρα από τις διαφορές τους, οι απόψεις τους σε ορισμένα ζητήματα δεν είχαν σημαντικές αποκλίσεις.
8. Οι αντιλήψεις για τα κόμματα
Κατά την τρίτη και τέταρτη κιόλας δεκαετία του
προηγούμενου αιώνα οι ελληνικές εφημερίδες διέδιδαν
την άποψη ότι τα κόμματα έβλαπταν το δημόσιο καλό
και υπηρετούσαν μόνο τη θεσιθηρία. Η πολιτική διαμάχη, η αντιπαράθεση απόψεων μεταξύ πολιτικών ομάδων φαινόταν εδώ ως ένας απορριπτέος νεωτερισμός,
η κομματική ιδιότητα ήταν η ετικέτα στην οποία αναγνώριζαν, λέει, τους εθνικώς αφερέγγυους ...Αυτή η έλλειψη κατανόησης για το ιστορικά νέο φαινόμενο του
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πολιτικού κόμματος δε χρειάζεται ασφαλώς να μας
προκαλέσει έκπληξη, καθώς τα κόμματα περιφρονούνταν και σε άλλες χώρες στο κατώφλι της σύγχρονης
εποχής. Διότι ήταν αδιανόητο για την παρωχημένη αντίληψη περί δημοσίου καλού το ότι μία πολιτική αλήθεια μπορεί να είναι μόνο μερική.
Gunnar Hering: Die politischen Parteien in
Griechenland 1821-1936. Μόναχο 1992, σ. 12.
9. Στις απαρχές του 1838 η φιλελεύθερη «Αθηνά»,
του Εμμ. Αντωνιάδη αφιέρωσε ένα κύριο άρθρο στο
πρόβλημα των κομμάτων: «Αι συστηματικαί φατρίαι ή
κόμματα υπάρχουν και στηρίζονται δια των πολιτικών
αρχών, και αύται μόνον ημπορούν να ονομασθούν φατρίαι: ο δε διαγωνισμός των πολιτικών θέσεων, ούτε
φατρία είναι ούτε κόμμα. Μόνος λοιπόν ο διαγωνισμός
ούτος υπάρχει σήμερον μεταξύ των Ελλήνων και θέλει
υπάρχει αιωνίως, ως εκ της φύσεως των πραγμάτων
αυτών: αλλ' όστις ονομάζει τον διαγωνισμόν τούτον
κόμμα, ας μας συγχωρήσει να τον είπωμεν ότι δεν
γνωρίζει ούτε το πραγματικόν σημαινόμενον των λέξεων καμμιάς γλώσσης...».
Ιωάννης Πετρόπουλος - Αικατερίνη Κουμαριανού: ΙΕΕ,
ΙΓ, σ. 25.
Στην οικονομική πολιτική οι απόψεις των κομμάτων δεν διέφεραν σχεδόν καθόλου. Οι υλικές καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος ήταν τεράστιες και
χρειαζόταν κρατική παρέμβαση με έργα υποδομής. Όλα
τα κόμματα συμφωνούσαν να στηριχθεί η οικονομία της
χώρας στην αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή, στο
εμπόριο και τη ναυτιλία. Αυτό που τα απασχολούσε
στον τομέα της οικονομικής πολιτικής αφορούσε τη νο94 / 68-69

μοθεσία που σχετιζόταν με δασμούς και φόρους, την
προώθηση του συγκοινωνιακού δικτύου, την προστασία του από ληστές και πειρατές και την υποστήριξη
της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ιδρύθηκε το 1841.
Πάντως, τα κόμματα δεν είχαν ακόμη σαφή οργανωτική δομή και προγράμματα δράσης. Ούτως ή άλλως
στην Καποδιστριακή και Οθωνική περίοδο (έως την
ψήφιση του συντάγματος του 1844) δεν υπήρχε σύνταγμα ούτε διαδικασίες συλλογικές, π.χ. εκλογές, οι
οποίες προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων. Σε ακραίες περιπτώσεις τα
κόμματα κατέφευγαν στη χρήση επαναστατικής βίας,
για να καταστήσουν σαφή την αντίθεσή τους σε επιλογές της κυβέρνησης.
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Σκηνή από καφενείο της Αθήνας. Οι Έλληνες ήδη από την
ίδρυση του κράτους έδειχναν έντονο ενδιαφέρον για την
πολιτική και τα καφενεία της πρωτεύουσας ήταν ο χώρος
διεξαγωγής έντονων πολιτικών συζητήσεων.
(Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
Β. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (1844-1880)
1. Το σύνταγμα του 1844
Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 έδρασε
καταλυτικά στη διαμόρφωση των πολιτικών πραγμάτων. Οι πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις των κομμάτων εκφράστηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια και τα
κόμματα άρχισαν να παίζουν ενεργότερο ρόλο στην
πολιτική ζωή της χώρας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το σύνταγμα έγιναν σαφέστερες οι μεταξύ
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τους διαφορές. Πάντως, και τα τρία κόμματα τάχθηκαν
υπέρ του συντάγματος. Ακόμη και το ρωσικό θεώρησε
την ψήφιση συντάγματος ως μοναδική λύση, αφού δεν
ήταν δυνατόν να ανατραπεί ο Όθων. Το ζητούμενο λοιπόν κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του συντάγματος
ήταν ο περιορισμός των εξουσιών του βασιλιά.

Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, όπως αποτυπώθηκε σε λαϊκή λιθογραφία της εποχής. (Αθήνα,
Μουσείο Μπενάκη)
Η δυναμική παρουσία των κομμάτων στην πολιτική
ζωή της χώρας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι
τρεις ηγέτες τους διηύθυναν τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης κατά το 1843-1844. Οι ηγέτες αυτοί κατόρθωσαν
να αποφύγουν τις ακραίες θέσεις, να επιβληθούν στις
ριζοσπαστικές ομάδες των κομμάτων τους και να πάρουν από κοινού αποφάσεις για τις συνταγματικές ρυθ97 / 70-71

μίσεις. Οι κομματικές παρατάξεις συμφώνησαν στην
ανάγκη να κατοχυρωθούν συνταγματικά ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα: η ισότητα απέναντι στο νόμο, η
απαγόρευση της δουλείας, το απαραβίαστο του οικογενειακού ασύλου, η ελευθερία γνώμης και τύπου, η προστασία της ιδιοκτησίας, η δωρεάν εκπαίδευση. Όλοι οι
αντιπρόσωποι συνειδητοποίησαν ότι υπήρχαν αξίες
και δικαιώματα που έπρεπε να προστατευτούν από την
αυθαιρεσία της κρατικής εξουσίας. Μια αδυναμία ήταν
το ότι δεν κατοχυρώθηκε συνταγματικά το δικαίωμα του
συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, πράγμα που μπορούσε να φέρει εμπόδια στη συγκρότηση κομματικών
μηχανισμών.
Στο σύνταγμα καθορίστηκαν και οι βασιλικές εξουσίες. Μεταξύ των σπουδαιοτέρων ήταν η συμμετοχή
του βασιλιά στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας και
η αρχηγία του κράτους και του στρατού. Όμως, καμία
πράξη του δεν είχε ισχύ χωρίς την προσυπογραφή του
αρμόδιου υπουργού. Με άλλες διατάξεις,
α) κατοχυρωνόταν, με ελάχιστους περιορισμούς, το
δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας10 για τους άνδρες,
ρύθμιση που αποτελούσε παγκοσμία πρωτοπορία,
β) οριζόταν η εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με την
οποία οι εκλογείς μπορούσαν να δώσουν θετική ψήφο
σε όσους υποψηφίους ήθελαν, συμπληρώνοντας ψηφοδέλτια, ακόμη και διαφορετικών Συνδυασμών,
γ) προβλεπόταν η ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας.
Οι γερουσιαστές θα διορίζονταν από τον βασιλιά και θα
διατηρούσαν το αξίωμά τους ισόβια.
Συνταγματική πρόβλεψη για τα κόμματα δεν υπήρξε. Ο κανονισμός της Βουλής προέβλεπε ότι η σύνθεση
των κοινοβουλευτικών επιτροπών θα γινόταν με κλήρωση. Αυτό αναγκαστικά οδηγούσε τις παρατάξεις σε
διαβουλεύσεις και, ορισμένες φορές, σε συναίνεση.
98 / 71-72

10. Ο Εκλογικός Νόμος καθιέρωνε την εκλογή των
βουλευτών με πλειοψηφικό σύστημα δύο γύρων, που
θα διεξαγόταν με άμεση, σχεδόν καθολική, και μυστική
ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου δινόταν στους πολίτες
(άρρενες) ηλικίας 25 ετών συμπληρωμένων, «έχοντας
προσέτι ιδιοκτησίαν τινά εντός της επαρχίας, όπου έχουσι την πολιτικήν διαμονήν των, ή εξασκούντας εν
αυτή οποιονδήποτε επάγγελμα, ή ανεξάρτητον επιτήδευμα». Εξαιρούνταν: «α) Οι διατελούντες υπό ανάκρισιν επί κακουργήματι, β) Οι προσκαίρως ή δια παντός
στερηθέντες κατά συνέπειαν δικαστικής αποφάσεως
του δικαιώματος του ψηφοφορείν, γ) Οι στερούμενοι
της ελευθέρας διαχειρίσεως της περιουσίας των.»
Νικηφόρος Διαμαντούρος: ΙΕΕ, ΙΓ', σ. 112.
Το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας δημιούργησε νέους όρους για την πολιτική και κομματική δράση, καθώς ανοίχτηκε ευρύ πεδίο για τη συμμετοχή πολιτών και κομμάτων στο δημόσιο βίο και διευκολύνθηκε
η διεκδίκηση συμφερόντων. Ίσως οι φιλελεύθερες πολιτικές διαδικασίες και η λειτουργία κομμάτων να ήταν
προϊόν μιας μικρής πολιτικής ηγετικής ομάδας, να μην
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας
και να αναπτύχθηκαν κατά μίμηση δυτικών προτύπων,
τα οποία στην εφαρμογή τους παραμορφώθηκαν λόγω
του μικρού βαθμού ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας.
Όμως, ανεξάρτητα από τις επιδράσεις δυτικών προτύπων, ο κοινοβουλευτισμός στην Ελλάδα ρίζωσε και ακολούθησε τους δικούς του δρόμους, για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα προβλήματα και τα αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εξάλλου, για την πολιτική ενεργοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού
και για τη σταδιακή συγκρότηση ενός κράτους δικαίου,
δεν θα αρκούσε μια διαδικασία μίμησης. Τα κόμματα
αποτελούσαν αναγκαιότητα της εποχής και ανταποκρί99 / 72-73

νονταν στις ανάγκες των ανθρώπων που τα συγκρότησαν. Πάντως, τα κόμματα αυτής της περιόδου δεν μπορούν να χαρακτηριστούν με σημερινούς όρους (αριστερά - δεξιά, προοδευτικά - συντηρητικά).

Λάβαρο από την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου
1843 (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
2. Η παρακμή των «ξενικών» κομμάτων κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας
Τα πολιτικά κόμματα, μολονότι μπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσα στο νέο συνταγματικό καθεστώς, έδειξαν συμπτώματα στασιμότητας και δεν ανταποκρίθηκαν στις νέες ανάγκες, κάτι που τα οδήγησε
σε παρακμή.
Στην περίοδο μεταξύ των δύο συνταγμάτων (18441864) ουσιαστικά ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα του
ρωσικού κόμματος, τα οποία είχαν σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία11. Οι ναπαίοι προέβαλλαν σε κάθε περί100 / 72-73

πτωση τον κίνδυνο για την Ορθοδοξία, καθώς όμως τα
μεγάλα εκκλησιαστικά ζητήματα είχαν λυθεί και όλοι οι
πολιτικοί πρέσβευαν το ορθόδοξο δόγμα, το ρωσικό
κόμμα δεν είχε λόγο ύπαρξης, εφόσον δεν είχε θέσεις
για πιο επίκαιρα θέματα.
11. Άρθρον 2
Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος, κεφαλήν
γνωρίζουσα τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, υπάρχει
αναποσπάστως ηνωμένη δογματικώς μετά της εν
Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης και πάσης άλλης ομοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, τηρούσα απαρασαλεύτως,
ως εκείναι, τους τε ιερούς Αποστολικούς και Συνοδικούς κανόνας και τας ιεράς παραδόσεις: είναι δε αυτοκέφαλος...
Σύνταγμα του 1844.
Ο Κωλέττης, ως αρχηγός του γαλλικού κόμματος,
επεδίωκε μια κυβερνητική πολιτική που θα ενίσχυε το
ρόλο του βασιλιά, υπονομεύοντας έτσι τον κοινοβουλευτισμό. Δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί βία και νοθεία
για να τρομοκρατεί τους εκλογείς, ώστε να ψηφίζουν
υπέρ του κόμματος του12. Το 1846/1847 κατείχε πέντε
από τα επτά υπουργεία της κυβέρνησής του, δεν παρουσιαζόταν όμως σχεδόν καθόλου στο Κοινοβούλιο
και καθιστούσε αδύνατο τον έλεγχο της εκτελεστικής
εξουσίας. Επέβαλε έτσι ένα είδος κοινοβουλευτικής δικτατορίας. Μετά το θάνατο του Κωλέττη, το 1847, το
γαλλικό κόμμα πέρασε σε φάση παρακμής, καθώς επικράτησε διαμάχη για τη διαδοχή.
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Ο Ιωάννης Κωλέττης,
σημαντικός παράγοντας της
πολιτικής ζωής από την εποχή
της επανάστασης έως το θάνατο του το 1847. Υπήρξε ο
πρώτος εκλεγμένος
πρωθυπουργός της Ελλάδας.
(Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
Η τακτική του βασιλιά Όθωνα να προσπαθεί να ενισχύσει τους κυβερνητικούς υποψηφίους στις εκλογές
οδήγησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε διαρκή σύγκρουση με την αυλή, σε μια περίοδο που οι διαφωνίες
τους είχαν απαλυνθεί.
Κατά την περίοδο του Κριμαϊκού πολέμου13 το αγγλικό και γαλλικό κόμμα έχασαν την εμπιστοσύνη των
οπαδών τους, μετά τη βίαιη συμπεριφορά της Αγγλίας
και της Γαλλίας απέναντι στην Ελλάδα, με το ναυτικό
αποκλεισμό της χώρας. Είχε προηγηθεί και η υπόθεση
Πατσίφικο14, η οποία είχε δυσχεράνει τις σχέσεις των
χωρών. Το ρωσικό κόμμα είχε κάποια προσωρινά κέρδη από αυτό. Η ήττα όμως της Ρωσίας στον Κριμαϊκό
πόλεμο συνέβαλε στην αποδυνάμωση του κόμματος,
το οποίο σταδιακά εξαφανίστηκε από την πολιτική
σκηνή.
12. Προέκειτο να κυρωθώσι φιλικαί εκλογαί; Ευθύς και
αι δεινότατοι παραβιάσεις παρεσιωπώντο ή εχαρακτηρίζοντο επουσιώδεις παρατυπίαι: και η μεν βία, η
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στάσις αυτή, απεκαλούντο δικαία άμυνα, η δε αδικία,
ακολασία, το ψεύδος, δικαιοσύνη, μετριότης, αλήθεια.
Και αυταί αι λέξεις ήλλαξαν σημασίαν: η μεν παραβίασις των καλπών ωνομάσθη συστολή των σανίδων, αι
δε σαπουνοκασέλαι και τα σακκούλια κάλπαι, η λύμανσις των σφραγίδων τυχαία σύντριψις, οι συμβολαιογράφοι επί της ψηφοφορίας επιτροπαί και οι απόβλητοι του λαού εκλεκτοί αυτού... Ο νόμος νυν μεν έπρεπε
να κοιμάται, νυν δε ν' αγρυπνεί, ποτέ μεν να ερμηνεύεται κατά γράμμα, ποτέ δε κατ' έννοιαν και άλλοτε να
διαστρέφονται και αι σαφέσταται, αι καθαρότατοι, αι ρητόταται διατάξεις. Οποία πολιτική και ηθική ασέλγεια!
Νικόλαος Δραγούμης: Ιστορικαί Αναμνήσεις, Αθήνα 1973,
τ. 2, σ. 93.
13. Αφορμή του Κριμαϊκού πολέμου (1853-1856)
υπήρξε η διαμάχη ορθόδοξων και καθολικών μοναχών
για τον έλεγχο των αγίων τόπων στην Ιερουσαλήμ. Παρενέβησαν η Ρωσία και η Γαλλία και ακολούθησε γενικευμένη σύρραξη, με τη συμμετοχή της Αγγλίας, της
Τουρκίας και της Αυστρίας στο αντιρωσικό μέτωπο. Η
Ρωσία ηττήθηκε και υποχρεώθηκε να παραχωρήσει ορισμένα εδάφη, ενώ το διεθνές κύρος της μειώθηκε σημαντικά.
14. Υπόθεση Πατσίφικο:
Τον Απρίλιο του 1849 αθηναϊκός όχλος λεηλάτησε
το σπίτι του βρετανικής υπηκοότητας Εβραίου Δον Πατσίφικο. Αυτός απαίτησε υπερβολική αποζημίωση από
την ελληνική κυβέρνηση και ζήτησε την παρέμβαση της
βρετανικής πρεσβείας. Η βρετανική κυβέρνηση έκανε
επίδειξη δύναμης και επέβαλε το 1850 ναυτικό αποκλεισμό της Ελλάδας, με την απαίτηση να διευθετηθεί η
υπόθεση του Πατσίφικο και κάποιων άλλων βρετανών
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υπηκόων. Μετά από έντονη αντίδραση της Γαλλίας και
της Ρωσίας σταμάτησε ο αποκλεισμός.

Ο Ανδρέας Μεταξάς,
κορυφαίο στέλεχος του ρωσικού
κόμματος, ανέλαβε την πρωθυπουργία αμέσως μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843
(Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
3. Η «νέα γενιά»
Η παρακμή των ξενικών κομμάτων συμπίπτει με
την ανάδειξη μιας νέας γενιάς ανθρώπων με εντελώς
διαφορετική νοοτροπία και καταβολές. Οι ηγετικές
προσωπικότητες των ξενικών κομμάτων είχαν βιώσει
την Επανάσταση και η νοοτροπία τους, τα ιδανικά τους,
οι απόψεις τους είχαν διαμορφωθεί στην προεπαναστατική περίοδο. Για την αμέσως επόμενη γενιά, η Επανάσταση ανήκε στην ιστορία. Η γενιά αυτή βίωνε ραγδαίες αλλαγές λόγω των συχνών πολιτικών μεταβολών και της οικονομικής και τεχνικής ανάπτυξης, που
ακολουθούσαν πρωτόγνωρους ρυθμούς. Η οικονομική
και κοινωνική μεταβολή είχαν ως συνέπεια την εκ θεμελίων μεταβολή της αντίληψης για τη ζωή. Οι άνθρωποι
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σταμάτησαν να ζουν όπως οι πρόγονοι τους. Αυξήθηκε
ο αστικός πληθυσμός, ο οποίος βρισκόταν πιο κοντά
στα κέντρα λήψης αποφάσεων και είχε μεγαλύτερη δυνατότητα ενημέρωσης για τις εξελίξεις. Εντυπωσιακή
ήταν επίσης και η μείωση των αναλφάβητων στον ανδρικό πληθυσμό. Η σχετικά γρήγορη διάδοση της παιδείας αύξησε τις κοινωνικές εντάσεις. Οι απαιτήσεις
των ανθρώπων αυξήθηκαν. Ακόμη και οι ημιμαθείς άρχισαν να επικρίνουν τις δυσλειτουργίες του κράτους και
την καθυστέρηση σε σχέση με τις χώρες της Δύσης,
ενώ εντάθηκε η επιθυμία για συμμετοχή στα πολιτικά
πράγματα. Η νέα γενιά δεν είχε τις εμπειρίες της προηγούμενης (τουρκοκρατία, επανάσταση, αντιβασιλεία,
βοήθεια των Δυνάμεων σε κρίσιμες στιγμές) και αποστασιοποιήθηκε από τις αντιπαραθέσεις που κυριαρχούσαν στην προηγούμενη γενιά και από τα κόμματα
που τις εξέφραζαν.
Η νέα γενιά ασκούσε έντονη κριτική στους παλαιότερους και φρονούσε ότι το συνταγματικό πολίτευμα
δεν μπορούσε να αναπτυχθεί, καθώς το εμπόδιζαν η
Αυλή και ο ίδιος ο βασιλιάς, τον οποίο θεωρούσε πολιτικά ατάλαντο. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1850 έγινε
φανερή μια συνολική δυσαρέσκεια μεγάλων τμημάτων
του πληθυσμού λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και
της δυσλειτουργίας του πολιτικού συστήματος και συγκροτήθηκαν αντιπολιτευτικοί όμιλοι με εκσυγχρονιστικά κατά κύριο λόγο αιτήματα: ελεύθερες εκλογές, φορολογική μεταρρύθμιση με στόχο την ελάφρυνση των αγροτών, κρατικές επενδύσεις σε έργα υποδομής, ίδρυση αγροτικών τραπεζών, απλούστερη διοίκηση. Τα αιτήματα αυτά εξέφρασε σε μεγάλο βαθμό με την πολιτική
του δράση ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος. Το Φεβρουάριο του 1862 η δυσαρέσκεια κατέληξε σε επανάσταση, με αίτημα την απομάκρυνση του βασιλιά. Στην
επανάσταση συμμετείχαν κατά κύριο λόγο αξιωματικοί,
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άνεργοι απόφοιτοι πανεπιστημίου που δεν ήθελαν να
εργαστούν στους κλάδους της αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής και αισθάνονταν κοινωνικά αδικημένοι.
Συμμετείχαν ακόμη και πολλά άτομα ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, τα οποία ζητούσαν ευκαιρίες για ενεργότερη συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα. Στις 12
Οκτωβρίου 1862 ο Όθων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει
τη χώρα.
Ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος, από τους κορυφαίους
πολιτικούς του 19ου αι.,
υπήρξε ο ηγέτης του
εκσυγχρονιστικού ρεύματος
μετά την επανάσταση του
1862. (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο)

Λαϊκή απεικόνιση της
ηγεσίας της προσωρινής κυβέρνησης, που
συγκροτήθηκε αμέσως
μετά την κατάργηση
της βασιλείας του
Όθωνα, στην οποία
αντικατοπτρίζεται το
κλίμα της εποχής.
(Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη)
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4. Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864
Οι επαναστάτες προκήρυξαν εκλογές αντιπροσώπων για Εθνοσυνέλευση, η οποία θα ψήφιζε νέο σύνταγμα.15 Οι εκλογές έγιναν το Νοέμβριο του 1862. Η
πλειονότητα των αντιπροσώπων που εκλέχθηκαν προερχόταν από τοπικά ψηφοδέλτια χωρίς κομματικές παρεμβάσεις. Αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη ότι τα «ξενικά» κόμματα είχαν χρεοκοπήσει. Μέσα στην εθνοσυνέλευση συγκροτήθηκαν οι πυρήνες των δύο μεγάλων
παρατάξεων, των πεδινών και των ορεινών, όπως ονομάστηκαν.
15. Ψήφισμα του Έθνους
Τα δεινά της Πατρίδος έπαυσαν. Άπασαι αι επαρχίαι και η πρωτεύουσα συνενωθείσαι μετά του στρατού
έθεσαν τέρμα εις αυτά. Ως κοινή δε έκφρασις του Ελληνικού Έθνους ολοκλήρου κηρύττεται και ψηφίζεται:
Η βασιλεία του Όθωνος καταργείται. Προσωρινή
κυβέρνησις συνιστάται όπως κυβερνήση το κράτος μέχρι συγκαλέσεως της Εθνικής συνελεύσεως, συγκειμένη
εκ των εξής πολιτών: Δημητρίου Βούλγαρη Προέδρου,
Κωνσταντίνου Κανάρη, Βενιζέλου Ρούφου. Εθνική Συντακτική Συνέλευσις καλείται αμέσως προς σύνταξιν
της Πολιτείας και εκλογήν ηγεμόνος.
Ζήτω το Έθνος! Ζήτω η Πατρίς! Εγένετο εις Αθήνας
εν έτει σωτηρίω 1862 και μηνί Οκτωβρίω τη δεκάτη αυτού.
Νικόλαος Μοσχονάς: ΙΕΕ, ΙΓ', σ. 220.
Οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη τον Δημήτριο Βούλγαρη,
ο οποίος υπονόμευε τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς.
Με παρεμβάσεις στο στρατό επιχείρησε τη δημιουργία
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σώματος «πραιτωριανών»* για να εξασφαλίσει την
παραμονή του στην εξουσία. Εμπόδιο στις επιδιώξεις
του στάθηκαν πολιτικές ομάδες και θεσμοί. Ο Βούλγαρης έβρισκε οπαδούς ανάμεσα σ' εκείνους που είχαν
διοριστεί παράνομα στο στρατό ή στο δημόσιο, και φοβούνταν μη χάσουν τη θέση τους σε περίπτωση επικράτησης συνθηκών κοινοβουλευτικής νομιμότητας, σε
άνεργους πτυχιούχους και στους μικροκαλλιεργητές. Οι
ορεινοί απαρτίστηκαν από διάφορες ομάδες (υπό τον
Δ. Γρίβα και τον Κ. Κανάρη) με κοινό στόχο την αντίσταση στην πολιτική των πεδινών. Βρήκαν υποστηρικτές μεταξύ των μικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων,
των εμπόρων και των πλοιοκτητών.
Ο λαός συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση αυτών
των δύο παρατάξεων. Μικρότερη απήχηση είχαν άλλοι
πολιτικοί σχηματισμοί: Το Εθνικόν Κομιτάτον, υπό τον
Επαμεινώνδα Δεληγιώργη, που υποστήριζε την ανάπτυξη του κοινοβουλευτισμού και τον εκσυγχρονισμό
της χώρας, οικονομική ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις
στη διοίκηση και στο στρατό, πολιτισμική εξάπλωση
στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Οι Εκλεκτικοί ήταν μια
ετερόκλητη παράταξη εξεχόντων πολιτικών, λογίων και
αξιωματικών, με μετριοπαθείς θέσεις, η οποία προσπαθούσε να μεσολαβεί μεταξύ των άλλων παρατάξεων και
να υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις.
Μέσα σε συνθήκες κυβερνητικής αστάθειας και εμφυλίου πολέμου, η Εθνοσυνέλευση χρειάστηκε δύο ολόκληρα χρόνια για να φτάσει στην ψήφιση συντάγματος16. Ως πολίτευμα ορίστηκε η βασιλευομένη δημοκρατία αντί της μέχρι τότε συνταγματικής μοναρχίας.
Κατοχυρώθηκαν μεταξύ άλλων η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, η άμεση, μυστική και καθολική (για τον ανδρικό πληθυσμό) ψήφος με σφαιρίδια*, η ανεξαρτησία της
δικαιοσύνης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνε108 / 77-78

ταιρίζεσθαι, η οποία άνοιγε το δρόμο για την ελεύθερη
συγκρότηση κομμάτων. Τα κόμματα θεωρήθηκαν απαραίτητα για την έκφραση της βούλησης της κοινής
γνώμης, με το επιχείρημα ότι η εναλλακτική λύση είναι
οι συνωμοτικοί κύκλοι ή οι βιαιοπραγίες.
16. Από το σύνταγμα του 1864:
Άρθρον 10. Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως: μόνον εις τας δημοσίας
συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνομία. Αι εν
υπαίθρω συναθροίσεις δύνανται να απαγορευθώσιν, αν
ως εκ τούτων επίκηται κίνδυνος εις την δημοσίαν ασφάλειαν.
Άρθρον 14. Έκαστος δύναται να δημοσιεύει προφορικώς, εγγράφως και δια του τύπου τους στοχασμούς του, τηρών τους νόμους του Κράτους. Ο τύπος
είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία ως και παν άλλο προληπτικόν μέτρον απαγορεύονται...
Άρθρον 21. Απασαι αι εξουσίαι πηγάζουσιν εκ του
Έθνους, ενεργούνται δε καθ' ον τρόπον ορίζει το Σύνταγμα.
Άρθρον 22. Η νομοθετική εξουσία ενεργείται υπό
του Βασιλέως και της Βουλής.
Άρθρον 27. Η εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον
Βασιλέα, ενεργείται δε δια των παρ' αυτού διοριζομένων υπευθύνων υπουργών.
Άρθρον 28. Η δικαστική εξουσία ενεργείται δια των
δικαστηρίων, αι δε δικαστικαί αποφάσεις εκτελούνται
εν ονόματι του Βασιλέως.
Αλέξανδρος Σβώλος, Τα ελληνικά Συντάγματα 18221972, σ. 129-131.
Παρά την έντονη αντίδραση του βασιλιά Γεωργίου
Α', η Εθνοσυνέλευση επέβαλε την αρχή να προέρχεται
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η κυβέρνηση από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτό που δεν ορίστηκε με σαφήνεια, διότι θεωρήθηκε αυτονόητο, ήταν ότι ο βασιλιάς όφειλε να δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε βουλευτή του κόμματος που είχε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της
Βουλής. Ο Γεώργιος εκμεταλλεύτηκε αυτήν την ασάφεια, για να διορίζει κυβερνήσεις της αρεσκείας του, μέχρι την ψήφιση της αρχής της δεδηλωμένης το 1875.
Η ιδέα ανήκε στον νέο τότε πολιτικό Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος υποστήριξε δημόσια ότι μόνη λύση
στο πρόβλημα της πολιτικής αστάθειας ήταν η συγκρότηση δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίας, σύμφωνα με το
πρότυπο της Αγγλίας. Για να καταστεί αυτό δυνατόν,
έπρεπε ο βασιλιάς να αναθέτει την εντολή σχηματισμού
κυβέρνησης μόνο σε πολιτικό ο οποίος σαφώς είχε τη
«δεδηλωμένη» εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των
βουλευτών. Αυτό θα στερούσε από τα κόμματα μειοψηφίας τη δυνατότητα να σχηματίζουν κυβέρνηση, θα τα
ωθούσε σε συνένωση με τα μεγάλα και θα είχε ως αποτέλεσμα σταθερότερες κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Ο
βασιλιάς, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης και του
επαναστατικού αναβρασμού του λαού, υιοθέτησε τελικά
την άποψη του Τρικούπη, η οποία αποτελεί τομή στην
πολιτική ιστορία της χώρας, καθώς οδήγησε σε μεταβολή του πολιτικού τοπίου17.
17. Βασιλικός λόγος στη Βουλή, 11 Αυγούστου 1875.
«Όπως πλήρης υπήρξεν ο προς τα δικαιώματα του
λαού περί την εκλογήν των βουλευτών σεβασμός της
κυβερνήσεώς μου, ούτως ενδελεχής θέλει είσθαι η παρ'
εμού αναγνώρισις των από του γράμματος και του
πνεύματος του συντάγματος στηριζομένων προνομιών
των εκλεκτών του Έθνους. Αι προνομίαι αύται της Βουλής ανταποκρίνονται προς καθήκοντα επιβαλλόμενα
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εις αυτήν. Απαιτών ως απαραίτητον προσόν των καλουμένων παρ' εμού εις την κυβέρνησιν του τόπου την
δεδηλωμένην προς αυτούς εμπιστοσύνην της πλειονοψηφίας των αντιπροσώπων του Έθνους, απεκδέχομαι ίνα η Βουλή καθιστά εφικτήν την ύπαρξιν του προσόντος τούτου, ου άνευ αποβαίνει αδύνατος η εναρμόνιος λειτουργία του πολιτεύματος.»
Γρηγόριος Δαφνής: ΙΕΕ, ΙΓ', σ. 295.

Ο βασιλιάς Γεώργιος Α', διέθετε πολιτικό αισθητήριο και ήξερε να προσαρμόζεται στις αλλαγές των καιρών.
Πορτρέτο από τα τελευταία χρόνια της ζωής του. (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
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Γ. ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
(1880-1909)
1. Η εδραίωση του δικομματισμού
Το διάστημα μεταξύ του 1875 και του 1880 αποτελεί
μεταβατική περίοδο. Στις εκλογές του 1875 και του 1879
κανένα κόμμα δεν κέρδισε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1884, τα δύο μεγάλα
κόμματα, του Τρικούπη και του Δηλιγιάννη, έλεγχαν το
92,2% των εδρών στο Κοινοβούλιο. Το κοινοβουλευτικό
σύστημα και ο δικομματισμός θεμελιώθηκαν.
Το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875 παρουσίασε
ένα συστηματικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της χώρας, αρκετά κοντά στις αντιλήψεις του Κουμουνδούρου,
το οποίο προέβλεπε:
 συγκρότηση κράτους δικαίου18,
 εξορθολογισμό της διοίκησης, κυρίως με τον καθορισμό των προσόντων των δημοσίων υπαλλήλων,
ώστε να περιοριστεί η ευνοιοκρατία,
 ανάπτυξη της οικονομίας και κυρίως ενίσχυση της
γεωργίας,
 βελτίωση της άμυνας και της υποδομής, κατά κύριο
λόγο του συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας.

18. Κράτος δικαίου είναι ένα κράτος στο οποίο
η οργάνωση και η λειτουργία όλων των θεσμών και
των τομέων της κρατικής εξουσίας ρυθμίζονται με
κανόνες του θετικού δικαίου, δηλαδή με νόμους
που το ίδιο το κράτος έχει θεσπίσει.
Reinhart Beck: Sachwörterbuch der Politik, Στουτγάρδη 1986, σ. 795.
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Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος έγιναν
οι εξής προσπάθειες:
1. οργανωτικές μεταβολές και βελτίωση των οικονομικών του κράτους, με την αύξηση των φόρων και
τη σύναψη δανείων και
2.
παροχή κινήτρων στην ιδιωτική πρωτοβουλία
για επενδύσεις.
Οι τρικουπικοί ακολούθησαν με συνέπεια αυτό το
πρόγραμμα, το οποίο όμως είχε ως αποτέλεσμα την
εξάντληση των φορολογουμένων και την υπερβολική
επιβάρυνση του προϋπολογισμού. Το 1893 το κράτος
κήρυξε πτώχευση.
Μέχρι τη δεκαετία του 1870 το κράτος αποτελούσε
τον κύριο εργοδότη, που εξασφάλιζε θέσεις εργασίας
στο δημόσιο και δυνατότητα κοινωνικής ανέλιξης, εφόσον στους ανώτατους λειτουργούς του εξασφάλιζε εισόδημα που σχεδόν ξεπερνούσε το εισόδημα όλων
των άλλων μελών της κοινωνίας. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων απευθύνονταν στο κράτος για την κατοχή μιας
θέσης στο δημόσιο. Με τις νέες συνθήκες που προέκυψαν από τον εκχρηματισμό της οικονομίας δημιουργήθηκαν κοινωνικά στρώματα τα οποία δεν ζητούσαν
διορισμό αλλά τη λήψη μέτρων που θα ευνοούσαν την
προώθηση των συμφερόντων τους. Φορέας των αιτημάτων αυτών ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης.
Οι αντίθετοι με την πολιτική του Τρικούπη βουλευτές συσπειρώθηκαν γύρω από τον Θ. Δηλιγιάννη, ο
οποίος σε μεγάλο βαθμό εξέφραζε πολιτικές απόψεις
αντίθετες από εκείνες του Χ. Τρικούπη. Ο Δηλιγιάννης
δεν αποδεχόταν το χωρισμό των εξουσιών και στόχευε
στη συγκέντρωση και τον έλεγχο τους από το κόμμα. Ο
Τρικούπης θεωρούσε το κράτος ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και επιδίωκε τον εκσυγχρονισμό με
κάθε κόστος, ενώ ο Δηλιγιάννης προέβαλλε το αίτημα
της κοινωνικής δικαιοσύνης, με τη μείωση των φόρων
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και την παροχή ευκαιριών στους προστατευομένους
του για κατάληψη δημοσίων θέσεων. Στα εδάφη της
Θεσσαλίας, στα οποία κυριαρχούσε η μεγάλη ιδιοκτησία, οι τρικουπικοί υποστήριζαν τους μεγαλογαιοκτήμονες, ενώ οι δηλιγιαννικοί προσπάθησαν, χωρίς τελικά να το κατορθώσουν, να χορηγήσουν γη στους αγρότες και έλαβαν κάποια μέτρα για τη βελτίωση της θέσης
τους. Ο Δηλιγιάννης επέκρινε το κοινωνικό κόστος του
εκσυγχρονισμού και υποστήριζε ένα κράτος κοινωνικής
αλληλεγγύης. Το κόμμα του απεχθανόταν το τυχοδιωκτικό χρηματιστικό κεφάλαιο και υποστήριζε μια αργή
οικονομική ανάπτυξη που θα βασιζόταν σε παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες.

Ο Χαρίλαος Τρικούπης,
κορυφαίος εκσυγχρονιστής
πολιτικός του τέλους του
19ου αι., επιχείρησε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις
στον πολιτικό βίο καθώς και
στην οικονομία, με αναπτυξιακούς στόχους. (Αθήνα,
Συλλογή Σπ. Μαρκεζίνη)
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Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)

Ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης,
κύριος πολιτικός αντίπαλος
του Χ. Τρικούπη. (Αθήνα,

2. Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα
Στη δεκαετία του 1880 τα κόμματα ήταν αρκετά πιο
συγκροτημένα απ' ό,τι στο παρελθόν. Δεν είναι βέβαιο
ότι μετά το θάνατο του ηγέτη τους τα κόμματα αναγκαστικά διαλύονταν. Στοιχεία που επέτρεπαν σ' ένα κόμμα να επιβιώσει, ακόμα και μετά το θάνατο του ηγέτη
του, ήταν η θέση που είχε στην πολιτική ζωή της χώρας
και η τακτική που ακολουθούσε.
Η βάση των κομμάτων εξακολουθούσε να μην έχει
τυπική οργάνωση. Σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση
των οπαδών των κομμάτων έπαιζαν η οικογενειοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις και η εξαγορά ψήφων. Παρ'
όλα αυτά, όσον αφορά τουλάχιστον τα δύο μεγάλα
κόμματα, η επιλογή των εκλογέων βασιζόταν κατά κύριο λόγο στην κρίση τους για την πολιτική των κομμάτων, στις επιδράσεις που αυτά ασκούσαν κατά περιοχές και στα συμφέροντα κάθε κοινωνικής ομάδας.
Για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών, δηλαδή για την τοποθέτηση συγκεκριμένων υποψηφίων στο
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«ψηφοδέλτιο», έπαιζε ρόλο το αν είχαν ένα δικό τους
τοπικό κύκλο οπαδών, ο οποίος επηρεαζόταν βεβαίως
από πελατειακές σχέσεις και εξυπηρετήσεις.

Χαρακτηριστική γελοιογραφία της εποχής, που εκφράζει
την απογοήτευση από την πολιτική των δύο κυρίαρχων
κομμάτων (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
Το εκλογικό σύστημα δεν επέβαλλε να ψηφίζει κανείς ένα μόνο κόμμα, αλλά έδινε τη δυνατότητα να ψηφίζονται όλοι οι υποψήφιοι θετικά ή αρνητικά. Επίσης,
ένας εκλογέας μπορούσε να ψηφίσει θετικά κάποιον
υποψήφιο στον οποίο είχε υποχρέωση, παράλληλα
όμως μπορούσε να δώσει θετική ψήφο και σε κάποιον
άλλο τον οποίο θεωρούσε ικανό19.
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19. Η διαδικασία της ψηφοφορίας
Σε κάθε εκλογικό τμήμα υπήρχαν τόσες κάλπες όσοι οι υποψήφιοι στην περιφέρεια. Η κάθε κάλπη,
φτιαγμένη από λευκοσίδηρο, χωριζόταν εσωτερικά σε
δυο μέρη που αντιστοιχούσαν εξωτερικά σε δυο χρώματα, μαύρο και άσπρο. Το δεξιό μέρος και στην εμπρόσθια πλευρά του είχε τη λέξη "Ναι" με κεφαλαία,
ήταν άσπρο, το αριστερό, που είχε τη λέξη "Όχι" επίσης με κεφαλαία, ήταν μαύρο. Στο πάνω μέρος κάθε
κάλπης ήταν τοποθετημένος σωλήνας σε γωνία 25 μοιρών, που είχε μάκρος 27 και διάμετρο 12 εκατοστά. Ο
ψηφοφόρος έπρεπε να περάσει από όλες τις κάλπες
και να πάρει από τον υπάλληλο, που στεκόταν μπροστά από την καθεμιά και έπρεπε να φωνάζει ποιου υποψήφιου ήταν η κάλπη, μια μικρή μολυβένια μπάλα,
το σφαιρίδιο. Μόλις το έπαιρνε σήκωνε το χέρι, κρατώντας το ανάμεσα στο μεγάλο δάκτυλο και το δείκτη για
να δείξει ότι ήταν ένα και μόνο, και κατόπιν έβαζε το χέρι του μέσα στο σωλήνα και το έριχνε στο χώρισμα που
αντιστοιχούσε στο "Ναι" ή στο «Όχι».
Γρηγόριος Δαφνής: ΙΕΕ, ΙΓ', σ. 241.
Μολαταύτα, και ιδιαίτερα μετά το 1882, όλο και συχνότερα παρουσιάζεται το φαινόμενο οι εκλογείς να
ψηφίζουν με κομματικά κριτήρια και να περιορίζεται η
συνήθεια να ψηφίζονται θετικά και πολιτικοί άλλων
κομμάτων. Κατά τη δεκαετία του 1890 οι εκλογείς συνήθιζαν να ψηφίζουν πολιτικούς με επιρροή, μόνο εφόσον
είχαν δηλώσει με σαφήνεια την κομματική τους τοποθέτηση. Ακόμα και η εκλογή ανεξάρτητων τοπικών προσωπικοτήτων άρχισε να περιορίζεται. Το 1879 π.χ. υπήρχαν στις εκλογές 24 τοπικά ψηφοδέλτια, ενώ το
1885 μόνο 4. Έτσι παρουσιαζόταν και το φαινόμενο να
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περιλαμβάνονται σε κομματικά ψηφοδέλτια ανεξάρτητοι
υποψήφιοι, για να έχουν πιθανότητες επιτυχίας στις εκλογές. Δηλαδή ο ρόλος των κομμάτων ενισχύθηκε,
απέκτησαν κύρος στη δημόσια ζωή.

Γελοιογραφία από κατοπινή εποχή (1915) στην οποία απεικονίζεται ο τρόπος εκλογής με σφαιρίδια. (Αθήνα, Μουσείο
«Ιστορική Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου»)
Οι υποψήφιοι βουλευτές προέρχονταν σχεδόν αποκλειστικά από τα μεσαία και τα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα, όπως και κατά την προηγούμενη περίοδο.
Πολλοί ήταν δικηγόροι και δημόσιοι υπάλληλοι. Σε αντίθεση με τους υποψηφίους, τα κομματικά μέλη προέρχονταν και από τα κατώτερα στρώματα.
Η οργάνωση των κομμάτων ήταν εμφανής μόνο
στο επίπεδο της ηγεσίας. Τη σημαντικότερη θέση μετά
τον αρχηγό την είχε η κοινοβουλευτική ομάδα. Οι βου118 / 83-84

λευτές είχαν σημαντική θέση, διότι λόγω της μεγάλης
πλειοψηφίας που χρειαζόταν η Βουλή για να έχει απαρτία και να παίρνει αποφάσεις, οι βουλευτές και μόνο με
την απουσία τους (ή την απειλή της) μπορούσαν να
ασκήσουν μεγάλη πίεση στην κομματική ηγεσία. Έτσι,
η κεντρική οργάνωση του κόμματος δεν είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί στους βουλευτές την εκπλήρωση επιθυμιών, π.χ. διορισμών ή ευνοϊκών ρυθμίσεων υπέρ
της εκλογικής τους περιφέρειας.
Σε αντίθεση με την εποχή του Όθωνα και του Βούλγαρη, οι κυβερνήσεις δεν χρησιμοποιούσαν συστηματικά μεθόδους εξαναγκασμού για να πείσουν τους εκλογείς. Αυτόν τον κανόνα παραβίαζαν κάποιοι δημόσιοι
υπάλληλοι ή φανατικοί οπαδοί στα χωριά. Σπάνια ακούγονταν κατηγορίες για εξαγορά ψήφων. Πάντως, η
πατρωνία, με τη μορφή διορισμών, μεταθέσεων, δανείων κ.λπ. και η συστηματική διαφθορά μέσω του διοικητικού μηχανισμού, αποτελούσαν συχνό φαινόμενο.
Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης, στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα.
Στην Ελλάδα πολλές κοινωνικοοικονομικές αντιθέσεις
αμβλύνονταν μέσω των πελατειακών σχέσεων και με τη
μεγάλη, συγκριτικά με άλλες χώρες, κοινωνική κινητικότητα. Τα δύο μεγάλα κόμματα δεν προσπάθησαν να
δώσουν ένα τοπικό ή κοινωνικό-ταξικό στίγμα. Παρατηρείται επίσης σχετική αυτονομία της πολιτικής ελίτ
από την κοινωνία. Όμως, όλα τα κόμματα απευθύνονταν ιδιαίτερα στους αγρότες, που αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού πληθυσμού.
3. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνημα στο
Γουδί (1893-1909)
Κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας
από τον Χαρίλαο Τρικούπη, το όραμα για ένα σύγχρονο
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κράτος, το οποίο θα ήταν οικονομικά ανεπτυγμένο και
ισχυρό στη διεθνή σκηνή, δεν πραγματοποιήθηκε. Παρά τη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών, το κράτος
οδηγήθηκε σε πτώχευση. Αστοί και διανοούμενοι απογοητεύονταν όλο και περισσότερο από τη γενικότερη
κατάσταση και την αναποτελεσματικότητα του κράτους,
το οποίο χαρακτηριζόταν από μια βραδυκίνητη γραφειοκρατία. Δεν έβλεπαν την επιθυμητή οικονομική ανάπτυξη, ενώ διαπίστωναν ότι μεγάλωνε η απόσταση
από τα ευρωπαϊκά κράτη. Ανάλογη δυσαρέσκεια επικρατούσε και σε μεγάλο μέρος των μικροκαλλιεργητών.
Οι αξιωματικοί του στρατού ήταν επίσης δυσαρεστημένοι, καθώς εκτιμούσαν ότι λόγω οικονομικής αδυναμίας
ο στρατός θα ήταν αναποτελεσματικός σε περίπτωση
πολέμου. Όλα αυτά οδήγησαν σε κρίση της εμπιστοσύνης προς τα κόμματα συλλήβδην, οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι θεσμοί και τα κόμματα δεν ήταν ικανά να
υλοποιήσουν τις επιθυμίες τους.
Στο διάστημα από την πτώχευση του 1893 έως τον
ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 τα δύο μεγάλα κόμματα προσπάθησαν να υλοποιήσουν το πολιτικό τους
πρόγραμμα, χωρίς όμως επιτυχία, γεγονός που δημιούργησε την εντύπωση ενός γενικού αδιεξόδου. Ούτε
το δηλιγιαννικό κόμμα μπόρεσε, ελλείψει χρημάτων, να
τηρήσει την υπόσχεσή του για λιγότερους φόρους, ούτε
το τρικουπικό να συνεχίσει το εκσυγχρονιστικό του
πρόγραμμα.
Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, που τελείωσε με ολοκληρωτική ήττα της Ελλάδας, επέτεινε το πολιτικό αδιέξοδο. Η δυσπιστία προς τα κόμματα κορυφώθηκε και έδωσε στον Γεώργιο την ευκαιρία να επιβληθεί στο Κοινοβούλιο και να ασκεί προσωπική πολιτική. Όσες μεταρρυθμίσεις έγιναν μέχρι το 1909, κατά
κύριο λόγο από κυβερνήσεις του τρικουπικού κόμματος
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υπό την ηγεσία του Γεωργίου Θεοτόκη, ήταν διοικητικού χαρακτήρα (π.χ. αποκέντρωση).

Γελοιογραφία τον 1893,
με θέμα την πτώχευση
του κράτους. Διακωμωδείται η οικονομική πολιτική του Τρικούπη (Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
Το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το 1909 ήταν η εμφάνιση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ιαπώνων, πολιτικού μορφώματος υπό τον Δημήτριο Γούναρη, που ιδρύθηκε το 1906. Επίκεντρο της κριτικής του
ήταν η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις εξελίξεις της κοινωνίας. Η ομάδα δεν
μπόρεσε να επιβιώσει και διαλύθηκε το 1908. Εν τω μεταξύ οι συντεχνίες και οι εργατικές ενώσεις έκαναν διαδηλώσεις ζητώντας φορολογικές ελαφρύνσεις και περιορισμό της γραφειοκρατίας.
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Ο Γεώργιος Θεοτόκης,
διάδοχος του Τρικούπη
στην ηγεσία του κόμματος, με τη συνετή πολιτική
και τη μετριοπάθειά του
οδήγησε τη χώρα σε
οικονομική ανόρθωση, μετά την ήττα του 1897.
(Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο)
Το 1909 συντελείται μια τομή στην πολιτική ιστορία
της Ελλάδας γενικότερα, και των πολιτικών κομμάτων
ειδικότερα. Στις 15 Αυγούστου 1909 εκδηλώθηκε κίνημα
στο Γουδί, το οποίο έγινε από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο, μια μυστική ένωση στρατιωτικών, με αιτήματα που
αφορούσαν μεταρρυθμίσεις20 στο στρατό, τη διοίκηση,
τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη δημοσιονομική
πολιτική.
20. Προκήρυξη του Στρατιωτικού Συνδέσμου την ημέρα του κινήματος.
«Προς την A.M. τον Βασιλέα, την Κυβέρνησιν και
τον Ελληνικόν Λαόν.
Η πατρίς μας ευρίσκεται υπό δυσχερεστάτας περιστάσεις, το δε επίσημον κράτος υβρισθέν και ταπεινωθέν, αδυνατεί να κινηθή προς άμυναν των δικαίων του...
Ο Σύνδεσμος των αξιωματικών του Εθνικού Στρατού
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της Ξηράς και του Ναυτικού... προβαίνει εις την υποβολήν ιεράς παρακλήσεως προς τον Βασιλέα... και προς
την Κυβέρνησίν του, όπως ολοψύχως επιδοθώσιν εις
την άμεσον και ταχείαν ανόρθωσιν των κακώς εν γένει
εχόντων, ιδία δε των του Στρατού και του Ναυτικού...
πρέπει, χάριν αυτού του συμφέροντος της Δυναστείας,
όπως ο τε Διάδοχος και οι Βασιλόπαιδες, απόσχωσι
της ενεργού και διοικητικής εν τω στρατώ και τω ναυτικώ υπηρεσίας, διατηρούντες τους ους κέκτηνται βαθμούς και προαγόμενοι, όταν προς τούτο ευδοκή ο Βασιλεύς... Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος υποβάλλει την παράκλησιν όπως εν τω μέλλοντι ο Βασιλεύς, όστις εν τω
δικαιώματί του κατά το Σύνταγμα διορίζει τους υπουργούς, απαιτεί ίνα οι υπουργοί των Στρατιωτικών και
των Ναυτικών προέρχωνται εξ ανωτέρων εν ενεργεία ή
διαθεσιμότητι αξιωματικών του στρατού και του ναυτικού... Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος ποθεί όπως η Θρησκεία μας υψωθή εις τον εμπρέποντα ιερόν προορισμόν της, όπως η Διοίκησις της Χώρας καταστή χρηστή και έντιμος, όπως η Δικαιοσύνη απονέμηται ταχέως
μετ' αμεροληψίας και ισότητος προς άπαντας εν γένει
τους πολίτας αδιακρίτως τάξεως, όπως η Εκπαίδευσις
του Λαού καταστή λυσιτελής δια τον πρακτικόν βίον και
τας στρατιωτικάς ανάγκας της Χώρας, όπως η ζωή, η
τιμή και η περιουσία των πολιτών εξασφαλισθώσιν, και
τέλος όπως τα οικονομικά ανορθωθώσι...
Γιάνης Κορδάτος: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Ε', σ.
114-117.
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Λαϊκή εικόνα της εποχής, στην οποία επευφημείται
το κίνημα που έγινε στο Γουδί.
(Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
Ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος δεν εγκαθίδρυσε δικτατορία, αλλά προώθησε τα αιτήματά του μέσω της Βουλής. Με αφορμή το κίνημα, έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου
μεγάλη διαδήλωση των επαγγελματικών σωματείων
της πρωτεύουσας. Οι διαδηλωτές υποστήριξαν το διάβημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου και υπέβαλαν ψήφισμα στο παλάτι με το οποίο ζητούσαν την επίλυση σειράς οικονομικών αιτημάτων21. Υπό την πίεση του Συνδέσμου η Βουλή ψήφισε, χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία
και συζήτηση, μεγάλο αριθμό νόμων, που επέφεραν ριζικές αλλαγές. Το Φεβρουάριο του 1910 η Βουλή αποφάσισε την αναθεώρηση ορισμένων άρθρων του συντάγματος. Έτσι προκηρύχθηκαν εκλογές, από τις οποίες προήλθε αναθεωρητική βουλή. Στις 15 Μαρτίου
1910 ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος διαλύθηκε έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του.
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Το συλλαλητήριο των επαγγελματικών σωματείων
της πρωτεύουσας, στις 14-9-1909
(Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)
21. Ψήφισμα των επαγγελματικών σωματείων Αθηνών - Πειραιώς την ημέρα του συλλαλητηρίου.
«Ο Λαός των Αθηνών και του Πειραιώς εις πάνδημον συνελθών συλλαλητήριον, ίνα σκεφθή περί των
Κοινών, ήτοι περί γενικής των κακώς εχόντων ανορθώσεως, πολιτικής τε και στρατιωτικής, ην από μακρού
ήδη χρόνου επόθησε και εζήτησε και την οποίαν το κίνημα της 15 Αυγούστου ανέλαβε να πραγματοποιήση
αποβλέπων εις το ότι τα έννομα συμφέροντα και δικαιώματά του ουσιωδώς εθυσιάσθησαν υπό το ευπρόσωπον κάλυμμα ελευθέρου πολιτεύματος, των αντιπροσώπων αυτού μεταβληθέντων εις ιδιοτελή ολιγαρχίαν, αντικαταστήσασαν τον Νόμον δια της θελήσεώς
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της, συνεταιρισθείσαν δε μετ' αφορολογήτου πλουτοκρατίας, ενώ αυτός στενάζει υπό το βάρος των αδικοτάτων φόρων, ήτοι των επί της καταναλώσεως, χωρίς
ν' απολαμβάνη ως αντάλλαγμα την ασφάλειαν της ζωής, τιμής και ιδιοκτησίας του... Αξιοί να ίδη την Κυβέρνησίν υποβάλλουσαν το ταχύτερον εις την Βουλήν και
ταύτην ψηφίζουσαν άρτιον σύστημα νομοθεσίας, υπό
το πνεύμα πολέμου κατά της συναλλαγής, ανορθώσεως
όλων των κλάδων της διοικήσεως και προστασίας της
παραγωγής, ιδία δε... Να ληφθή πρόνοια περί βελτιώσεως της τύχης του εργάτου, δουλεύοντος ήδη την χειρίστην των δουλειών προς το κεφάλαιον δι' έλλειψιν
παντός προστατευτικού αυτού νόμου...»
Γιάνης Κορδάτος: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Ε', σ.
132-134.
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Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922)
1. Το κόμμα των Φιλελευθέρων
Πριν από τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 δεν
είχε συγκροτηθεί κανένα νέο μεγάλο κόμμα που να υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες προτάθηκαν το
1909/1910. Φορείς των νέων ιδεών υπήρξαν ανεξάρτητοι υποψήφιοι, οι οποίοι είτε κατά μόνας είτε μαζί με
άλλους, σε ανεξάρτητα ψηφοδέλτια, διεκδικούσαν τις
ψήφους των δυσαρεστημένων με τα παλαιά κόμματα
εκλογέων. Αυτοί οι ανεξάρτητοι πολιτικοί, με το γενικό
σύνθημα της «ανόρθωσης», ανάλογα με την περιοχή
που ήταν υποψήφιοι και τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνονταν, εννοούσαν είτε την υλοποίηση των αιτημάτων των συντεχνιών, όπως εκφράστηκαν στα συλλαλητήρια του 1909, είτε την επίλυση του αγροτικού ζητήματος, με την παροχή γης στους ακτήμονες. Σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες έθεσαν υποψηφιότητα σοσιαλιστές και για πρώτη φορά εμφανίστηκε η σοσιαλδημοκρατική* «Κοινωνιολογική Εταιρεία». Τα παλαιά
κόμματα συμμετείχαν στις εκλογές ως συνασπισμός και
τελικά κέρδισαν τις περισσότερες έδρες στη Βουλή.
Από τις 362 έδρες εξασφάλισαν 211, ενώ 29 έδρες κέρδισαν ανεξάρτητοι που ανήκαν στον πολιτικό χώρο των
παλαιών κομμάτων και 122 ανεξάρτητοι εκσυγχρονιστές.
Οι εκσυγχρονιστές συσπειρώθηκαν γύρω από το
πρόσωπο του κρητικού ηγέτη Ελευθερίου Βενιζέλου, ο
οποίος εξελέγη χωρίς να συμμετέχει στην προεκλογική
αναμέτρηση. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Βενιζέλου
ως ελλαδίτη πολιτικού έγινε στις 5 Σεπτεμβρίου 1910 με
μία ομιλία στην πλατεία Συντάγματος22, στην οποία έκανε προγραμματικές δηλώσεις, με τις οποίες υποστή127 / 89

ριξε μετριοπαθείς μεταρρυθμίσεις. Στόχευε σε εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος, με την εξισορρόπηση των συμφερόντων όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Βασικές θέσεις του προγράμματος του ήταν η
κοινωνική γαλήνη, η ελάφρυνση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, ο εκσυγχρονισμός του κρατικού
μηχανισμού, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του, και στρατιωτικοί εξοπλισμοί για την πραγματοποίηση των εθνικών διεκδικήσεων. Επίσης, παρά
την πίεση των οπαδών του, υποστήριξε την αναθεώρηση του υπάρχοντος συντάγματος και όχι την ψήφιση
νέου. Πολιτειακό ζήτημα δεν έθεσε. Προανήγγειλε την
ίδρυση ενός κόμματος αρχών, το οποίο θα ήταν φορέας
των μεταρρυθμίσεων. Το κόμμα ιδρύθηκε και τυπικά
στις 22 Αυγούστου 1910, από μέλη της Εθνοσυνέλευσης.
22. Από το λόγο του Βενιζέλου στις 5-9-1910 στην
πλατεία Συντάγματος.
«Συμπολίται,
Γνωρίζετε ποία υπήρξαν τα αίτια, τα οποία προεκάλεσαν την εξέγερσιν του Αυγούστου παρελθόντος έτους,
επομένως δεν έχω ανάγκην να υπομνήσω αυτά εις υμάς δια μακρών... Αστική δικαιοσύνη εφαρμόζουσα
προς ρύθμισιν των σχέσεων του συγχρόνου βίου νομοθεσίαν χρονολογουμένην από 15 και 20 αιώνων... Εμπορική νομοθεσία χρονολογουμένη από ενός αιώνος... Ποινική διαδικασία ήτις... κινείται βραδύτατα...
Δημοσία εκπαίδευσις, ήτις... εκτρέφει δι' ανεπαρκούς
άλλως τε μορφώσεως τροφίμους του προϋπολογισμού
ανικάνους διά κάθε άλλο πλουτοπαραγωγόν επάγγελμα. Εκκλησία... περιοριζομένη εις ξηρούς τύπους... Σύστημα δημοτικόν στηριζόμενον επί δήμου, ο οποίος...
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απέβη... εις όργανον καταδυναστεύσεως εις τας χείρας
των φατριών. Διοίκησις φατριάζουσα, διαιωνίζουσα και
μετά την απελευθέρωσιν του Ελληνικού λαού από του
ξενικού ζυγού την τυραννίαν, με μόνην την διαφοράν
ότι, αύτη ασκείται ήδη εκ περιτροπής, οτέ μεν επί του
ημίσεος, οτέ δε επί του ετέρου ημίσεος αυτού. Έλλειψις
αγροτικής ασφαλείας...
Αδιαφορία εντελής προς τας
εργατικάς και αγροτικάς τάξεις... Ανικανότης προς παρασκευήν αναλόγου προς τους πόρους της χώρας αλλά φερεγγύου και ετοιμοπολέμου πάντοτε στρατιωτικής
δυνάμεως... Η εκ των εκλογών της 8ης Αυγούστου προελθούσα λαϊκή αντιπροσωπεία αποστολήν έχει όπως
αναθεωρήση ωρισμένας διατάξεις του Συντάγματος.
Αλλά θα παρεγνώριζέ τις προφανή αλήθειαν, εάν δεν
ανεγνώριζεν, ότι εύρυνσις του κύκλου των εργασιών
αυτής, όπως αναθεωρηθώσι και άλλαι διατάξεις του Συντάγματος, μη θίγουσαι ούτε την μορφήν της Πολιτείας,
ούτε την εξουσίαν ή το πρόσωπον του Βασιλέως, ούτε
την τάξιν της διαδοχής, ανταποκρίνεται προς ισχυράν
αξίωσιν της Κοινής Γνώμης.»
Γιάνης Κορδάτος: Ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, Ε', σ.
210-215.
Ο Βενιζέλος πήρε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης
μετά την παραίτηση της Κυβέρνησης Δραγούμη (6 Οκτωβρίου 1910). Επειδή, όμως, αντιμετώπιζε προβλήματα με την εξασφάλιση ψήφου εμπιστοσύνης, σε συνεννόηση με το βασιλιά Γεώργιο Α' προχώρησε σε διάλυση της Βουλής και προκήρυξη νέων εκλογών. Αυτό
το διάβημα αναστάτωσε τα παλαιά κόμματα τα οποία,
θεωρώντας αντισυνταγματική την κίνηση του βασιλιά,
αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1910. Σ' αυτές οι Φιλελεύθεροι κέρδισαν τη
συντριπτική πλειονότητα των εδρών: 307, σε σύνολο
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362. Ο Βενιζέλος ήταν πλέον ελεύθερος να προχωρήσει
στο μεταρρυθμιστικό του έργο.
Το πρώτο εξάμηνο του 1911 ψηφίστηκαν από τη
Βουλή 53 τροποποιήσεις μη θεμελιωδών διατάξεων του
συντάγματος. Δεν έγιναν ριζικές αλλαγές, αλλά αντίθετα, ενισχύθηκε η θέση της μοναρχίας και επετράπη
στον βασιλιά, παρά τη συνταγματική απαγόρευση, να
συμμετάσχει στη διαδικασία της αναθεώρησης. Οι
σπουδαιότερες τροποποιήσεις αφορούσαν τη διασφάλιση της διάκρισης των εξουσιών, το ασυμβίβαστο μεταξύ στρατιωτικής και δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας
αφ' ενός και βουλευτικού αξιώματος αφ' ετέρου, και τη
μονιμότητα των δικαστικών και των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σφράγισε με την
προσωπικότητά του
την πολιτική ζωή της
χώρας από το 1910
έως το θάνατο του, το
1936.
(Αθήνα, Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο)
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Η κυβέρνηση Βενιζέλου ψήφισε επίσης 337 νέους
νόμους, οι οποίοι εισήγαγαν μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν όλο το φάσμα του δημόσιου και ιδιωτικού βίου:
π.χ. διορισμός δημοσίων υπαλλήλων με δημόσιους
διαγωνισμούς, καθιέρωση κανονισμών εργασίας σε
βιοτεχνίες και βιομηχανίες, διανομή γης στη Θεσσαλία,
αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, βελτίωση
της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης, αναθεώρηση του κανονισμού της Βουλής με σκοπό να διαθέτουν οι υπουργοί περισσότερο χρόνο για κοινοβουλευτικές συζητήσεις κ.λπ.
Το ρεύμα που είχε το κόμμα του Βενιζέλου φάνηκε
και στις επόμενες εκλογές του Μαρτίου του 1912, στις
οποίες πήραν μέρος όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Ανέδειξε 146 βουλευτές, ενώ τα άλλα κόμματα μόνο 36. Σ' αυτές τις εκλογές φάνηκε ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ του κόμματος των Φιλελευθέρων,
επειδή οι καινοτομίες που είχαν εισηγηθεί γέννησαν την
ελπίδα για την επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων.
Όσον αφορά τη δομή του βενιζελικού κόμματος,
αυτό ήταν σε μεγάλο βαθμό προσωποπαγές. Ο Βενιζέλος, με ισχυρή θέση στο Κοινοβούλιο και μεγάλο κύρος,
είχε τα πάντα υπό τον έλεγχο του, όπως και ο Τρικούπης. Οι σύνδεσμοι Φιλελευθέρων που είχαν ιδρυθεί δεν
έπαιζαν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στη διαμόρφωση της
πολιτικής του κόμματος και δεν διέφεραν σημαντικά
από τις τοπικές ομάδες φίλων που σχημάτιζαν τα παραδοσιακά κόμματα. Το 1912 άρχισε να αναδιοργανώνεται το κόμμα, με την ίδρυση Λέσχης Φιλελευθέρων
στην Αθήνα και σε ορισμένες άλλες εκλογικές περιφέρειες. Οι βενιζελικοί είχαν πλάσει στο νου τους ένα ιδεατό κόμμα, χωρίς τις μικρότητες και τις διχόνοιες της
παλιάς πολιτικής ελίτ, όμως αυτό δεν είχε σχέση με την
πραγματικότητα. Η ηγεσία έπρεπε αναγκαστικά να
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λαμβάνει υπόψη κοινωνικά και τοπικά συμφέροντα καθώς και αντιπαλότητες ανάμεσα σε στελέχη, όπως συνέβαινε και σε κάθε άλλο κόμμα.
2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα
Ως αντιβενιζελικά θεωρούνταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παρά τις διαφορές που υπήρχαν ανάμεσά τους, τα ένωνε ένας συντηρητικός προσανατολισμός. Πάντως, δεν ήθελαν να επιστρέψουν στην προ
του 1909 εποχή. Επομένως, ως προς αυτό δεν διέφεραν κατ' αρχήν από τους Φιλελευθέρους. Διέφεραν
όμως στο εύρος των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων
και στις μεθόδους άσκησης της πολιτικής. Οι Αντιβενιζελικοί απεχθάνονταν τη διαρκή παρέμβαση του κράτους, επειδή, εκτός των άλλων, αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας. Δεν είχαν μακροπρόθεσμη πολιτική, αντίθετα, επικέντρωναν
την προσοχή τους στην επίλυση επίκαιρων προβλημάτων. Τα αντιβενιζελικά κόμματα εξελίχθηκαν σε κόμματα
υπεράσπισης των συμφερόντων που κινδύνευαν από
την πολιτική των Φιλελευθέρων. Η σύγκρουση με τους
Φιλελευθέρους τα οδηγούσε σε διαρκώς συντηρητικότερες θέσεις. Από τα αντιβενιζελικά κόμματα, πιο αδιάλλακτα ήταν τα κόμματα του Δημητρίου Ράλλη και
του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, ενώ το κόμμα του Γεωργίου Θεοτόκη ήταν πιο διαλλακτικό.
Το ραλλικό κόμμα ήταν αντίθετο προς τον εκσυγχρονισμό. Ήταν κατά της ισχυρής εκτελεστικής εξουσίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τα τέλη του 19ου
αιώνα και όπως το απαιτούσε η μεταρρυθμιστική πολιτική των Φιλελευθέρων. Υποστήριζε ότι το Κοινοβούλιο
έπρεπε να έχει ισχυρή θέση στο πολιτικό σύστημα. Στο
πρόσωπο του βασιλιά, όμως, έβλεπε το σύμβολο της
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εθνικής ενότητας που ξεπερνούσε τα σύνορα της χώρας. Απευθυνόταν κατά κύριο λόγο στα μεσαία και κατώτερα στρώματα των πόλεων καθώς και στους μικροκαλλιεργητές, δεδομένου ότι η οικονομική πολιτική των
Φιλελευθέρων έδειχνε να ευνοεί, κυρίως, τα ανώτερα
αστικά στρώματα. Ζητούσε ενίσχυση της παραγωγής
και αύξηση των θέσεων εργασίας, ώστε με την οικονομική ανάπτυξη να εξευρεθούν χρήματα για εξοπλισμούς, να καταπολεμηθεί η διαφθορά και η πατρωνία
των κομμάτων. Πάντως, το ραλλικό κόμμα δεν είχε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα για την οικονομική ανάπτυξη.
Το Εθνικό Κόμμα του Κ. Μαυρομιχάλη δεν διέφερε
από το ραλλικό. Οι εκπρόσωποι του προσπαθούσαν
να εκμεταλλευτούν τη συμμετοχή του αρχηγού τους στα
πολιτικά πράγματα μετά το κίνημα του 1909. Υποστήριζαν την «Ανόρθωση», που κατά την εκτίμησή τους δεν
μπόρεσαν να υλοποιήσουν οι Βενιζελικοί.
Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη ήταν πιο μετριοπαθές
από τα άλλα δύο και ζητούσε να διορθώσει αυτά που
θεωρούσε λάθη των Φιλελευθέρων. Συμφωνούσε με την
πάση θυσία αύξηση των εξοπλισμών και ζητούσε φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μικροεισοδηματίες.
Από το κίνημα στο Γουδί έως τη συνταγματική κρίση
του 1915, μεταξύ των αντιβενιζελικών κομμάτων το θεοτοκικό κόμμα είχε τη μεγαλύτερη εκλογική βάση, και έτσι αποτέλεσε τον πυρήνα των Αντιβενιζελικών.
3. Τα αριστερά κόμματα
Τα αριστερά κόμματα αρχικά ήταν ομάδες με σοσιαλιστικές ιδέες, συνήθως ξένες προς την κοινωνική
βάση στην οποία ήθελαν να απευθυνθούν, και αντιμε-
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τώπιζαν δυσκολίες συνεννόησης και κομματικής συσπείρωσης.
Σοβαρότερη από όλες αυτές τις ομάδες ήταν η Κοινωνιολογική Εταιρεία, η οποία ξεκίνησε από μερικούς
διανοούμενους ως αριστερός μεταρρυθμιστικός σύνδεσμος, με στόχο να προπαγανδίσει πολιτικές θέσεις και
στη συνέχεια να ιδρύσει κόμμα. Επιζητούσε για όλα τα
μέλη της κοινωνίας ισότητα ευκαιριών, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και διανομή των αγαθών
ανάλογα με τις ανάγκες καθενός, πράγμα που θα μπορούσε να υλοποιηθεί με τη σταδιακή αναμόρφωση της
οικονομίας και τη συνταγματική μεταβολή. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι έπρεπε να οργανωθούν οι εργάτες σε επαγγελματικές ενώσεις και να ιδρύσουν κόμμα. Πράγματι, στα μέσα του 1910 οι Κοινωνιολόγοι ίδρυσαν το Λαϊκό Κόμμα, με αρχηγό τον Αλέξανδρο
Παπαναστασίου. Βασικές προγραμματικές δηλώσεις
του ήταν η αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος και
η επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης. Στις δεύτερες εκλογές του 1910 εξελέγησαν 7 υποψήφιοι του κόμματος, οι οποίοι παρείχαν κριτική υποστήριξη στους
Φιλελευθέρους.
4. Ο εθνικός διχασμός (1915-1922)
α. Από την παραίτηση του Βενιζέλου έως τη Συνθήκη
των Σεβρών
Ήδη από το 1912, μετά τη σαρωτική νίκη του στις
εκλογές, ο Βενιζέλος ήταν κυρίαρχος του πολιτικού
παιχνιδιού, χωρίς ουσιαστική κοινοβουλευτική αντιπολίτευση. Το 1913, τον βασιλιά Γεώργιο Α' διαδέχθηκε
στο θρόνο ο Κωνσταντίνος, στον οποίο ο Βενιζέλος,
ένα χρόνο νωρίτερα, παραχώρησε το αξίωμα του αρχι134 / 93

στράτηγου. Μέχρι το 1915 οι δύο ισχυρές προσωπικότητες δεν ήρθαν σε σύγκρουση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναγνώριζαν στον βασιλιά το δικαίωμα να
επιβάλλει τη δική του άποψη για την εξωτερική πολιτική, παραβλέποντας ότι κάτι τέτοιο ήταν αντισυνταγματικό. Αυτό ενίσχυσε τους εχθρούς της κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας, προ πάντων έναν κύκλο αντιδημοκρατικών αξιωματικών.
Με αφορμή τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις ως προς τη σκοπιμότητα ή
μη της συμμετοχής της Ελλάδας στον πόλεμο. Οι Φιλελεύθεροι τάσσονταν υπέρ της συμμετοχής στον πόλεμο, στο πλευρό της Αντάντ, επειδή προσδοκούσαν ότι
με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα είχε εδαφικά οφέλη. Ο
βασιλιάς και το Γενικό Επιτελείο είχαν διαφορετική εκτίμηση. Θεωρούσαν ανεύθυνη τη θέση των Φιλελευθέρων, εκτιμώντας ότι η έκβαση του πολέμου ήταν αβέβαιη και θα μπορούσαν να νικήσουν οι Κεντρικές δυνάμεις. Δεδομένης της κυριαρχίας της Αγγλίας στην ανατολική Μεσόγειο, και παρά τους δεσμούς του με τη Γερμανία, ο Κωνσταντίνος δεν μπορούσε να ζητήσει συμμετοχή στον πόλεμο στο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων, γι' αυτό έλαβε θέση υπέρ της ουδετερότητας της
Ελλάδας. Η εμμονή του Κωνσταντίνου στη θέση αυτή,
τον οδήγησε να δράσει με τρόπο που υπέσκαπτε τα
θεμέλια του πολιτικού συστήματος. Ο βασιλιάς, ανέπτυξε μυστική διπλωματία εν αγνοία της κυβέρνησης, καταφεύγοντας ακόμη και σε παράνομα μέσα (π.χ. παράδοση απόρρητων διπλωματικών εγγράφων στους Γερμανούς.) Το 1915 προκάλεσε δύο φορές την παραίτηση
της κυβέρνησης.
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Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι κατά το διχασμό,
Βενιζέλος και Κωνσταντίνος, σε περίοδο
αρμονικής συνεργασίας,
το 1913 (Αθήνα,
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη)
Στις εκλογές που προκηρύχθηκαν μετά τη δεύτερη
παραίτηση του Βενιζέλου, δεν συμμετείχαν οι Φιλελεύθεροι, καθώς θεωρούσαν την ενέργεια του βασιλιά ως
παραβίαση του συντάγματος. Εκδηλώσεις βίας και φανατισμού δημιούργησαν χάσμα ανάμεσα στις δύο παρατάξεις και κυριάρχησε το μίσος. Όποιος ήταν κατά
του πολέμου, κινούσε αμέσως την υποψία στους Βενιζελικούς, ότι ήταν κατά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, κατά των εθνικών συμφερόντων. Οι Αντιβενιζελικοί έβλεπαν στο πρόσωπο των Βενιζελικών βίαιους
πράκτορες της Αντάντ, που μάχονταν τον βασιλιά, κατέστρεφαν την ενότητα του έθνους και έθεταν σε κίνδυνο το κράτος. Τα δύο κόμματα διέφεραν όλο και λιγότερο μεταξύ τους στην πολιτική πρακτική και την προπαγάνδα, παράλληλα όμως όλο και περισσότερο ενισχυόταν ο διπολισμός. Στα μέσα του 1916 το Κοινοβούλιο
χάθηκε ουσιαστικά από το προσκήνιο. Το κλίμα της
εποχής επέτρεψε να συμμετάσχουν στη διαμάχη και
στρατιωτικοί, οι οποίοι δημιούργησαν δύο οργανώσεις
αντίθετες μεταξύ τους, ανάλογα με το αν τα συμφέροντα
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κάθε ομάδας εξυπηρετούνταν από τον πόλεμο ή την
ουδετερότητα. Στις 26 Σεπτεμβρίου ο Βενιζέλος συγκρότησε δική του κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη.
Οι συγκρούσεις πήραν σταδιακά διαστάσεις εμφυλίου πολέμου. Οι Αντιβενιζελικοί άσκησαν τρομοκρατία
στους αντιπάλους, ενώ ο Βενιζέλος κήρυξε έκπτωτο το
βασιλιά, ο οποίος υπό την πίεση της Αντάντ εγκατέλειψε το θρόνο και τη χώρα. Οι Φιλελεύθεροι ανέλαβαν
στην Αθήνα τη διακυβέρνηση και κήρυξαν τη χώρα σε
κατάσταση πολιορκίας. Ο εθνικός διχασμός εξαπλώθηκε στο στράτευμα, καθώς ευνοήθηκαν οι αξιωματικοί
της οργάνωσης «Εθνική Άμυνα» εις βάρος άλλων. Η
κυβέρνηση παρέτεινε τη θητεία της Βουλής, παρά την
πίεση που ασκούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Βενιζέλος και συνεργάτες του στην
«Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης»
(Αθήνα, Μουσείο Ιστορικής Μνήμης Ελευθερίου Βενιζέλου)
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Αφίσα του 1918 με
την οποία καλείται
ο λαός σε
επιστράτευση.
(Αθήνα, Εθνικό
Ιστορικό Μουσείο)
Η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων οδήγησε την Ελλάδα στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, αποσκοπώντας, όπως προαναφέρθηκε, στην ικανοποίηση εθνικών διεκδικήσεων. Οι Αντιβενιζελικοί διαφωνούσαν
και παρακολουθούσαν με δυσαρέσκεια τις εξελίξεις, καθώς τάσσονταν υπέρ της διατήρησης των εκτός Ελλάδος ελληνικών πληθυσμών και υπέρ της ευκαιριακής
προσάρτησης εδαφών χωρίς κίνδυνο. Ο εθνικός διχασμός έφτασε στο αποκορύφωμά του με την απόπειρα
δολοφονίας του Βενιζέλου και τη δολοφονία του Ίωνος
Δραγούμη, το 1920.
β. Από τη συνθήκη των Σεβρών έως την ήττα στη Μ.
Ασία
Η Συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδας και δικαίωσε την τολμηρή πολιτική του Βενιζέλου.
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Η μικρή Ελλάδα των παραμονών των Βαλκανικών πολέμων γίνεται με την υπογραφή της Συνθήκης «η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε Θαλασσών». Το
όραμα της Μεγάλης Ιδέας φαίνεται να γίνεται απτή
πραγματικότητα.
Οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές για αναθεωρητική εθνοσυνέλευση, με στόχο να νομιμοποιήσουν
τις μέχρι τότε ενέργειές τους και να περιορίσουν τις αρμοδιότητες του βασιλιά. Η συνασπισμένη αντιπολίτευση, όμως, απροσδόκητα κέρδισε τις εκλογές. Ο Βενιζέλος έφυγε στο εξωτερικό. Η νέα κυβέρνηση έκανε δημοψήφισμα για την επιστροφή του Κωνσταντίνου, στο
οποίο η ετυμηγορία ήταν υπέρ του βασιλιά. Δίστασε
όμως να αλλάξει την εξωτερική πολιτική και να επιδιώξει ειρηνική λύση. Το μέτωπο κατέρρευσε, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική ήττα.
Στις 25 Ιανουαρίου 1921 η Αναθεωρητική Εθνοσυνέλευση που προέκυψε
από τις εκλογές του Νοεμβρίου ανακηρύχθηκε Συντακτική καθώς θεωρήθηκε
αναγκαίο να αλλάξει εξ ολοκλήρου το σύνταγμα.

Λαϊκή εικόνα που
αναπαριστά τη δολοφονική
απόπειρα κατά του Βενιζέλου
στη Γαλλία από δύο
απότακτους αξιωματικούς
(Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό
Μουσείο)
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5. Το Σοσιαλιστικό κόμμα
Οι υψηλοί δείκτες ανεργίας και οι άθλιες συνθήκες
εργασίας και διαβίωσης των εργατών οδήγησαν σε έντονη πολιτικοποίησή τους, κατά τη δεύτερη δεκαετία
του 20ού αιώνα. Οι συνθήκες έδιναν την εντύπωση ότι
οι πλούσιοι γίνονταν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Το 1918 ιδρύθηκε το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα Ελλάδος (Σ.Ε.Κ.Ε.) από συνέδριο σοσιαλιστών.
Βασικές θέσεις του προγράμματος του ήταν δημοκρατία, παροχή εκλογικού δικαιώματος στις γυναίκες, αναλογικό εκλογικό σύστημα, εθνικοποίηση των μεγάλων
πλουτοπαραγωγικών πηγών. Σχετικά με την εξωτερική
πολιτική, ζητούσε ειρήνη, χωρίς προσάρτηση εδαφών,
βασισμένη στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών. Τα
προβλήματα που αφορούσαν διαμφισβητούμενα εδάφη, θα λύνονταν με δημοψηφίσματα.
Το Σ.Ε.Κ.Ε. ήταν το πιο αυστηρά οργανωμένο κόμμα. Έως το 1919 ήταν υπέρ της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Σταδιακά απομακρύνθηκε από αυτή, υιοθετώντας την αρχή της δικτατορίας του προλεταριάτου.
Το 1924 μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.).
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Μ. Αξελός: Εργάτες σε λιμάνι
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Γκιουλχανέ: Προάστιο της Κωνσταντινούπολης από το
οποίο πήρε το όνομα το αυτοκρατορικό διάταγμα
«χάττι-Σερίφ του Γκιουλχανέ», 3 Νοεμβρίου 1839.
Το διάταγμα περιλάμβανε ουσιώδεις διακηρύξεις
για τους υπηκόους της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Επάλληλα δικαιώματα επί της γης: Διαφορετικά δικαιώματα που ασκούνται ταυτόχρονα στο ίδιο έδαφος από διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα
(π.χ. δικαίωμα ψιλής κυριότητας, δικαίωμα κατοχής, νομής, ενοικίασης κ.τ.λ.).
θηραϊκή γη: Πέτρωμα, προϊόν ηφαιστειακής έκρηξης,
που εξορύσσεται στη νήσο Θήρα.
Πραιτωριανοί: Επίλεκτο σώμα του ρωμαϊκού στρατού.
Είχαν ως κύριο έργο τους την ασφάλεια του αυτοκράτορα. Παρενέβαιναν ποικιλότροπα στα πολιτικά
πράγματα της Ρώμης. Ρύθμιζαν την αυτοκρατορική
εξουσία και αρκετές φορές προκάλεσαν πολιτικές
κρίσεις. Διαλύθηκαν από τον Μ. Κωνσταντίνο.
Σοσιαλδημοκρατία: Κομματική τάση, η οποία επιζητεί
το συνδυασμό των αρχών του σοσιαλισμού με εκείνες της δημοκρατίας.
Σφαιρίδιο: Μικρή σφαίρα από μολύβι, που χρησιμοποιούσαν οι ψηφοφόροι αντί για ψηφοδέλτιο. Για
τελευταία φορά σφαιρίδια χρησιμοποιήθηκαν στις
εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920. Οι εκφράσεις «έφαγε μαύρο» και «το έριξα δαγκωτό» σχετίζονται με
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τη χρήση των σφαιριδίων κατά τη διαδικασία της
ψηφοφορίας.
Ταξικό κόμμα: Είναι το κόμμα που εκπροσωπεί κατά
κύριο λόγο ή αποκλειστικά τα συμφέροντα μιας
κοινωνικής τάξης.
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