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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σν αλεμάξηεην λενειιεληθφ θξάηνο 
άξρηζε ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία ην 
1830, κεηά απφ κία δεθαεηία ζθιε-
ξψλ αγψλσλ, κεγάισλ θαηαζηξν-
θψλ θαη αλζξψπηλσλ απσιεηψλ. 
Η παγίσζε ηεο ηάμεο, ηεο ζηνη-
ρεηψδνπο έζησ θξαηηθήο ιεηηνπξ-
γίαο θαη ε αξρή ηεο αλνηθνδφκε-
ζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπ-
μεο έρνπλ ηελ αθεηεξία ηνπο ζην 
1833, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 
βαπαξηθήο δπλαζηείαο ζηελ Διιά-
δα. Σν πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπη-
δε ε ρψξα δελ ήηαλ κφλν ε απνθα-
ηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ ν πνιπε-
ηήο πφιεκνο θαη ε αλαξρία είραλ 
πξνθαιέζεη. ρεδφλ φιεο νη δνκέο 
θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο θνηλσλίαο, 
ζηνλ νηθνλνκηθφ εηδηθά ρψξν, ήηαλ 
απαξραησκέλεο θαη βξίζθνληαλ ζε  
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πιήξε αλαληηζηνηρία κε ηηο πξνφ-
δνπο πνπ ηα θξάηε ηεο Γπηηθήο 
Δπξψπεο είραλ ήδε πεηχρεη ζηνλ 
ηνκέα απηφ. Σα θξάηε απηά δνχζαλ 
ήδε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε 
θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ παξα-
γσγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηνπο 
δπλάκεσλ. Η Διιάδα βξηζθφηαλ 
αθφκα ζηελ Αλαηνιή, εθεί φπνπ ε 
βηνκεραλία ήηαλ άγλσζηε, νη κε-
ηαθνξέο δηεμάγνληαλ κε πξσηφγν-
λα κέζα θαη νη θαιιηέξγεηεο γίλν-
ληαλ κε κεζφδνπο νη νπνίεο ήηαλ 
γλσζηέο -νη πεξηζζφηεξεο- απφ 
ηελ επνρή ηνπ Ηζηφδνπ. 
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Α. Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΑΣΑΗ 

 
1. Σα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα 

 

α. Ο πιεζπζκόο 

 
Η Διιάδα δελ ήηαλ κφλν θησρή, 

κε απαξραησκέλεο παξαγσγηθέο 
δνκέο. Ήηαλ επίζεο κηθξή ζηελ έ-
θηαζε θαη νιηγάλζξσπε. Η γξακκή 
Ακβξαθηθνχ- Παγαζεηηθνχ απνηε-
ινχζε ηα ζχλνξα ηνπ λένπ ειιελη-
θνχ θξάηνπο. Απφ ηα λεζηά ηνπ Αη-
γαίνπ ζηελ Διιάδα αλήθαλ κφλν νη 
Βφξεηεο πνξάδεο θαη νη Κπθιάδεο. 
Ο θνξκφο ηεο ρψξαο ήηαλ ε Ρνχκε-
ιε θαη ν Μσξηάο, φπσο ζηα επαλα-
ζηαηηθά ρξφληα. Σν 1864 πξνζηέζε-
θαλ ηα Ιφληα λεζηά θαη ην 1881 ε 
Θεζζαιία. Έηζη, ηα βφξεηα ζχλνξα 
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άγγημαλ ηνλ ιπκπν θαη ηε Μαθε-
δνλία. 

Η ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ 
θπκαηλφηαλ απφ 15 (1828) ζε 43 
(1911) θαηνίθνπο ζην ηεηξαγσληθφ 
ρηιηφκεηξν, φηαλ ζε πνιιέο ρψξεο 
ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο νη ίδηνη αξηζ-
κνί ήηαλ ηξηςήθηνη. Οη εηθφλεο πνπ 
καο έξρνληαη απφ εθείλε ηελ επνρή 
καξηπξνχλ ηελ εμάληιεζε ηνπ ηφ-
πνπ θαη ησλ αλζξψπσλ. Γχξσ απφ 
ηηο πφιεηο ηα εδάθε ήηαλ γπκλά, ε-
μαληιεκέλα απφ ηελ ππεξβφζθεζε 
θαη ηελ πινηνκία θαη ηα ρσξάθηα 
έκνηαδαλ ρέξζα, εμαηηίαο ηεο εθηε-
ηακέλεο αγξαλάπαπζεο, κε ηελ 
νπνία νη αγξφηεο πάζρηδαλ λα βει-
ηηψζνπλ ηηο απνδφζεηο ηνπο. Σα 
πεξηθξαγκέλα πεξηβφιηα πνιχ ιίγν 
βειηίσλαλ ηελ αίζζεζε εγθαηάιεη-
ςεο πνπ απέπλεε ην ηνπίν. 
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Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 
Διιάδαο ζηελ απγή ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηεο 
 

Μαδί κε ηνπο ηζηνξηθνχο απηήο 
ηεο πεξηφδνπ ηνπ πφλνπ, αο κεηα-
θεξζνχκε ζηηο θνξπθέο ησλ βνπ-
λψλ ηεο Διιάδαο... αο ζηξέςνπκε 
γχξσ ην βιέκκα καο... Ση απειπηζί-
α!... Παληνχ εξείπηα! Άκνξθνη φγθνη 
θαη ραιάζκαηα πνπ αθφκα θαπλί-
δνπλ, δαθξπζκέλεο γπλαίθεο, νηθν-
γέλεηεο ρσξίο ςσκί! Μάηαηα αλαδε-
ηνχκε ηηο πφιεηο, νχηε ρσξηά δελ 
ππάξρνπλ! ηα πφδηα ηνπ Παξζε-
λψλα, θάησ απφ ην θσηνζηέθαλν 
ηνπ έλδνμνπ νλφκαηνο ηεο Αζήλαο, 
θείηνληαη θαιχβεο, κηζέο πέηξα, κη-
ζέο μχιν. Μπξνζηά ηνπο πεξλνχλ 
κνλνπάηηα, φρη δξφκνη, θαη απηά 
αθφκα ηα πεξάζκαηα αθαηάζηαηα 
θαη ιαζπσκέλα! Καλέλα ζχγρξνλν 

13 / 11 



κλεκείν! Ιεξά κάξκαξα κφλν, ζηνη-
ρεησκέλα απφ ηηο ζθηέο ησλ πα-
ιαηψλ! Δδψ, θπηείεο μεξακέλεο, με-
ξηδσκέλεο, ππξπνιεκέλεο. Δθεί 
ακπέιηα θαη ειαηψλεο θαηεζηξακκέ-
λνη. Καλέλαο δξφκνο, θακία απφδεη-
με ιεηηνπξγίαο κηαο πξνεγνχκελεο 
δηνίθεζεο! ια πξέπεη λα γίλνπλ 
απφ ηελ αξρή! ια πξέπεη λα αξ-
ρίζνπλ απφ ην ηίπνηα! Καη απηά ηα 
«φια» πξέπεη λα γίλνπλ απφ κηα 
ρνχθηα αλζξψπνπο, ηνπο ιίγνπο 
πνπ κπνξνχλ λα δηεπζχλνπλ, λα δη-
δάμνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ην Έ-
ζλνο! Ση εξγαζία αληάμηα γηγάλησλ! 
Καη κεξηθνί ζα ήζειαλ λα έρνπλ ήδε 
νινθιεξσζεί φια απηά, λα είλαη ηα 
πάληα ζηξσκέλα, δηακνξθσκέλα! 
Πνχ θαη πφηε έθζαζαλ ιίγα κφιηο 
ρξφληα ζηε Γχζε γηα λα πεηχρεη έλα 
ηέηνην ζαχκα;  

Από ην βηβιίν, Pierre Α. Moratïnis, La 
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Grèce telle qu'elle est, Paris, Athènes, 
Berlin, 1877 (αλαηύπσζε Γ.Ν. Καξα-
βίαο, 1987) Avant-propos, p. 7-8. 

 
 

 
Παλόξακα ηεο Αζήλαο  

ζηα 1830-1840
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Υάξηεο ηεο Διιάδαο 
κε ηηο αιιαγέο ζηα 

ζύλνξα από ην 1881 
κέρξη ην 1913 
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Παξ' φια απηά, ν πιεζπζκφο απ-
μαλφηαλ κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, 
ρσξίο πνηέ λα εμαληινχληαη ηα πε-
ξηζψξηα δεκνγξαθηθήο εμέιημεο ζε 
κηα ηφζν αξαηνθαηνηθεκέλε ρψξα. 
Οη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ήηαλ 
πεξηνξηζκέλεο θαη ηα παξαγσγηθά 
πιενλάζκαηα πεληρξά. ε πεξηφ-
δνπο αζηάζεηαο εχθνια εξρφηαλ ε 
θαηαζηξνθή. Ο λαπηηθφο απνθιεη-
ζκφο απφ ηνπο Αγγιν-Γάιινπο, ην 
1854, ζηε δηάξθεηα ηνπ Κξηκατθνχ 
πνιέκνπ, πξνθάιεζε πείλα, αξξψ-
ζηηα θαη αλζξψπηλεο απψιεηεο, ε-
πηβεβαηψλνληαο ηηο κηθξέο δπλαηφ-
ηεηεο ηεο ρψξαο.  
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Πίλαθαο 1 

Δμέιημε ηεο έθηαζεο 
θαη ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Διιάδαο 

(1838-1936) 
 

ΔΣΟ ΔΚΣΑΗ 
(ζε ηεηξ. 

ρικ) 

ΠΛΗΘΤΜΟ 

1838 47.516 752.000 
1851 47.516 1.015.000 
1871 50.211 1.480.000 
1881 63.606 2.004.000 
1901 63.211 2.521.000 
1911 63.211 2.701.000 
1914 120.000 4.818.000 
1920 150.833 5.531.000 
1928 130.199 6.205.000 
1936 130.199 7.050.000 
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β. Οη κεηαθηλήζεηο κέζα θαη έμσ 

απφ ηελ Διιάδα  
 

Οη πφιεηο κεγάισλαλ, ρσξίο απ-
ηφ λα ζεκαίλεη φηη είραλ θάπνηα ν-
κνηφηεηα, ζην δηάζηεκα πνπ καο 
απαζρνιεί, κε ηα βηνκεραληθά, ε-
κπνξηθά, ρξεκαηηζηηθά, αζηηθά θέ-
ληξα ηεο Γχζεο. Γηα ηα επξσπατθά 
κέηξα νη πφιεηο ηεο κηθξήο Διιάδαο 
έκνηαδαλ πεξηζζφηεξν κε κεγάια 
ρσξηά. Η κεηαθίλεζε αλζξψπσλ 
απφ ηελ χπαηζξν ζηα αζηηθά θέληξα 
δελ ζηφρεπε απνθιεηζηηθά ζε εγθα-
ηάζηαζε ζηνλ αζηηθφ ρψξν, φπνπ ε 
αξγή αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ δελ έδηλε ζηνπο 
λενθεξκέλνπο πνιιέο επθαηξίεο. 
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Πίλαθαο 2 
Πιεζπζκνί πόιεσλ ηνπ 

 ειιεληθνύ ρώξνπ 
 

ΠΟΛΗ 

ΠΛΗΘΤΜΟ 

Πξνεπαλαζηα-
ηηθά 

ρξόληα 
1879 1889 1907 

Αζήλα 12.000 (1805) 63.000 114.000 168.000 

Βέξνηα 8.000 (1797) - - - 

Βφινο - 5.000 11.000 23.000 

Δξκνχπνιε - 22.000 22.000 18.000 
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Θεζζαινλί-
θε 

65.000 (1806) - - - 

Ισάλληλα 30.000 (1809) - - - 

Κέξθπξα - 16.000 19.000 28.000 

Λάξηζα 25.000 (1809) 13.000 14.000 18.000 

Μήινο 5.000 (1820) - - - 

Μηζηξάο 20.000 (1805) - - - 

Μχθνλνο 5.000 (1820) - - - 

Ναχπιην 7.000 (1799) 5.000 5.000 5.000 

Πάηξα 10.000 (1805) 25.000 33.000 38.000 

Πεηξαηάο - 22.000 34.000 74.000 

Πφξνο 7.000 (1820) - - - 
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Πχξγνο - 9.000 12.000 14.000 

πέηζεο 8.000 (1820) - - - 

Σξηπνιηηζά 20.000 (1805) 10.000 11.000 11.000 

Όδξα 28.000 (1821) 6.500 6.500 - 

Υαιθίδα 12.000 (1805) 7.000 10.000 11.000 

Φαξά 6.000 (1820) - - - 

 
 

22 / 14 
 



Οη κεηαλαζηεχζεηο ηνπ αγξνηηθνχ 
πιεζπζκνχ πξνο ηα ιηκάληα ηεο 
Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο 
Μαχξεο Θάιαζζαο, πξνο ην Γνχ-
λαβε, ηε Νφηηα Ρσζία, ηε Μηθξά Α-
ζία θαη ηελ Αίγππην ήηαλ ζπρλφ 
θαηλφκελν. Πξνο ην ηέινο ηνπ 19νπ 
αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ, ά-
λνημαλ νη δξφκνη πξνο ηελ Ακεξηθή. 
Η ζηαθηδηθή θξίζε εθείλεο ηεο επν-
ρήο πξνθάιεζε κεγάιν ξεχκα κεηα-
λάζηεπζεο πέξα απφ ηνλ Αηιαληη-
θφ. 

 

2. Οη παξαγωγηθέο δπλάκεηο κέζα 
θαη έμω από ηελ Διιάδα θαη ε 

«Μεγάιε Ιδέα» 
 

Πνιιέο δεθαεηίεο, κεηά ηελ αλε-
μαξηεζία ηεο, ε Διιάδα εμαθνινπ-
ζνχζε λα κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε 
ηελ Αλαηνιή παξά κε ηε Γχζε, 
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παξ' φιν πνπ ε ηειεπηαία ππήξμε 
ην δεηνχκελν, ην επηζπκεηφ, ην ζε-
κείν αλαθνξάο φια απηά ηα ρξφληα. 
Απνπζίαδαλ ηα ηζρπξά θέληξα αλά-
πηπμεο, νη «αηκνκεραλέο» ηεο νηθν-
λνκηθήο θαη ηερληθήο πξνφδνπ. Πψο 
ζα κπνξνχζαλ άιισζηε λα ππάξ-
μνπλ, φηαλ απνπζίαδαλ φια φζα 
ήηαλ αλαγθαία θαη πξναπαηηνχκελα 
γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο; Η ρψξα δελ 
δηέζεηε ζεκαληηθέο πξψηεο χιεο, 
δελ είρε πιενλάδνλ εηδηθεπκέλν ή 
έζησ θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, ε 
ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ, ηδησηηθνχ 
θαη δεκφζηνπ, ήηαλ ηζρλή θαη ε ε-
ζσηεξηθή αγνξά πεξηνξηζκέλε έσο 
αζήκαληε.  

Δπηπιένλ, ε ρψξα αληαγσληδφ-
ηαλ ηνλ εαπηφ ηεο. Έμσ απφ ηα ζχ-
λνξά ηεο ππήξραλ ηζρπξά θέληξα 
ειιεληζκνχ, πλεπκαηηθά, νηθνλνκη-
θά, παξαγσγηθά, ηα νπνία πνιιέο
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θνξέο θπξηαξρνχζαλ ζην ρψξν 
ηνπο αιιά θαη ζε επξχηεξεο πεξην-
ρέο. Έιιελεο, ειιεληθά θεθάιαηα 
θαη πινχηνο ππήξραλ θαη αλα-
πηχζζνληαλ απφ ηελ Οπθξαλία σο 
ην νπδάλ, απφ ην Γνχλαβε σο ηνλ 
Καχθαζν θαη απφ ηε κχξλε σο ηελ 
Κηιηθία. Γηα ηνπο Έιιελεο ησλ πε-
ξηνρψλ απηψλ ην κηθξφ ειιεληθφ 
βαζίιεην ήηαλ γηα πνιιά ρξφληα κηα 
θαθή αλάκλεζε κάιινλ, έλαο θησ-
ρφο θαη ίζσο αλεπξφθνπνο ζπγγε-
λήο. Οη δηθέο ηνπο επηηπρίεο θάληα-
δαλ νιφηεια μέλεο ζε ζχγθξηζε κε 
ηε ζηαζηκφηεηα θαη ηελ έλδεηα ηεο 
κηθξήο Διιάδαο. Υξεηάζηεθε λα δπ-
ζθνιέςνπλ γη' απηνχο νη νηθνλνκη-
θέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο, πξνο ην 
ηέινο θπξίσο ηνπ 19νπ αηψλα, γηα 
λα αλαθαιχςνπλ ηε ζεκαζία πνπ 
είρε ε θησρή ηνπο παηξίδα, σο α-
ζθαιέο θαηαθχγην θαη σο πεδίν 
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αλάπηπμεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξη-
νηήησλ. 

ην κεηαμχ ε πξφνδνο ηνπ εθηφο 
ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ ειιεληζκνχ 
ηαιάληδε ην κηθξφ βαζίιεην. Δλίζρπε 
ηελ ηδέα φηη ην ππάξρνλ θξάηνο δελ 
ήηαλ παξά κία εκηηειήο θαηαζθεπή, 
ηα ζεκέιηα απιψο γηα θάηη κεγαιχ-
ηεξν. Η «Μεγάιε Ιδέα» πνπ εθπν-
ξεχζεθε απ' απηήλ ηελ αληίιεςε, 
δεκηνπξγνχζε πξνζδνθίεο γηα νιν-
θιήξσζε ηνπ εζληθνχ νξάκαηνο, 
πνπ πξνυπέζεηε ζεκαληηθή δηεχ-
ξπλζε ησλ ζπλφξσλ. Η έληνλε πα-
ξνπζία ηεο εζληθήο απηήο ηδενινγί-
αο είρε επηπηψζεηο ζηνλ πνιηηηθφ 
θαη νηθνλνκηθφ ρψξν, ηδηαίηεξα ζε 
επνρέο πνπ ηα πξνβιήκαηα έκνηα-
δαλ κε αλνηθηέο πιεγέο, ζηελ πεξί-
πησζε ηεο Κξήηεο ή, αξγφηεξα, ηεο 
Μαθεδνλίαο. Οη ειιεληθέο θπβεξλή-
ζεηο δελ είραλ ζηξακκέλν ην ελδηα-
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θέξνλ ηνπο, κέζα ζ' απηέο ηηο ζπλ-
ζήθεο, απνθιεηζηηθά ζηα εζσηεξηθά 
δεηήκαηα, ζηελ νηθνλνκηθή αλφξ-
ζσζε θαη ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκα-
ηνο κε ηε Γχζε. ια απηά ζπλπθαί-
λνληαλ κε ην εζληθφ φξακα, κεγα-
ιψλνληαο ην θφζηνο ησλ πξνζπα-
ζεηψλ θαη θαζηζηψληαο ζπρλά ηηο 
νηθνλνκηθέο πξσηνβνπιίεο έξκαηα 
ησλ εζληθψλ θξίζεσλ. 
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Β. Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
ΚΑΣΑ ΣΟ 19ν ΑΙΩΝΑ 

 
1. Σν εκπόξην 

 
Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο, 

ν κηθξφο πιεζπζκφο, ε πεξηνξη-
ζκέλε αγνξαζηηθή δπλαηφηεηα ησλ 
θαηνίθσλ ηεο, ε απνπζία παξαγσ-
γηθψλ κνλάδσλ κεγάινπ κεγέζνπο 
θαζήισλαλ, ζε νιφθιεξν ην 19ν 
αηψλα, ηελ εζσηεξηθή εκπνξηθή θί-
λεζε ζε πνιχ ρακειά επίπεδα

1
. 

Μφλν πξνο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 
ηνπ αηψλα δεκηνπξγήζεθε ζηηο κε-
γαιχηεξεο πφιεηο κηα άμηα ιφγνπ 
εκπνξηθή θίλεζε, ε νπνία φκσο, ζε 
κεγάιν πνζνζηφ, ηξνθνδνηήζεθε 
απφ εηζαγφκελα θαηαλαισηηθά 
πξντφληα. 
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1. Οη εκπνξνπαλεγύξεηο 

«Αη παλεγχξεηο εηζίλ εκπνξηθαί 
ζπλαζξνίζεηο εληφο πφιεσλ ή α-
γξνηηθψλ δήκσλ ηεινχκελαη θαη' 
έηνο εηο σξηζκέλελ επνρήλ, εηο αο 
ζπξξένπζηλ εθ ησλ παξαθεηκέλσλ 
πφιεσλ έκπνξνη πξνο πψιεζηλ 
ησλ εκπνξεπκάησλ ησλ, ή έηεξνη 
πξνο αγνξάλ εηέξσλ ηεο πφιεσο ή 
ηνπ δήκνπ ελ ησ νπνίσ ηειείηαη ε 
παλήγπξηο. 
Δηο επνρήλ θαζ' ελ ην εζσηεξηθφλ 
εκπφξηνλ ππεβάιιεην εηο πεξηνξη-
ζκνχο, αη ηνηαχηαη ζπλαζξνίζεηο 
έραηξνλ πξνλφκηά ηηλα θαη αηειείαο, 
θαη ε χπαξμίο ησλ θαζίζηαην αλα-
γθαία, αιι' αθ' φηνπ ην εζσηεξηθφλ 
εκπφξηνλ εθηήζαην πιήξε ειεπζε-
ξίαλ, νπ κφλνλ απψιεζαλ αχηαη ηελ 
ζπνπδαηφηεηά ησλ αιιά θαη απν-
θξνχνληαη παξά ηηλσλ νηθνλνκνιφ-
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γσλ σο εληζρχνπζαη ηελ αγνξάλ. 
Αη παλεγχξεηο αχηαη θαζίζηαληαη 

παξ' εκίλ δηά Β. Γηαηάγκαηνο θαη 
δηαξθνχζηλ απφ 3-8 εκέξαο. Καηά ηη 
δε ςήθηζκα ηνπ Κπβεξλήηνπ ηεο 
4εο Φεβξνπαξίνπ 1830, ηζρχνλ θαη 
κέρξη ζήκεξνλ, επηηίζεηαη θφξνο 
επί ηα εηο ηαο παλεγχξεηο ηαχηαο 
εηζαγφκελα εκπνξεχκαηα, «δχν κελ 
θνηλίθσλ επί ηα ρνλδξηθά θνξηία, 
ηεζζάξσλ δε επί ηα ςηιηθά», θαηά 
ηελ έθθξαζηλ ηνπ ςεθίζκαηνο, θαη 
ν θφξνο νχηνο εγγξάθεηαη εηο ηνπο 
πξνυπνινγηζκνχο ησλ δήκσλ σο 
ηαθηηθφλ έζνδνλ.  

Οη εθ ησλ παλεγχξεσλ θαη ησλ 
ελ απηαίο αλεγεηξνκέλσλ παξα-
πεγκάησλ πφξνη ησλ δηαθφξσλ 
δήκσλ αλήξρνλην ην 1859 εηο δξρκ. 
29.836.  

Αη ζήκεξνλ θαη' έηνο ηεινχκελαη 
θαζ' φινλ ην Κξάηνο παλεγχξεηο 
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εηζίλ 29 ηνλ αξηζκφλ».  

Α. Μαλζόια, Πνιηηεηνγξαθηθαί πιε-
ξνθνξίαη πεξί Διιάδνο, Αζήλαη, Δζλη-
θόλ Σππνγξαθείνλ, 1867, ζ. 132.  

 
Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ην εκπφ-

ξην ηεο ρψξαο ζπλδέζεθε κε ην ε-
μσηεξηθφ, απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο 
αλεμαξηεζίαο. Έηζη ινηπφλ, φηαλ 
εμεηάδνπκε ην εκπφξην ηεο Διιάδαο 
κέρξη ην 1913, ελλννχκε βαζηθά ην 
εμσηεξηθφ εκπφξην. Καη θαζψο απηφ 
ην ηειεπηαίν ήηαλ ζρεδφλ κφληκα 
παζεηηθφ γηα ηε ρψξα, ε Διιάδα 
δειαδή αγφξαδε απφ ην εμσηεξηθφ 
πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φζα πσ-
ινχζε εθεί, ην βαζηθφ πξφβιεκα 
ήηαλ ην ηζνδχγην πιεξσκψλ, ε 
ζρέζε δειαδή αλάκεζα ζηελ αμία 
ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ. 
Παξ' φια απηά, ε ζεκαζία ηνπ ε-
κπνξίνπ ήηαλ κεγάιε. ρη κφλν 
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ζπλέβαιιε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
επηζηηηζηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο 
ρψξαο, αιιά ηαπηφρξνλα απνηε-
ινχζε θαη ηελ πιένλ αμηφπηζηε πε-
γή εζφδσλ γηα ηα δεκφζηα ηακεία. 
Σα έζνδα ησλ ηεισλείσλ απνηε-
ινχζαλ πξαγκαηηθά έλα ζεκαληηθφ 
πνζνζηφ ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ. 

Η αλάπηπμε ηνπ εμσηεξηθνχ ε-
κπνξίνπ αθνινχζεζε ξπζκνχο αλά-
ινγνπο κε ηε γεληθφηεξε βειηίσζε 
ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 
αιιά θαη κε ηνπο ξπζκνχο αλάπηπ-
μεο ηεο δηεζλνχο εκπνξηθήο θίλε-
ζεο. ηαηηζηηθά, ε αχμεζε ηεο αμίαο 
ησλ ζπλαιιαγψλ παξνπζηάδεηαη 
εληππσζηαθή. Σν 1851 ε ζπλνιηθή 
αμία ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ 
ηεο ρψξαο ήηαλ πεξίπνπ 36.000.000 
ρξπζέο δξαρκέο, πνζφ πνπ απμή-
ζεθε ζηα 235.000.000 ην 1901 θαη 
ζηα 315.000.000 ην 1911. Φπζηθά, 
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δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ζην ίδην 
δηάζηεκα ε Διιάδα δηεπξχλζεθε κε 
ηελ πξνζάξηεζε ησλ Ιφλησλ λε-
ζηψλ θαη ηεο Θεζζαιίαο θαη φηη ν 
πιεζπζκφο ηεο απμήζεθε θαηά 2,5 
θνξέο. 

Αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο παξαγσ-
γηθέο δπλαηφηεηεο ηεο Διιάδαο ζηε 
δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ αηψλα ηεο α-
λεμαξηεζίαο ηεο, δελ πξέπεη λα καο 
εθπιήζζεη ην γεγνλφο φηη ην κεγα-
ιχηεξν κέξνο ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο 
εκπνξίνπ αθνξνχζε γεσξγηθά πξν-

τφληα. ηηο εμαγωγέο, πεξηζζφηεξν 
απφ ηα 2/3 (ζε αμία) ηνπ ζπλφινπ, 
ήηαλ γεσξγηθά πξντφληα. Η γεληθή 
ηάζε κάιηζηα νδεγνχζε πξνο ηε 
δηεχξπλζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εμα-
γσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πνπ 
έθηαζαλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ηα 
3/4 ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ζηε 
δεθαεηία 1900-1910. ηελ θαηεγνξία 
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απηή ηελ πξψηε ζέζε είρε ε ζηαθί-
δα, πνπ απφ κφλε ηεο πιεζίαδε ζε 
αμία ην 1/2 ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσ-
γψλ. Αθνινπζνχζε κε κεγάιε δηα-
θνξά ην ειαηφιαδν θαη, κεηά ην 
1900, ην θξαζί. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ είδε, 
εμάγνληαλ κηθξέο πνζφηεηεο θπηη-
θψλ πξντφλησλ γηα βηνκεραληθή 
επεμεξγαζία, ην βακβάθη, γηα πα-
ξάδεηγκα, ηελ επνρή ηνπ ακεξηθα-
ληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ ή ν ζηαζε-
ξά αλεξρφκελνο θαπλφο, πνχ φκσο 
αληηπξνζψπεπε αθφκα αζήκαλην 
πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ (2-3%). 
Μέρξη ην 1880 επίζεο ππήξρε ζε-
καληηθή εκπνξηθή θίλεζε ζηα θα-
ηεξγαζκέλα δέξκαηα, ε νπνία φκσο 
ζρεδφλ εμαθαλίζηεθε ζηε ζπλέρεηα. 
ηελ θαηεγνξία ησλ πξψησλ πιψλ, 
ηηο εμαγσγέο ζπκπιήξσλαλ ηα κε-
ηαιιεπηηθά πξντφληα, πνπ απφ ην 
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ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα πιεζίαδαλ ην 
1/5 ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσ-
γψλ. Δπξφθεηην θπξίσο γηα κφιπ-
βδν, γηα καγγαληνχρα κεηαιιεχκα-
ηα, γηα ζκχξηδα θαη ζεξατθή γε. Οη 
εμαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ 
ήηαλ θπξηνιεθηηθά αζήκαληεο. 

ηηο εηζαγσγέο ηα αγξνηηθά είδε 
αληηπξνζψπεπαλ ζηαζεξά ην 1/3 
(ζε αμία) ηνπ ζπλφινπ. ηελ πξψηε 
ζέζε βξίζθνληαλ ηα δεκεηξηαθά, ην 
ζηηάξη ηδηαίηεξα, θαζψο ε εγρψξηα 
παξαγσγή δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θα-
ιχςεη ηηο επηζηηηζηηθέο αλάγθεο ηνπ 
πιεζπζκνχ. ηα βηνκεραληθά πξν-
τφληα πνπ εηζάγνληαλ θπξηαξρνχ-
ζαλ ηα πθάζκαηα θαη ηα λήκαηα, 
ελψ πξννδεπηηθά κεγάισλαλ ηα 
πνζνζηά ησλ νξπθηψλ (άλζξαθαο), 
ηεο μπιείαο, ησλ ρεκηθψλ πξντφ-
λησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ. 
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Πίλαθαο 3 
Σν εμσηεξηθό εκπόξην ηεο Διιάδαο  

Μ.Ο. δεθαεηηώλ 1860-1870 θαη 1900-
1910 

ΠΟΛΗ 

1860-1870 1900-1910 

Δηζα-
γωγέο 

Δμα-
γωγέο 

Δηζα-
γωγέο 

Δμα-
γωγέο 

Αγξνηηθά 
πξντφληα 

31% 63% 36% 75% 

Βηνκερα-
ληθά 

πξντφληα 
24% 7% 30% 2% 

Πξψηεο 
χιεο 

12% 17% 18% 22% 
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Οη ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα 

αλέπηπμε ζην δηάζηεκα απηφ εκπν-
ξηθνχο δεζκνχο ήηαλ, σο επί ην 
πιείζηνλ, ηα βηνκεραληθά θξάηε ηεο 
Γπηηθήο Δπξψπεο. Η Αγγιία απνξ-
ξνθνχζε ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 
εμαγσγψλ ζηαθίδαο αιιά θαη έλα 
ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ κεηαιιεπ-
κάησλ (κνιχβδνπ). Η Γαιιία αιιά 
θαη κηθξφηεξα επξσπατθά θξάηε, 
φπσο ήηαλ π.ρ. ην Βέιγην, αθνινπ-
ζνχζαλ. Αληίζεηα, νη εκπνξηθέο 
ζρέζεηο κε ηελ Οζσκαληθή απην-
θξαηνξία, αλ θαη ππαξθηέο, δελ 
βξίζθνληαλ ζηελ πξψηε ζέζε απφ 
πιεπξάο φγθνπ θαη αμίαο. 
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Πίλαθαο 4 
Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Διιάδαο ην 1890  

(Δηζαγσγέο-Δμαγσγέο) 

ΠΟΛΗ 
ΑΞΙΑ 

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΠΟΟΣΟ  
ΣΟ 

ΤΝΟΛΟ 
ΚΤΡΙΟΣΔΡΑ ΔΙΓΗ 

Αγγιία 66.000.000 30% 
ζηαθίδα, 

κεηαιιεχκαηα, 
πθάζκαηα  

Ρσζία 22.000.000 10% ζηηεξά 

Σνπξθία 28.000.000 13% 
ηξφθηκα, δψα, 

βακβάθη 
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Απζηξία 25.000.000 11% μπιεία 

Γαιιία 32.000.000 15% δέξκαηα, ηξφθηκα 

Γεξκαλία 8.000.000 4% δηάθνξα 

Ιηαιία 7.000.000 3% δηάθνξα 

ΗΠΑ 7.000.000 3% δηάθνξα 

ύλνιν 217.000.000 89%   
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Η ειιεληθή εκπνξηθή δξαζηεξηφ-
ηεηα δελ πεξηνξηδφηαλ κέζα ζηα 
ζχλνξα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ι-
ζρπξνί ειιεληθνί εκπνξηθνί νίθνη 
είραλ επεθηείλεη ηνλ ίδην θαηξφ ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηηο γχξσ 
απφ ηελ Διιάδα πεξηνρέο. ηε Νφ-
ηηα Ρσζία, ζηηο ρψξεο απφ ηηο ν-
πνίεο δηέξρεηαη ν Γνχλαβεο, ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζε άιια ιη-
κάληα ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαην-
ξίαο, ζηε κχξλε θαη ηελ Αιεμάλ-
δξεηα, νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
ησλ Διιήλσλ αλαπηχζζνληαλ α-
ληαγσληζηηθά σο πξνο ηηο δξαζηε-
ξηφηεηεο φρη κφλν ησλ εγρψξησλ 
εκπφξσλ, αιιά θαη ησλ εκπνξηθψλ 
νίθσλ ησλ ηζρπξψλ βηνκεραληθψλ 
θξαηψλ ηεο Γχζεο. 
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2. Η εκπνξηθή λαπηηιία 
 

ηε δηάξθεηα ηνπ 18νπ αηψλα, 
παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή λαπηηιηα-
θή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 
πνιιέο παξαιηαθέο πεξηνρέο ηνπ 
ειιεληθνχ ρψξνπ θαη ζε λεζηά. Η 
δξαζηεξηφηεηα απηή επλνήζεθε 
απφ δηάθνξεο ζπγθπξίεο, θαη ηδηαί-
ηεξα απφ ηελ έμνδν ηεο Ρσζίαο ζηε 
Μαχξε Θάιαζζα θαη ην εκπφξην 
πνπ αλαπηχρζεθε ζηα ιηκάληα ηεο 
πεξηνρήο (ι.ρ. ζηελ Οδεζζφ) θαη 
ηεο Μεζνγείνπ. Με ηε ζπλζήθε ηνπ 
Κηνπηζνχθ Κατλαξηδή (1774) κεηαμχ 
ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Οζσκαληθήο απ-
ηνθξαηνξίαο, ηα ρξηζηηαληθά -
ειιεληθά- πινία πξνζηαηεχνληαλ 
απφ ηε ξσζηθή ηζρχ θαη έηζη επλνή-
ζεθε ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ δξα-
ζηεξηνηήησλ ηνπο. Λίγν αξγφηεξα, 
κε ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ηνπο 
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Ναπνιεφληεηνπο πνιέκνπο, επλνή-
ζεθε ηδηαίηεξα ε ειιεληθή λαπηηιία. 
Η δηάζπαζε ηνπ επεηξσηηθνχ απν-
θιεηζκνχ, ηνλ νπνίν είρε επηβάιεη 
ην αγγιηθφ λαπηηθφ ζηα γαιιηθά ιη-
κάληα, έθεξλε κεγάια θέξδε, ελψ 
ηαπηφρξνλα ε εμαθάληζε ησλ γαι-
ιηθψλ πινίσλ απφ ηελ Αλαηνιηθή 
Μεζφγεην δεκηνχξγεζε θελά, πνχ 
έζπεπζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ νη 
Έιιελεο. 

Αθνινχζεζαλ δχζθνια ρξφληα, 
κε απνθνξχθσκα ηε δεθαεηία ηεο 
Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο (1821-
1830). ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχ-
ζεσλ, ν ειιεληθφο εκπνξηθφο ζηφ-
ινο κεηαηξάπεθε ζε πνιεκηθφ, νη 
δξφκνη ηνπ εκπνξίνπ έθιεηζαλ θαη 
ηα παξαδνζηαθά λαπηηθά θέληξα 
γλψξηζαλ ηελ θαηαζηξνθή (Φαξά, 
Γαιαμίδη) ή ηελ παξαθκή. Απφ ηελ 
αθκάδνπζα πξνεπαλαζηαηηθή λαπ-
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ηηιία απέκεηλαλ ιίγα πξάγκαηα. Σν 
θπξηφηεξν απφ απηά ήηαλ ε πξν-
δηάζεζε γηα ηε ζάιαζζα θαη ε γλψ-
ζε ησλ λαπηηθψλ ππνζέζεσλ. 

ην ειιεληθφ θξάηνο, ζηε ζέζε 
ησλ παιηψλ θέληξσλ πνπ παξήθ-
καζαλ, αλαδείρζεθαλ λέα. Σν πην 
ζεκαληηθφ απ' απηά ήηαλ ε χξνο, ε 
νπνία ζηε δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηα-
ζεο δέρζεθε θχκαηα πξνζθχγσλ, 
θπξίσο απφ ηε Υίν. Η ζηξαηεγηθή 
ζέζε ηνπ λεζηνχ, ζην θέληξν ηνπ 
Αηγαίνπ θαη πάλσ αθξηβψο ζηηο δη-
αδξνκέο πνπ ζπλέδεαλ ηα ηελά θαη 
ηε Μαχξε Θάιαζζα κε ηνπο κεζν-
γεηαθνχο δξφκνπο ηνπ εκπνξίνπ, 
ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηζρπξφ-
ηαηνπ -φρη κφλν γηα ηα ειιεληθά κέ-
ηξα- λαπηηιηαθνχ θέληξνπ. ηελ α-
λάπηπμε απηή ζεκαληηθφ ξφιν δηα-
δξακάηηζε ε δπλακηθή παξνπζία 
θαη δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ 
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παξνηθηψλ ζηα θπξηφηεξα εκπνξηθά 
θέληξα ηεο πεξηνρήο: ζηα ιηκάληα 
ηεο Νφηηαο Ρσζίαο, ζηηο εθβνιέο 
ηνπ Γνχλαβε, ζηελ Κσλζηαληηλνχ-
πνιε, ζηε κχξλε θαη αξγφηεξα 
ζηελ Αίγππην. 

 

 

Ιζηηνθόξα ζε ειιεληθό ιηκάλη 

ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, ε 
ειιεληθή λαπηηιία, παξά ηηο πεξηφ-
δνπο θξίζεο πνπ πέξαζε θαη παξά 
ηνλ αληαγσληζκφ ησλ πςεινχ θφ-
ζηνπο θαη ηερληθψλ απαηηήζεσλ 
αηκνπινίσλ, αθνινχζεζε αλνδηθή 
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πνξεία. Ο αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφ-
ηεηα ησλ πινίσλ ηεο δελ έπαπαλ 
λα απμάλνπλ. Σν 1840 ηα ειιεληθά 
πινία είραλ ζπλνιηθή ρσξεηηθφηε-
ηα 100.000 ηφλνπο, ελψ ην 1866 με-
πεξλνχζαλ ηνπο 300.000 ηφλνπο. Η 
αλάπηπμε απηή δελ ήηαλ απηνλφε-
ηε. Τπήξμαλ έληνλεο απμνκεηψζεηο 
ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα 
ειιεληθά ηζηηνθφξα αληηθαηαζηάζε-
θαλ απφ αηκφπινηα. Σν ίδην ρξνλη-
θφ δηάζηεκα πνιιά απφ ηα εζληθά 
δεκφζηα έξγα έγηλαλ γηα ηελ εμπ-
πεξέηεζε ηεο λαπηηιηαθήο δξαζηε-
ξηφηεηαο. Καηαζθεπάζηεθαλ ιηκά-
ληα θαη δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα 
θάξσλ, πνπ έθαλε πνιχ αζθαιέ-
ζηεξε ηε λαπζηπινΐα ζηηο ειιεληθέο 
ζάιαζζεο. 

Οη πξσηνβνπιίεο θαη νη ζπγθξν-
ηεκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ είζν-
δν ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηελ 
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επνρή ηνπ αηκνχ μεθίλεζαλ κεηά ηα 
κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. Σα θεθάιαηα 
πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή 
ή ηελ αγνξά θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 
αηκνπινίσλ ήηαλ ζεκαληηθά, κε 
απνηέιεζκα λα αλαηξαπνχλ νη πα-
ξαδνζηαθέο εθνπιηζηηθέο ζρέζεηο  
πνπ ίζρπαλ γηα ηα ηζηηνθφξα θαη λα 
αλαδεηεζνχλ θεθάιαηα κέζσ εηαη-
ξεηψλ θαη ηζρπξψλ επηρεηξεκαηηθψλ 
ζρεκάησλ. Σν θξάηνο, νη ηξάπεδεο 
(ε Δζληθή Σξάπεδα ηδηαίηεξα) θαη νη 
εθηφο ζπλφξσλ νκνγελείο ζπκκε-
ηείραλ ελεξγά ζ' απηέο ηηο πξσην-
βνπιίεο. Παξ' φια απηά, ε πεξηνξη-
ζκέλε δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ 
θαη ν απμεκέλνο επηρεηξεκαηηθφο 
θίλδπλνο αλέζηεηιαλ ηελ αλάπηπμε 
ηεο ειιεληθήο αηκνπινΐαο. Η πα-
ξνπζία ηεο άξρηζε λα γίλεηαη αηζζε-
ηή κφιηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 
19νπ αηψλα. Σα 97 ειιεληθά αηκφ-
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πινηα ηνπ 1890 έγηλαλ 191 ην 1901 
θαη 389 ην 1912. Η αλάπηπμε απηή 
ζηεξίρζεθε ζηελ θπξηαξρία Διιή-
λσλ επηρεηξεκαηηψλ ζηηο κεηαθνξέο 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Γνχ-
λαβε αιιά θαη ζηελ θίλεζε ζην ίδην 
ην πνηάκη. 

Ο Α' Παγθφζκηνο πφιεκνο, νη θα-
ηαζηξνθέο πνπ πξνθάιεζε αιιά 
θαη νη κεγάιεο νηθνλνκηθέο θαη πν-
ιηηηθέο αιιαγέο πνπ έθεξε ζηα θξά-
ηε ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ, κεηέβαιαλ 
γηα κηα αθφκα θνξά ηα δεδνκέλα. 
Σν 1919 ν ειιεληθφο εκπνξηθφο 
ζηφινο είρε ππνδηπιαζηαζηεί, ζε 
ζρέζε κε ην 1914. ηελ νπζία 
ρξεηάζηεθε κηα λέα αξρή. 
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Πίλαθαο 5 
Η εμέιημε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο  

θαηά ηελ πεξίνδν 1840-1910 
 

Δ
Σ

Ο


 

ΙΣΙΟΦΟΡΑ ΑΣΜΟΠΛΟΙΑ 

αξηζ-
κόο 
πινί-
ωλ  

ρωξεηη-
θόηεηα  
(ηόλνη)  

αξηζ-
κόο 
πινί-
ωλ 

ρωξε-
ηηθό-
ηεηα  
(ηόλνη) 

1840 837 94.000 - - 

1850 1.482 248.000 - - 

1860 1.212 234.000 1 150 

1875 1.107 210.000 27 8.200 

1892 1.292 213.000 103 60.400 

1903 1.030 145.000 209 202.000 

1911 760 102.000 347 384.000 
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3. Η δηαλνκή ηωλ εζληθώλ 
θηεκάηωλ 

Απφ ηα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ 
θιεξνδφηεζε ε νζσκαληθή θαηνρή 
ζην λέν ειιεληθφ θξάηνο, μερψξηδε 
γηα ηελ έθηαζε, ηε ζεκαζία θαη ηελ 
πνιππινθφηεηα ηνπ ην δήηεκα ησλ 
«εζληθψλ γαηψλ». «Δζληθέο γαίεο» 
ήηαλ νη αθίλεηεο, νη θηεκαηηθέο ηδην-
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θηεζίεο ησλ Οζσκαλψλ ζηηο πεξη-
νρέο πνπ πεξηήιζαλ ζηνλ έιεγρν 
ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Η γε απηή 
αλήθε είηε ζην νζσκαληθφ δεκφζην 
είηε ζε κνπζνπικαληθά ηδξχκαηα εί-
ηε ζε ηδηψηεο, σο ηδηνθηεζία ή σο 
δηθαίσκα λνκήο (εθκεηάιιεπζεο). 

Οη πεξηνπζίεο απηέο πεξηήιζαλ 
ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ θξά-
ηνπο «επαλαζηαηηθψ δηθαίσ». Γηα 
ηηο ειιεληθέο επαλαζηαηηθέο θπβεξ-
λήζεηο απνηέιεζαλ ην πξψην θαη, 
νπζηαζηηθά, ην κφλν θεθάιαην ζηε 
δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, γη' απηφ θαη 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ππνζήθε γηα 
ηε ζχλαςε δαλείσλ ή σο κέζα εμα-
ζθάιηζεο εζφδσλ, κέζσ ηεο εθ-
πνίεζήο ηνπο. Η έθηαζε ησλ γαηψλ 
απηψλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κφλν 
θαηά πξνζέγγηζε, θαζψο ην ζρεηηθφ 
κε ηελ έγγεην ηδηνθηεζία νζσκαληθφ 
θαζεζηψο ήηαλ πεξίπινθν, φπσο 
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θαη νη κεραληζκνί απνγξαθήο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Τπνινγί-
δεηαη φηη ε έθηαζε ησλ εζληθψλ θηε-
κάησλ αλεξρφηαλ ρνλδξηθά ζε 
4.000.000 έσο 5.000.000 ζηξέκκαηα. 

Η δηαλνκή ησλ «εζληθψλ γαηψλ», 
αλ θαη απνηεινχζε γεληθή επηζπκία, 
ζπλαληνχζε πνιιά πξνβιήκαηα 
ζηελ πξάμε. Πνιινί απφ ηνπο θαι-
ιηεξγεηέο ησλ θηεκάησλ απηψλ εί-
ραλ δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ηεο 
γεο απφ ηα πξνεπαλαζηαηηθά ρξφ-
ληα. Καιιηεξγνχζαλ δειαδή γηα 
πνιιέο γεληέο ηα ρσξάθηα, απνδί-
δνληαο έλα πνζνζηφ (πεξίπνπ 
15%) ζηνλ θαη' φλνκα ηδηνθηήηε, 
θαζψο θαη ην θφξν επί ηεο παξα-
γσγήο, ηε δεθάηε. Οπσζδήπνηε εί-
ραλ ηζρπξά δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο 
πάλσ ζηε γε θαη ήηαλ δχζθνιν γηα 
ην θξάηνο λα ηνπο δεηήζεη λα ηελ 
εμαγνξάζνπλ θαηαβάιινληαο πςε-
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ιφ ηίκεκα. Η εμαγνξά, εμάιινπ, 
πξνυπέζεηε θαη μεθάζαξνπο ηίηινπο 
ηδηνθηεζίαο, πξνζδηνξηζκφ δειαδή 
ηνπ πξνο εμαγνξά αληηθεηκέλνπ, 
πξάγκα πνπ ήηαλ αλχπαξθην ζηνλ 
νζσκαληθφ ρψξν, φπνπ ππήξραλ 
ζπλήζσο επάιιεια δηθαηψκαηα επί 
ηεο γεο*. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηε ηε-
ξεά Διιάδα, έλα ζεκαληηθφ ηκήκα 
ησλ εζληθψλ γαηψλ, πνπ δελ ήηαλ 
ππφ ηνλ έιεγρν ησλ επαλαζηαηψλ 
ζην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, πέξαζαλ 
άκεζα ζηα ρέξηα ηδησηψλ κε απεπ-
ζείαο εμαγνξά απφ ηνπο νζσκαλνχο 
ηδηνθηήηεο ηνπο, ζε ρακειή κάιηζηα 
ηηκή. Έηζη, ην θξάηνο έραλε ηελ επ-
θαηξία ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ηεο 
απνθφκηζεο πξνζφδσλ. Γελ ήηαλ 
επίζεο ζπάληεο νη θαηαπαηήζεηο, 
ηδηαίηεξα ζε επνρέο ηαξαρψλ θαη 
θξίζεο, θαηαπαηήζεηο πνπ δχζθνια 
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κπνξνχζαλ λα απνδεηρζνχλ ζε ε-
δάθε κε ακθηζβεηνχκελα πηζην-
πνηεηηθά ηδηνθηεζίαο. ην ρψξν ηεο 
έγγεηαο ηδηνθηεζίαο, ην νζσκαληθφ 
δίθαην δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ην 
βπδαληηλνξσκατθφ, ην νπνίν πηνζέ-
ηεζε ην ειεχζεξν ειιεληθφ θξάηνο. 
Η πξνζαξκνγή ησλ πξαγκαηηθψλ 
δεδνκέλσλ ζηε κεηαβνιή απηή ά-
θελε κεγάια πεξηζψξηα γηα θάζε εί-
δνπο αηαζζαιίεο. 

Γεληθφηεξα φκσο, νη ηάζεηο νδε-
γνχζαλ ζηνλ πνιπηεκαρηζκφ ησλ 
εζληθψλ γαηψλ ζε κηθξέο ή κεζαίεο 
ηδηνθηεζίεο θαη φρη ζηε ζπγθέληξσ-
ζε κεγάισλ θηεκάησλ ζηα ρέξηα 
ιίγσλ θεθαιαηνχρσλ. Απηφ ίζσο λα 
νθεηιφηαλ ζηελ έιιεηςε κεγάισλ 
θεθαιαίσλ αιιά θαη ζηελ ηάζε α-
πφθηεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζηηο 
πφιεηο, ζηελ Αζήλα ηδηαίηεξα. Η 
απφθηεζε κεγάιεο έγγεηαο ηδηνθηε-
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ζίαο δελ ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο ησλ 
πινπζίσλ, γεγνλφο πνπ άκβιπλε 
ηηο αληηζέζεηο θαη δελ επέηξεςε λα 
αλαπηπρζνχλ ζεκαληηθέο θνηλσλη-
θέο εληάζεηο γχξσ απφ ην πξφβιε-
κα ησλ εζληθψλ γαηψλ. Σαπηφρξν-
λα, ε δεκηνπξγία κηθξψλ ηδηνθηε-
ζηψλ, εππξφζβιεησλ ζηηο θξίζεηο, 
έθζεησλ ζηηο δηαζέζεηο ηεο αγνξάο 
θαη ζηηο θνξνινγηθέο πηέζεηο, επλφ-
εζε ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο 
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο: νη ηνπηθνί 
πνιηηεπηέο αλαιάκβαλαλ λα πεξην-
ξίζνπλ ηηο αζθνχκελεο πηέζεηο, πα-
ξεκβαίλνληαο ζηνπο θπβεξλεηηθνχο 
κεραληζκνχο ηνπ θξάηνπο. Δπξφ-
θεηην γηα έλα ξφιν αλάινγν κ' εθεί-
λνλ ησλ πξνεζηψλ θαηά ηελ πξνε-
παλαζηαηηθή πεξίνδν. 

Η νξηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο έγηλε κε λνκνζεηηθέο 
ξπζκίζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 1870-
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1871. ηφρνο ησλ λνκνζεηεκάησλ 
ήηαλ λα εμαζθαιηζηνχλ θαηά πξν-
ηεξαηφηεηα νη αθηήκνλεο ρσξηθνί, 
κε ηελ παξνρή γεο, απαξαίηεηεο 
γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Σαπηφρξν-
λα, ην θξάηνο πξνζπαζνχζε λα ε-
μαζθαιίζεη, κέζα απφ ηε δηαδηθα-
ζία ηεο εθπνίεζεο, ηα κεγαιχηεξα 
δπλαηά έζνδα, πνπ ζα έδηλαλ κηα 
αλάζα ζην δηαξθέο δεκνζηνλνκηθφ 
αδηέμνδν. Οη ζηφρνη ήηαλ αληηθαηη-
θνί θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κφλν 
ν πξψηνο επηηεχρζεθε ζε ηθαλν-
πνηεηηθφ βαζκφ. χκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, νη 
δηθαηνχρνη αγξφηεο κπνξνχζαλ λα 
αγνξάζνπλ φζε γε ήζειαλ, κε αλψ-
ηαην φξην ηα 80 ζηξέκκαηα γηα μεξη-
θά εδάθε θαη ηα 40 ζηξέκκαηα γηα 
αξδεπφκελα. Απφ ην 1870 σο ην 
1911 δηαλεκήζεθαλ 2.650.000 
ζηξέκκαηα κε 370.000 παξαρσξε-
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ηήξηα, πξάγκα πνπ δείρλεη φηη νη 
θηινδνμίεο ή νη δπλαηφηεηεο ησλ 
αγξνηψλ γηα απφθηεζε θαιιηεξγή-
ζηκεο έθηαζεο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο 
αιιά θαη ν πνιπηεκαρηζκφο ηεο γεο 
ήδε κεγάινο. Πξέπεη λα επηζεκαλ-
ζεί φηη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ραξα-
θηεξίδνληαλ σο θπηείεο, ειαηφδε-
ληξα θαη ακπέιηα, ν κέζνο φξνο έ-
θηαζεο ησλ ηδηνθηεζηψλ ήηαλ ζα-
θψο κηθξφηεξνο εθείλσλ πνπ πξν-
νξίδνληαλ γηα θαιιηέξγεηα δεκεηξη-
αθψλ. 

Δπξφθεηην φκσο γηα ζεκαληηθή 
δηαλνκή θαιιηεξγήζηκσλ γαηψλ, η-
δηαίηεξα αλ ζπγθξηζεί κε ηα 600.000 
ζηξέκκαηα εζληθψλ γαηψλ πνπ εί-
ραλ δηαλεκεζεί ηα πξνεγνχκελα 
ρξφληα, απφ ην 1833 κέρξη ην 1870. 
Χζηφζν, κφλν ην 50% πεξίπνπ ηνπ 
αληηηίκνπ ησλ παξαρσξνχκελσλ 
γαηψλ πιεξψζεθε ηειηθά ζην θξά-
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ηνο απφ ηνπο αγνξαζηέο ηεο εζλη-
θήο απηήο ηδηνθηεζίαο. 

 

4. Η εθκεηάιιεπζε ηωλ νξπρείωλ 
 

Η απνπζία βαξηάο βηνκεραλίαο 
ζηελ Διιάδα πεξηφξηδε ην ελδηαθέ-
ξνλ γηα εθκεηάιιεπζε ηνπ ππεδά-
θνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν 
απηφ είηε απνζθνπνχζαλ ζε εμα-
γσγέο, είηε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 
πεξηνξηζκέλσλ ηνπηθψλ αλαγθψλ. 
Γηα ηηο ηειεπηαίεο, νη δξαζηεξηφηε-
ηεο ησλ ιαηνκείσλ θαη ε παξαγσγή 
νηθνδνκηθψλ πιηθψλ είραλ ηνλ 
πξψην ιφγν. Γηα ηηο εμαγσγέο, ην 
βάξνο έπεζε ζε κεηαιιεπηηθά πξν-
τφληα πνπ ηα ηζρπξά βηνκεραληθά 
θξάηε ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο ρξε-
ζηκνπνηνχζαλ σο πξψηεο χιεο ζηε 
κεηαιινπξγία ηνπο. Σα πξντφληα 
απηά εμάγνληαλ αθαηέξγαζηα, ζε 
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κνξθή κεηαιιεχκαηνο, ή κεηά απφ 
ζηνηρεηψδε κφλν επεμεξγαζία.  

Η Διιάδα, έζησ θαη ζηηο πεξην-
ξηζκέλεο δηαζηάζεηο ηεο ηνπ 19νπ 
αηψλα, είρε ηθαλνπνηεηηθή πνηθηιία 
θνηηαζκάησλ, ζπλήζσο φκσο ζε κη-
θξέο πνζφηεηεο. Η ελζάξξπλζε ηεο 
κεζνδηθήο ηνπο εθκεηάιιεπζεο ζηηο 
αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860 κε 
λνκνζεζία πνπ επέηξεπε ηελ «εθ-
ρψξεζε» κεηαιιεπηηθψλ δηθαησκά-
ησλ κε επλντθνχο φξνπο, πξνθάιε-
ζε ηε ξαγδαία εμέιημε ηνπ θιάδνπ. 
Σελ ίδηα επνρή ην ελδηαθέξνλ γηα 
κεηαιιεπηηθά θαη νηθνδνκηθά πιηθά 
είρε εληζρπζεί εμαηηίαο δηαθφξσλ 
ζπγθπξηψλ, φπσο ήηαλ π.ρ. ηα έξγα 
γηα ηε δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ηνπ 
νπέδ (έξγν πνπ νινθιεξψζεθε ην 
1869) αιιά θαη ην ίδην ην άλνηγκα 
ηεο δηψξπγαο, πνπ αλαβάζκηζε ζπ-
λνιηθά ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. 
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Η πην γλσζηή πεξηνρή κεηαιιεπ-
ηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ππήξμε, φ-
πσο θαη ζηελ αξραηφηεηα, ην Λαχ-
ξην. Σν 1866 άξρηζε εθεί ηηο εξγαζί-
εο ηεο κία γαιιν-ηηαιηθή εηαηξεία 
(εξπηέξη-Ρνπ) κε ζηφρν ηελ εμαγσ-
γή κεηαιιεχκαηνο φρη κφλν απφ ηα 
ππφγεηα θνηηάζκαηα αιιά θαη απφ 
ηηο «ζθσξίεο», ηα πιηθά πνπ είραλ 
ζπζζσξεπηεί εθεί ζηε δηάξθεηα ησλ 
αηψλσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ νξπ-
ρείσλ θαηά ηελ αξραηφηεηα. Η ηε-
ρλνινγία ηεο επνρήο επέηξεπε ηελ 
απφζπαζε κεηαιιεχκαηνο απφ απ-
ηά ηα θαηάινηπα. Η εμφξπμε αξγχ-
ξνπ θαη κνιχβδνπ γλψξηζε ζεκα-
ληηθή άλζεζε θαη πξφζζεζε ζηηο 
ειιεληθέο εμαγσγέο πξντφληα αμίαο 
πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ.  

Απφ ηηο άιιεο εθκεηαιιεχζεηο 
μερψξηδαλ εθείλεο ηεο Μήινπ (ζεηά-
θη), ηεο Νάμνπ (ζκχξηδα) θαη ηεο 
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Θήξαο (ζεξατθή γε*, πνπ ρξεζηκν-
πνηήζεθε σο νηθνδνκηθφ πιηθφ ζε 
κεγάια έξγα). Με ηελ νηθνδνκηθή 
αλάπηπμε πνπ γλψξηζε ε ρψξα κε-
ηά ηε δεθαεηία ηνπ 1870, εκθαλί-
ζηεθαλ ζην πξνζθήλην λέα πιηθά, 
φπσο ην κάξκαξν. Η αμηνπνίεζε 
ησλ ζαπκάζησλ καξκάξσλ πνπ 
δηέζεηε ε ρψξα πήξε ζεκαληηθέο 
δηαζηάζεηο θαηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ 
αηψλα.  

' απηήλ ηελ θαηεγνξία νηθνλν-
κηθήο δξαζηεξηφηεηαο κπνξνχκε λα 
εληάμνπκε θαη ηηο αιπθέο, πεγή ζε-
καληηθψλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαηά 
ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ 
αηψλα.  

 

5. Η δεκηνπξγία ηξαπεδηθνύ  
ζπζηήκαηνο 

 

Με ηελ ίδξπζε ηνπ αλεμάξηεηνπ 
ειιεληθνχ θξάηνπο, ην ζέκα ηεο δε-
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κηνπξγίαο θεληξηθήο ηξάπεδαο, αι-
ιά θαη ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο α-
ληάμηνπ εθείλσλ πνπ ιεηηνπξγνχ-
ζαλ ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψ-
πεο, απνηέιεζε θεληξηθφ ζεκείν 
ζηνπο θπβεξλεηηθνχο ζρεδηαζκνχο. 
Η ίδξπζε ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 
δελ ζα εμππεξεηνχζε κφλν ηηο θπ-
βεξλεηηθέο αλάγθεο, ηε δηαρείξηζε 
ηνπ θξαηηθνχ δαλεηζκνχ, ηελ έθδν-
ζε ραξηνλνκίζκαηνο θ.ιπ., αιιά ζα 
έδηλε ιχζε ζην ρξφλην πξφβιεκα 
ησλ πηζησηηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθν-
λνκίαο. Θα εμαζθάιηδε δειαδή ζηηο 
επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ηα 
απαξαίηεηα θεθάιαηα κε φξνπο νξ-
γαλσκέλεο αγνξάο θαη φρη ηνθν-
γιπθίαο. 

Σν πηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψ-
ξαο βξηζθφηαλ πξαγκαηηθά, θαηά ηα 
πξψηα ρξφληα ηεο αλεμαξηεζίαο, ζε 
πξσηφγνλε θαηάζηαζε. Ήηαλ 
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ζπλδεκέλν κε ην εκπφξην ησλ α-
γξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηδηαίηεξα 
κε ηηο εμαγσγέο ηεο ζηαθίδαο. Οη 
έκπνξνη ιεηηνπξγνχζαλ θαη σο πη-
ζησηέο, κε ηνθνγιπθηθέο δηαζέζεηο 
θαη φξνπο. Ο δαλεηζκφο θαηεπζπλφ-
ηαλ, σο επί ην πιείζηνλ, πξνο ηνπο 
παξαγσγνχο θαη δεκηνπξγνχζε 
πξνυπνζέζεηο εθκεηάιιεπζεο, θα-
ζψο νπζηαζηηθά επξφθεηην γηα έλαλ 
ηξφπν πξναγνξάο ηεο επηθείκελεο 
παξαγσγήο, κε δπζκελείο γηα ηνλ 
παξαγσγφ φξνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή 
άιινη θιάδνη ηεο παξαγσγήο ζηε-
ξνχληαλ ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 
αλάπηπμή ηνπο πηζηψζεσλ, θαη έηζη 
πεξηνξίδνληαλ νη επηρεηξεκαηηθέο 
πξσηνβνπιίεο. Η θαηάζηαζε απηή 
ήηαλ αληίζεηε κε ηηο πξνζέζεηο θαη 
ηηο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο θαη απν-
ζάξξπλε ηα ειιεληθά θεθάιαηα ηνπ 
εμσηεξηθνχ. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 
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άξζε φισλ απηψλ ησλ εκπνδίσλ 
ππήξμαλ έληνλεο θαη πξνέξρνληαλ 
απφ πνιιέο πιεπξέο. Γελ απέβιε-
παλ ηφζν ζηελ εμάιεηςε ηεο ηνθν-
γιπθίαο, φζν ζηελ παξάιιειε δε-
κηνπξγία ελφο πην ζχγρξνλνπ πη-
ζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηθαλνχ λα 
εμππεξεηήζεη ηα ζπκθέξνληα εηδη-
θψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

Σν κεγάιν βήκα έγηλε ην 1841, κε 
ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. 
Σα θεθάιαηα γηα ηελ ίδξπζή ηεο 
πξνήιζαλ θπξίσο απφ ην εμσηεξη-
θφ, ελψ έληνλε ήηαλ ε παξνπζία 
θξαηηθψλ παξαγφλησλ ζηηο ηδξπηη-
θέο δηαδηθαζίεο. Οη θχξηνη κέηνρνη 
ηεο Σξάπεδαο ήηαλ ν θεθαιαηνχρνο 
Δυλάξδνο, ην ειιεληθφ θξάηνο (20% 
ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ), Έιιελεο 
έκπνξνη θαη επηρεηξεκαηίεο ηεο δη-
αζπνξάο, μέλεο πξνζσπηθφηεηεο 
απφ ην ρψξν ηεο νηθνλνκίαο αιιά 
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Σν θηίξην ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηελ 

νδό Αηόινπ, θαηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ 
αηώλα 

 
θαη ηεο πνιηηηθήο. Θεκειησηήο ηεο 
θαη πξψηνο δηνηθεηήο ππήξμε ν 
Γεψξγηνο ηαχξνπ. ηηο επφκελεο 
δηεπξχλζεηο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 
Σξάπεδαο άξρηζαλ λα κεηέρνπλ θε-
θαιαηνχρνη, έκπνξνη θπξίσο, ηνπ 
ειιεληθνχ ρψξνπ (θνπδέο, Ράιιεο 
θ.ιπ.). Η δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηα 
πξψηα ζηάδηα ήηαλ κάιινλ ρσξίο 
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ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο νη 
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ 
ειιεληθή νηθνλνκία δελ ήηαλ δπλα-
ηφλ λα αιιάμνπλ κε ηαρείο ξπζκνχο. 
Σν κεγάιν ηεο πιενλέθηεκα θαη 
ηαπηφρξνλα ε θχξηα πεγή εζφδσλ 
ηεο ήηαλ ην εθδνηηθφ δηθαίσκα, ε 
δπλαηφηεηα ηεο λα εθδίδεη ηξαπε-
δνγξακκάηηα, ραξηνλνκίζκαηα δε-
ιαδή, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ειιελη-
θνχ θξάηνπο. Σν ηειεπηαίν κάιηζηα 
ελίζρπε ή θαη επέβαιιε ηελ θπθιν-
θνξία ηνπο. 

Πξννδεπηηθά νη εξγαζίεο ηεο 
Σξάπεδαο εμαπιψζεθαλ απφ ηελ 
Αζήλα ζηηο θχξηεο επαξρηαθέο πφ-
ιεηο (Δξκνχπνιε 1845, Πάηξα 1846 
θ.ιπ.), γεγνλφο πνπ βνήζεζε ζηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ επηξ-
ξνψλ πνπ αζθνχζε ην ηνθνγιπθηθφ 
ζχζηεκα. Η Σξάπεδα θέξδηζε ηελ 
εκπηζηνζχλε ηεο ειιεληθήο θνηλσ-
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λίαο, πξάγκα πνπ είρε σο ζπλέπεηα 
ηηο δηαδνρηθέο δηεπξχλζεηο ηνπ κε-
ηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Παξά ηελ 
εμάπισζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηή-
καηνο θαη ηελ εκθάληζε λέσλ ηξα-
πεδηθψλ ηδξπκάησλ, ε Δζληθή Σξά-
πεδα παξέκεηλε γηα πνιιέο δεθαεηί-
εο ην θπξίαξρν ηξαπεδηθφ ζπγθξφ-
ηεκα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1860 άξρη-
ζαλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη ηα 
ηξαπεδηθά θαη αζθαιηζηηθά ηδξχκα-
ηα ζηε ρψξα. Σα πην ζεκαληηθά απ' 
απηά ήηαλ ε Ινληθή Σξάπεδα (ηδξχ-
ζεθε ην 1839 ζηα ππφ αγγιηθή θα-
ηνρή ηφηε Ιφληα λεζηά), ε Σξάπεδα 
Ηπεηξνζεζζαιίαο, ε Γεληθή Πηζησ-
ηηθή Σξάπεδα, ε Σξάπεδα Βηνκερα-
ληθήο Πίζηεσο θ.ιπ. 
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Σν θηίξην ηεο Λατθήο Σξάπεδαο ζηελ 

νδό Πεζκαδόγινπ 

 
6. Η βηνκεραλία 
 

Η εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηεο βη-
νκεραλίαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θα-
ηά ην 19ν αηψλα, παξνπζίαζε ειά-
ρηζηα θνηλά ζεκεία κε φζα ζπλέβαη-
λαλ ζην πεδίν απηφ ζηε Γπηηθή θαη 
Κεληξηθή Δπξψπε, ηα νπνία ζπλν-
πηηθά νλνκάζηεθαλ Βηνκεραληθή 
Δπαλάζηαζε. ην κηθξφ ειιεληθφ 
θξάηνο ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο 
ήηαλ δηαξθψο παξνχζα ζηηο ζπδε-
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ηήζεηο, ζηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηη-
θέο αλαιχζεηο, ζπλήζσο φκσο σο 
ζρέδην ή πξφζεζε, ζπάληα σο ε-
θαξκνγή. Η αθηηλνβνιία ησλ επη-
ηεπγκάησλ ησλ επξσπατθψλ θξα-
ηψλ έθεξλε δηαξθψο ζην πξνζθή-
λην ην δήηεκα ηεο βηνκεραληθήο α-
λάπηπμεο, ε απνπζία φκσο ησλ 
απαξαίηεησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
βηνκεραλίαο πξνυπνζέζεσλ νδε-
γνχζε ηηο πξνζέζεηο ζε αδηέμνδν.  

Η εκθάληζε κνλάδσλ παξαγσ-
γήο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξα-
θηεξηζηνχλ βηνκεραληθέο, άξρηζε 
θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηεο αλε-
μαξηεζίαο κε απνζπαζκαηηθφ, επ-
θαηξηαθφ ίζσο ηξφπν. Οη κνλάδεο 
απηέο απνζθνπνχζαλ ζηελ εμππε-
ξέηεζε ηνπηθψλ αλαγθψλ, νη ν-
πνίεο ζρεηίδνληαλ κε ηελ επεμεξ-
γαζία αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Δ-
πξφθεηην θπξίσο γηα εμέιημε ησλ 
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παξαδνζηαθψλ αιεπξνκχισλ, ησλ 
ειαηνηξηβείσλ, ησλ βπξζνδεςείσλ 
θαη ησλ θισζηεξίσλ. Οη κνλάδεο 
φκσο απηέο δελ απνηέιεζαλ ηελ 
αθεηεξία γηα ηε δεκηνπξγία πην 
ζχλζεησλ βηνκεραληθψλ ζπγθξν-
ηεκάησλ αιιά, ζηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο, παξέκεηλαλ ζηάζηκεο 
θαη πεξηνξηζκέλεο σο πξνο ηα νη-
θνλνκηθά ηνπο κεγέζε. Ο δηζηαγκφο 
απηφο νθεηιφηαλ ίζσο ζηε κηθξή 
έθηαζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ζηελ 
πίεζε ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ 
αιιά θαη ζηελ έιιεηςε πνιπάξηζ-
κνπ, εηδηθεπκέλνπ θαη θζελνχ εξγα-
ηηθνχ δπλακηθνχ. 

Υξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ ζαξά-
ληα πεξίπνπ ρξφληα απφ ηελ απφ-
θηεζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο γηα 
λα παξαηεξεζεί κηα πξψηε απφ-
πεηξα αλάπηπμεο ησλ βηνκεραλη-
θψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε ρψξα. 

69 / 30 



Αξρηηεθηνληθό ζρέδην ηνπ 
 Μεηαμνπξγείνπ 

 

Γχξσ ζηα 1870 ζεκεηψζεθε θάπνην 
θχκα ίδξπζεο βηνκεραληθψλ επη-
ρεηξήζεσλ, πεξηζζφηεξσλ απφ ε-
θαηφ, ελψ ηαπηφρξνλα παξαηεξή-
ζεθε θάπνηα ηάζε αχμεζεο ηνπ δπ-
λακηθνχ ησλ ήδε ππαξρνπζψλ κν-
λάδσλ. Πνιχ γξήγνξα φκσο, ε α-
πφπεηξα απηή έραζε ηε δπλακηθή 
ηεο θαη νη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
επέζηξεςαλ ζηελ χθεζε θαη ηε 
ζηαζηκφηεηα. Οη φξνη άξρηζαλ λα 
κεηαβάιινληαη κφιηο ζηα ηειεπηαία 
ρξφληα ηνπ 19νπ αηψλα θαη, θπξίσο, 
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ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ 20νχ. Σφηε 
δεκηνπξγήζεθε έλα βηνκεραληθφ 
δπλακηθφ ζρεηηθά ζηαζεξφ, πνιπ-
δηάζηαην, κε ηάζεηο αλάπηπμεο ηεο 
βαξηάο βηνκεραλίαο, ηεο κεηαι-
ινπξγίαο, ηεο λαππεγηθήο θαη ηεο 
ηζηκεληνβηνκεραλίαο, ε νπνία 
πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 
λένπ αηψλα. 

 
Δζσηεξηθό πθαληνπξγείνπ 

 

Η βηνκεραλία ππέθεξε, φπσο θαη 
άιινη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο, απφ 
ηελ έιιεηςε θεθαιαίσλ θαη ηε δηα-
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ζπνξά ησλ ππαξρφλησλ ζε πιήζνο 
δξαζηεξηνηήησλ, απφ ηελ αζθπθηη-
θά πεξηνξηζκέλε -εδαθηθά θαη πιε-
ζπζκηαθά- βάζε νηθνλνκηθήο εμά-
πισζεο, απφ ηελ έιιεηςε πξψησλ 
πιψλ θαη ηε ρξφληα έιιεηςε εξγαηη-
θψλ ρεξηψλ. Θα κπνξνχζε λα πξν-
ζζέζεη θαλείο ζηα παξαπάλσ ηελ 
έιιεηςε παηδείαο ηερληθήο αιιά θαη 
γεληθήο. Η ειιηπήο θαηάξηηζε πε-
ξηφξηδε ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 
θαηλνηνκηψλ θαη ηε ζπλαθφινπζε 
ηερλνινγηθή εμέιημε. 

Οχηε ε πξνζάξηεζε ησλ Δπηα-
λήζσλ (1864) θαη ηεο Θεζζαιίαο 
(1881) άιιαμαλ ηηο παξαπάλσ πε-
ξηνξηζηηθέο ζπλζήθεο. Η αιιαγή 
ησλ δεδνκέλσλ ήξζε κεηά ην 1912-
1913, κε ηελ ελζσκάησζε κεγάισλ 
εθηάζεσλ θαη πιεζπζκψλ. Καη ηφηε 
φκσο νη ρξφληεο αδπλακίεο ηεο ει-
ιεληθήο βηνκεραλίαο ζπλέρηζαλ λα 
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εκπνδίδνπλ ηελ αλάδεημή ηεο ζε θη-
λεηήξηα δχλακε ηεο ειιεληθήο νη-
θνλνκίαο. Αδχλακε λα αληέμεη ηνλ 
εμσηεξηθφ αληαγσληζκφ, ε βηνκε-
ραλία παξέκεηλε πξνζεισκέλε ζε 
δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο, 
αλαδεηψληαο ηε ζσηεξία ηεο ζηελ 
παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο, κε δα-
ζκνινγηθά ή άιια εληζρπηηθά κέ-
ηξα. 

 

7. Σα δεκόζηα έξγα 
 

Σν 1830, νη ππνδνκέο ηνπ ειιε-
ληθνχ θξάηνπο ήηαλ αθφκε πξσηφ-
γνλεο. Γέθπξεο, ακαμηηνί δξφκνη, 
ιηκάληα, πδξαγσγεία, δεκφζηα θηί-
ξηα, φια φζα ζηεξίδνπλ ηελ νηθνλν-
κηθή θαη δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
θξάηνπο, είηε δελ ππήξραλ θαζφ-
ινπ, είηε βξίζθνληαλ ζε θαθή θαηά-
ζηαζε. Κάησ απ' απηέο ηηο ζπλζή-
θεο, ήηαλ απφιπηα θπζηθφ λα 
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ζηξαθεί ην ελδηαθέξνλ ηεο δηνίθε-
ζεο πξνο ηελ θαηαζθεπή ησλ απα-
ξαίηεησλ, ζχκθσλα κε ηα επξσπα-
τθά πξφηππα, έξγσλ. Οη πξνζέζεηο, 
πνπ ήηαλ θαη ζηνλ ηνκέα απηφ πνιχ 
θαιέο, πξνζέθξνπζαλ ζηηο αληίμνεο 
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ, θαη 
εηδηθφηεξα ζηελ αδπλακία εμεχξε-
ζεο ησλ αλαγθαίσλ νηθνλνκηθψλ 
πφξσλ. Δμάιινπ, είλαη γλσζηφ φηη 
ην ειιεληθφ θξάηνο μεθίλεζε κε έλα 
βαξχ δεκνζηνλνκηθφ θνξηίν, ηελ 
εμππεξέηεζε δειαδή ησλ δαλείσλ 
πνπ είραλ ζπλαθζεί ζην εμσηεξηθφ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Αγψλα αιιά 
θαη αξγφηεξα, ζηνπο δχζθνινπο 
θαηξνχο ηεο θξαηηθήο ηνπ ζπγθξφ-
ηεζεο.  

ηηο ρεξζαίεο ζπγθνηλσλίεο αιιά 
θαη ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα δεκφ-
ζηα έξγα πνπ είρε αλάγθε ε ρψξα, ε 
έιιεηςε ηνπ ηδησηηθνχ ελδηαθέξν-
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ληνο ήηαλ δεδνκέλε, θαζψο νη ε-
πελδχζεηο ζηηο βαζηθέο απηέο ππν-
δνκέο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα θεξδνθφ-
ξεο. Σν θξάηνο είηε απ' επζείαο, είηε 
κέζσ ησλ δήκσλ, πξνζπάζεζε λα 
μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο απηέο κε 
ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο. Η δξαζηε-
ξηφηεηα ηνπ ήηαλ κάιινλ ππνηνλη-
θή, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε δεθαεηία 
ηνπ 1870, θαζψο ηα ρξήκαηα έιεη-
παλ θαη νη κέζνδνη πνπ πηνζεηήζε-
θαλ δελ ήηαλ δεκνθηιείο (γηα πα-
ξάδεηγκα, νη αγγαξείεο ησλ αγξν-
ηψλ ζηελ θαηαζθεπή δξφκσλ). 

Η πχθλσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ 
πέξαζε ζηελ πξψηε ζέζε ησλ εζλη-
θψλ θαη ηνπηθψλ πξνηεξαηνηήησλ 
πξνο ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα θαη 
ηηο αξρέο ηνπ 20νχ. Η νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε, νη πην γξήγνξνη ξπζκνί 
αζηηθνπνίεζεο, ε δεκηνπξγία ησλ 
θεληξηθψλ ζηδεξνδξνκηθψλ αμφλσλ 
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θαη ε αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ ε-
κπνξίνπ ήηαλ παξάγνληεο πνπ 
πξνψζεζαλ ηελ θαηαζθεπή νδηθνχ 
δηθηχνπ. ηνπο αλαζηαιηηθνχο πα-
ξάγνληεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιά-
βνπκε ην κεγάιν θφζηνο ηεο θαηα-
ζθεπήο δξφκσλ ζε νξεηλά εδάθε 
αιιά θαη ηνλ «αληαγσληζκφ» ησλ 
ζαιάζζησλ ζπγθνηλσληψλ πνπ θπ-
ξηαξρνχζαλ ζηηο κεηαθνξέο θνληά 
ζηα παξάιηα, δειαδή ζε πνιχ κε-
γάιν ηκήκα ηεο ρψξαο. 

Απφ ηα ππφινηπα δεκφζηα έξγα 
ην θπξηφηεξν ήηαλ ε απνμήξαλζε 
κεγάισλ εθηάζεσλ πνπ θαιχπην-
ληαλ απφ λεξά ιηκλψλ θαη ειψλ. 
Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ε απνμή-
ξαλζε έδηλε πινχζηα θαιιηεξγήζη-
κε γε, ήηαλ θαη ν κφλνο ηξφπνο θα-
ηαπνιέκεζεο ηεο εινλνζίαο, ηεο 
αξξψζηηαο πνπ απνηεινχζε κάζηη-
γα γηα ηελ αγξνηηθή Διιάδα σο ηα 
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κέζα ηνπ 20νχ αηψλα. Πνιιά απν-
ζηξαγγηζηηθά έξγα έγηλαλ ζηε ρψ-
ξα, κε πην ζεκαληηθφ ηελ απνμή-
ξαλζε ηεο ιίκλεο Κσπαΐδαο ζηε 
Βνησηία. 

Δθηφο απφ ην ζηδεξνδξνκηθφ δί-
θηπν, ην κεγαιχηεξν ηερληθφ έξγν 
πνπ θαηαζθεπάζηεθε απηήλ ηελ 
επνρή ήηαλ ε δηάλνημε ηεο δηψξπ-
γαο ηεο Κνξίλζνπ. Σν έξγν μεθίλεζε 
ην 1881 απφ κηα ππεξβνιηθά αηζηφ-
δνμε γαιιηθή ηερληθή εηαηξεία. Ό-
ζηεξα απφ πνιιέο ηερληθέο θαη νη-
θνλνκηθέο πεξηπέηεηεο, ην έξγν ν-
ινθιεξψζεθε ην 1893, βειηηψλν-
ληαο ηνπο φξνπο ηεο λαπζηπινΐαο, 
θαζψο έθαλε πεξηηηφ ηνλ πεξίπινπ 
ηεο Πεινπνλλήζνπ. Δπηπιένλ, κε 
ηε δηάλνημε ηνπ πνξζκνχ ηνπ Δπξί-
πνπ θαη ηελ θαηαζθεπή θάξσλ ζηηο 
αθηέο, ε λαπζηπινΐα επλνήζεθε η-
δηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν απηή. 
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Η δηάλνημε ηεο δηώξπγαο ηεο 

Κνξίλζνπ 
 

8. Σν δίθηπν ηωλ ζηδεξνδξόκωλ 
 

Η πην ραξαθηεξηζηηθή απφ ηηο 
αιιαγέο πνπ έθεξε ε βηνκεραληθή 
επαλάζηαζε ζηα αλεπηπγκέλα θξά-
ηε ηνπ 19νπ αηψλα ήηαλ ε εκθάλη-
ζε, ε εμάπισζε θαη ηειηθά ε θπξη-
αξρία ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ζηηο ρεξ-
ζαίεο κεηαθνξέο. Σν ζηδεξνδξνκη-
θφ δίθηπν έιπλε ην πξφβιεκα ηεο 
κεηαθνξάο κεγάινπ φγθνπ πξντφ-
λησλ κε κηθξφ θφζηνο, ζε απνζηά-
ζεηο πνπ κεηξηνχληαλ πιένλ ζηελ 
θιίκαθα θξαηψλ θαη επείξσλ. Η βη-
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νκεραληθή επαλάζηαζε, ε αχμεζε 
ηεο παξαγσγήο θαη ε δεκηνπξγία 
κεγάισλ πφιεσλ δελ ζα κπνξνχ-
ζαλ λα πξνρσξήζνπλ ρσξίο απηήλ 
ηε λέα δπλαηφηεηα πνπ εμαζθάιηδε 
ηελ ηξνθνδνζία ησλ πφιεσλ κε 
ηξφθηκα, ηα εξγνζηάζηα κε πξψηεο 
χιεο θαη ηελ αγνξά κε πξντφληα. 
Κάησ απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, δελ 
ήηαλ πεξίεξγν πνπ ν ζηδεξφδξν-
κνο έγηλε ην ζχκβνιν ησλ λέσλ 
θαηξψλ θαη ην ζπλψλπκν ηεο αλά-
πηπμεο θαηά ην 19ν αηψλα. 

ηηο κηθξφηεξεο θαη πην θαζπζηε-
ξεκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο, ε απφ-
θηεζε ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ 
παξνπζηάζηεθε απφ πνιχ λσξίο 
σο ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 
είζνδν ηνπο ζην ρψξν ησλ αλε-
πηπγκέλσλ θξαηψλ. Οη ζρεηηθέο κε 
ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξνκηθνχ δη-
θηχνπ ζπδεηήζεηο άξρηζαλ ζηε 
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ρψξα καο ιίγα κφιηο ρξφληα κεηά 
ηελ αλεμαξηεζία ηεο, ίζσο ην 1835. 
Αλππέξβιεηεο φκσο δπζθνιίεο πε-
ξηφξηδαλ ηηο ζπδεηήζεηο απηέο γηα 
πνιιέο δεθαεηίεο ζην ρψξν ησλ 
ζεσξεηηθψλ αλαιχζεσλ θαη ησλ 
απιψλ επηζπκηψλ. Η θαηαζθεπή ηεο 
ζηδεξνδξνκηθήο ππνδνκήο ήηαλ η-
δηαίηεξα πνιπέμνδε ππφζεζε θαη 
απαηηνχζε θεθάιαηα πνπ ην κηθξφ 
ειιεληθφ θξάηνο δελ κπνξνχζε λα 
εμνηθνλνκήζεη. Απφ ηελ άιιε κεξηά, 
ε πξνζέιθπζε μέλσλ θεθαιαίσλ, 
επηρεηξήζεσλ ή πηζησηηθψλ ηδξπ-
κάησλ, πξνυπέζεηε φηη ην πξνο θα-
ηαζθεπή δίθηπν ζα ήηαλ απνδνηηθφ, 
ζα εμαζθάιηδε δειαδή ηε κεηαθνξά 
πξψησλ πιψλ, δσηηθψλ γηα ηε βην-
κεραλία, θαη θαηαλαισηηθψλ αγα-
ζψλ, πνπ νη ηνπηθέο αγνξέο ζα ήηαλ 
ζε ζέζε λα απνξξνθήζνπλ. ηελ 
Διιάδα δελ ππήξρε νχηε ην έλα, 

80 / 33 
 



νχηε ην άιιν. Σν ελδηαθέξνλ ινη-
πφλ ησλ μέλσλ ή ησλ νκνγελψλ 
επελδπηψλ παξέκελε πνιχ κηθξφ. 
Δπηπιένλ, ε γεηηλίαζε ηεο ζάιαζ-
ζαο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο 
ηεο ρψξαο, δελ βνεζνχζε ηα πξάγ-
καηα, θαζψο νη ζαιάζζηεο κεηαθν-
ξέο πεξηφξηδαλ ηελ απνδνηηθφηεηα 
ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ. 

Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1880 ε κφ-
λε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή πνπ είρε 
θαηαζθεπαζηεί ζηελ Διιάδα ήηαλ 
απηή πνπ ζπλέδεε ηελ Αζήλα κε ηνλ 
Πεηξαηά θαη είρε κήθνο κφιηο 9 ρη-  
ιηνκέηξσλ. Αιιά θαη απηή ρξεηά-
ζηεθε δψδεθα ρξφληα θαη πνιιέο 
πεξηπέηεηεο γηα λα θαηαζθεπαζηεί. 
ιεο νη ππφινηπεο πεξί ζηδεξν-
δξφκνπ δηαθεξχμεηο θαη ηα θηιφδν-
μα ζρέδηα παξέκελαλ αλεθάξκνζηα, 
θαζψο ε πινπνίεζή ηνπο ζπγθη-
λνχζε κφλν ακθίβνιεο αμηνπηζηίαο  
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Ακαμνζηνηρία ζην ζηδεξνδξνκηθό 
ζηαζκό Βόινπ (από θαξη-πνζηάι 

ηεο επνρήο) 
 

θεξδνζθφπνπο. Οη γεληθφηεξεο αι-
ιαγέο φκσο, πνπ πξννδεπηηθά κε-
ηέβαιαλ ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο σο ην 1881, δεκηνχξγε-
ζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα πινπνί-
εζε ησλ ζρεδίσλ θαηαζθεπήο ζη-
δεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ. Σελ ίδηα 
πεξίπνπ επνρή, γχξσ απφ ηε ρψ-
ξα, πξνρσξνχζε ε θαηαζθεπή κε-
γάισλ ζπγθνηλσληαθψλ αμφλσλ 
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πνπ ζπλέδεαλ ηελ Κεληξηθή Δπξψ-
πε κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηε 
Μηθξά Αζία θαη ηελ Αλαηνιή σο ηελ 
Ιλδία. Η ζχλδεζε ηεο Δπξψπεο κε 
ηελ Αλαηνιή γηλφηαλ θαη αηκνπιντ-
θά απφ ην Πξίληεδη ηεο Ιηαιίαο πξνο 
ην νπέδ θαη ηνλ Ιλδηθφ Χθεαλφ. Οη 
ειιεληθέο θπβεξλήζεηο (κε πξσζπ-
πνπξγφ ηνλ Σξηθνχπε, θπξίσο) έ-
θξηλαλ φηη νη ειιεληθέο ζπγθνηλσ-
ληαθέο ππνδνκέο έπξεπε ηαρχηαηα 
λα πξνσζεζνχλ, ψζηε λα ζπλδεζεί 
ε ρψξα κε ηνπο δηεζλείο άμνλεο. 

Σν ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν ηεο 
Διιάδαο νινθιεξψζεθε ζε ηξεηο 
πεξίπνπ δεθαεηίεο, απφ ην 1880 θαη 
κεηά. Η κεγάιε ψζεζε δφζεθε ζηηο 
πξψηεο πξσζππνπξγίεο ηνπ Υαξί-
ιανπ Σξηθνχπε (1882-1892), νπφηε 
θαη θαηαζθεπάζηεθαλ 900 ρηιηφκε-
ηξα ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο. Σα 
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληη-
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κεηψπηζε ην ειιεληθφ θξάηνο επη-
βξάδπλαλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 
ζηε δεθαεηία ηνπ 1890 θαη ην δίθηπν 
νινθιεξψζεθε κφιηο ην 1909. ην 
κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ην δίθηπν 
ήηαλ κεηξηθφ, κε γξακκέο πιάηνπο 
ελφο κφλν κέηξνπ, ηε ζηηγκή πνπ νη 
δηεζλείο πξνδηαγξαθέο πξνέβιε-
παλ γξακκέο πιάηνπο 1,56 κέηξσλ. 
Απηφ ζήκαηλε φηη ην δίθηπν ζρεδηά-
ζηεθε γηα λα εμππεξεηεί ηνπηθέο 
θπξίσο αλάγθεο, ρσξίο θηινδνμίεο 
λα απνηειέζεη ηκήκα ηνπ δηεζλνχο 
δηθηχνπ. 

Σν θξάηνο αλέιαβε ην κεγαιχηε-
ξν κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ 
θαη επσκίζηεθε ην κεγαιχηεξν κέ-
ξνο ηνπ δαλεηζκνχ, πνπ έγηλε θπ-
ξίσο απφ μέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 
Οη ηδηψηεο ζπκκεηείραλ κε κηθξφηε-
ξν πνζνζηφ (πεξίπνπ 30%), ζ' έλα 
έξγν ηνπ νπνίνπ ε απνδνηηθφηεηα 
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ήηαλ πνιχ ακθίβνιε. Πξαγκαηηθά, 
ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θιήζεθε 
λα εμππεξεηήζεη ηε δηαθίλεζε α-
γξνηηθψλ θπξίσο πξντφλησλ θαη 
απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
παξνπζίαδε ζνβαξή πζηέξεζε ζηα 
έζνδά ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο αηζηφ-
δνμνπο ππνινγηζκνχο πνπ νδήγε-
ζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ. Σν γεγν-
λφο απηφ νδήγεζε θαη ζηε δηαθνπή 
ησλ πεξαηηέξσ επελδχζεσλ ζην 
ρψξν ηνπ ζηδεξνδξφκνπ. 

Δίλαη αλακθίβνιν φηη ην ζηδεξν-
δξνκηθφ δίθηπν πξφζθεξε πνιιά 
ζε κία ρψξα πνπ δελ είρε πνηέ πξηλ 
γλσξίζεη αμηφπηζην ρεξζαίν ζπ-
γθνηλσληαθφ δίθηπν. Πξφζθεξε ε-
πίζεο πνιιέο ππεξεζίεο ζηνλ θαη-
ξφ ησλ πνιέκσλ, αθνχ επέηξεςε ηε 
γξήγνξε επηζηξάηεπζε θαη ηνλ ε-
θνδηαζκφ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. 
Γελ θαηφξζσζε φκσο λα θέξεη ηελ 
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αλάπηπμε θαη ηελ εθβηνκεράληζε 
ζηηο πεξηνρέο φπνπ έθηαζε. Γελ 
θαηφξζσζε λα εθπιεξψζεη φζεο 
αλαπηπμηαθέο πξνζδνθίεο ζηεξί-
ρζεθαλ πάλσ ηνπ. Γηα λα ην θάλεη 
απηφ ζα έπξεπε λα πξνθαιέζεη ηελ 
αιιαγή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκη-
θψλ δνκψλ. Καη, θπζηθά, έλα ζπ-
γθνηλσληαθφ δίθηπν δχζθνια κπν-
ξεί λα πεηχρεη ηφζν ξηδνζπαζηηθέο 
αιιαγέο. 

 

9. Σα εζληθά δάλεηα 
 

Απφ ηα ρξφληα ηεο Δπαλάζηα-
ζεο, ν δαλεηζκφο ππήξμε κία ζεκα-
ληηθή παξάκεηξνο ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Απηφ ήηαλ 
θπζηθφ γηα έλα θξάηνο πνπ μεθη-
λνχζε απφ ην κεδέλ θαη δελ θιεξν-
λφκεζε απφ ην πξνεγνχκελν θαζε-
ζηψο νξγαλσκέλν δεκνζηνλνκηθφ 
ζχζηεκα. Δίλαη γλσζηέο νη πεξηπέ-
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ηεηεο ησλ δαλείσλ ηνπ Αγψλα ζηε 
ρξεκαηαγνξά ηνπ Λνλδίλνπ θαζψο 
θαη ε ζχλαςε λέσλ δαλείσλ, πνπ 
ζπλφδεπζε ηελ άθημε ησλ Βαπαξψλ 
ην 1832. Οη Οζσληθέο θπβεξλήζεηο 
αξλήζεθαλ ηελ απνπιεξσκή ησλ 
επαλαζηαηηθψλ δαλείσλ, γεγνλφο 
πνπ απνκφλσζε ηε ρψξα απφ ηηο 
επξσπατθέο ρξεκαηαγνξέο σο ην 
1861. 

Η αιιαγή ησλ ξπζκψλ αλάπηπ-
μεο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1860 θαη 
κεηά, νδήγεζε αλαγθαζηηθά ζε λέν 
δαλεηζκφ. Οη πεξηνξηζκέλνη πφξνη 
ηεο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα έ-
θηαθηα έμνδα πνπ επέβαιαλ νη δη-
αξθείο εζληθέο θξίζεηο, θαζηζηνχζαλ 
αδχλαηε ηελ εμνηθνλφκεζε θεθα-
ιαίσλ γηα δεκφζηεο επελδχζεηο. Ο 
εμσηεξηθφο δαλεηζκφο δηνγθψζεθε 
θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1880, θαη κέζα 
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Οκνινγία ηνπ 1885 

 

ζε ιίγα κφιηο ρξφληα ε ρψξα βξέ-
ζεθε λα νθείιεη πνζά πνιιαπιάζηα 
ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαλεί-
σλ απηψλ ρξεζίκεπζε γηα ηελ θά-
ιπςε ησλ ηξερφλησλ ειιεηκκάησλ 
ησλ εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ, θα-
ζψο θαη ησλ δαπαλψλ ησλ ζηξα-
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ηησηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ (ηνπ 
1877-1880 θαη ηνπ 1885-1886) θαη 
ησλ εμνπιηζκψλ (26.000.000 δξαρ-
κέο απφ ηα δάλεηα ρξεζηκν-
πνηήζεθαλ γηα ηε λαππήγεζε ηξηψλ 
ζσξεθηψλ ην 1889). Δπίζεο κεγάια 
πνζά δηαηέζεθαλ γηα ηελ απνπιε-
ξσκή παιαηφηεξσλ δαλείσλ. Μηθξφ 
κέξνο απέκελε γηα παξαγσγηθέο 
επελδχζεηο θαη δεκφζηα έξγα, πνζφ 
φκσο απαξαίηεην, ρσξίο ην νπνίν 
ηα έξγα απηά δελ ζα κπνξνχζαλ λα 
νινθιεξσζνχλ. 
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Πίλαθαο 6 
Σα θπξηόηεξα δάλεηα από ην εμωηεξηθό  

θαηά ηελ πεξίνδν 1880-1892 
 

ΔΣΟ ΑΙΣΙΑ ΠΟΟ 
ΓΗΜΟΙΑ 
ΔΟΓΑ 

1880 
Κάιπςε ειιεηκκά-
ησλ 1877-1880 

120.000.000 - 

1883 - - 58.000.000 

1884 - 100.000.000 - 

1887 Μνλνπσιίσλ 185.000.000 176.000.000 

1889 - 30.000.000 - 
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1889 - 125.000.000 - 

1890 ηδεξνδξφκσλ 45.000.000 123.000.000 

1891 ηδεξνδξφκσλ 15.000.000 - 

1892 Δζληθψλ δξφκσλ 20.000.000 - 

πλνιηθό ρξένο 1892 818.500.000 - 
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10. Η πηώρεπζε ηνπ 1893 θαη ν 
Γηεζλήο Οηθνλνκηθόο Έιεγρνο 
 

Καηά ην έηνο 1893 ε Διιάδα βξέ-
ζεθε ζε αδπλακία λα εμππεξεηήζεη 
ηα ηνθνρξενιχζηα ησλ εμσηεξηθψλ 
ηεο δαλείσλ θαη δήηεζε επαλαδηα-
πξαγκάηεπζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 
ηεο. Η «πηψρεπζε», φπσο ραξα-
θηεξίζηεθε, δελ ήηαλ αζπλήζηζηε 
επηινγή ησλ θησρφηεξσλ θξαηψλ, 
ζηελ Διιάδα φκσο ηεο επνρήο ε-
θείλεο είρε κεγάιν πνιηηηθφ θφζηνο. 
Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο πηζηψ-
ηξηεο ρψξεο ζπλερίζηεθαλ κέρξη 
ηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 
1897. Η ήηηα ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ 
θαη ε ππνρξέσζε ηεο Διιάδαο λα 
θαηαβάιεη ππέξνγθεο πνιεκηθέο 
απνδεκηψζεηο ζηελ Οζσκαληθή απ-
ηνθξαηνξία έζεζαλ ην δήηεκα ζε λέ-
εο βάζεηο. 
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Σα νηθνλνκηθά ηνπ ειιεληθνχ 
θξάηνπο νδεγήζεθαλ ζε θαζεζηψο 
Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Διέγρνπ 
(ΓΟΔ). Δθπξφζσπνη έμη δπλάκεσλ 
(Αγγιία, Γαιιία, Απζηξία, Γεξκαλία, 
Ρσζία, Ιηαιία) αλέιαβαλ ηε δηαρεί-
ξηζε βαζηθψλ θξαηηθψλ εζφδσλ. 
Δπξφθεηην γηα ηα έζνδα ησλ κνλν-
πσιίσλ αιαηηνχ, θσηηζηηθνχ πε-
ηξειαίνπ, ζπίξησλ, παηγληφραξησλ, 
ραξηηνχ ζηγαξέησλ, ηα έζνδα απφ 
ηελ εμφξπμε ηεο ζκχξηδαο ηεο Νά-
μνπ, ην θφξν θαπλνχ, ηα ιηκεληθά 
δηθαηψκαηα ηνπ Πεηξαηά, ην θφξν 
ραξηνζήκνπ θ.ιπ. Σν χςνο απηψλ 
ησλ εζφδσλ αλεξρφηαλ ζε 
28.000.000 έσο 30.000.000 δξαρκέο. 

ηφρνο απηήο ηεο ππνρξεσηηθήο 
δηαρείξηζεο ήηαλ ε εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο πξνο ηελ 
Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, δειαδή 
ε θαηαβνιή ηεο πνιεκηθήο απνδε-
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κίσζεο χςνπο 92.000.000 δξαρκψλ 
θαη ε εμππεξέηεζε ησλ άιισλ δα-
λείσλ. Η δηεζλήο επηηξνπή, πνπ με-
θίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 1898, 
αληηκεηψπηζε ηηο ηξέρνπζεο αλά-
γθεο κε έλα κεγάιν δάλεην, πνπ ρν-
ξεγήζεθε κε ηελ εγγχεζε ησλ Γπ-
λάκεσλ. ηε ζπλέρεηα, εθηφο απφ ην 
βαζηθφ ηεο ξφιν, δειαδή ηελ εμα-
ζθάιηζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ 
δαλείσλ, ιεηηνχξγεζε επηπξφζζεηα 
σο ηερληθφ ζπκβνπιεπηηθφ ζψκα, 
ζπκβάιινληαο γεληθφηεξα ζηε βει-
ηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο ειιελη-
θήο νηθνλνκίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά θαη 
έγηλαλ νξαηά ιίγα ρξφληα αξγφηεξα. 
Η εγγχεζε ησλ Γπλάκεσλ αχμεζε 
ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 
θξάηνπο, ελψ ν έιεγρνο απάιιαμε 
ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο κεραλη-
ζκνχο απφ δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 
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παξειζφληνο. Σν 1910, παξά ηα 
πξνβιήκαηα ζην εμσηεξηθφ ηζνδχ-
γην πιεξσκψλ εμαηηίαο ηεο ζηαθη-
δηθήο θξίζεο θαη παξά ην γεγνλφο 
φηη ε απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ 
εμαθνινπζνχζε λα απνξξνθά ην 
1/3 ησλ εζληθψλ εζφδσλ, ηα δεκφ-
ζηα νηθνλνκηθά κπνξνχζαλ λα ρα-
ξαθηεξηζηνχλ πγηή, νη πξνυπνιν-
γηζκνί ήηαλ ειαθξψο πιενλαζκαηη-
θνί θαη νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο 
ηνπ θξάηνπο ζαθψο απμεκέλεο. Απ-
ηή ε ζεηηθή εμέιημε επέηξεςε ηηο κε-
ηαξξπζκίζεηο ησλ πξψησλ θπβεξ-
λήζεσλ ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, 
ηελ πνιεκηθή πξνεηνηκαζία θαη ηε 
ζπκκεηνρή ζηνπο Βαιθαληθνχο πν-
ιέκνπο, ρσξίο ηηο δξακαηηθέο επη-
πηψζεηο πνπ είραλ ζην νηθνλνκηθφ 
πεδίν νη πνιεκηθέο θηλεηνπνηήζεηο 
ηνπ παξειζφληνο. 
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11. Σν εμωειιαδηθό ειιεληθό  
θεθάιαην 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψ-
λα, νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
ησλ Διιήλσλ είραλ εμαπισζεί ζε 
πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο 
Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζ-
ζαο. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο κάιη-
ζηα, ζηελ Αίγππην, ηε Νφηηα Ρσζία, 
ηηο εθβνιέο ηνπ Γνχλαβε θαη ηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε, νη νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ βξίζθνληαλ ζε 
ειιεληθά ρέξηα ήηαλ ηδηαίηεξα ζε-
καληηθέο γηα ηελ εγρψξηα νηθνλνκία. 
Γηα ην κηθξφ ειιεληθφ θξάηνο πνπ 
αζθπθηηνχζε ζηα πεξηνξηζκέλα 
γεσγξαθηθά ηνπ φξηα, ε χπαξμε απ-
ηψλ ησλ ηζρπξψλ νκνγελεηαθψλ 
νκάδσλ απνηεινχζε νπσζδήπνηε 
κηα ειπίδα, κηα ρξπζή εθεδξεία.  

Οη ζρέζεηο φκσο ησλ Διιήλσλ 
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ηεο δηαζπνξάο κε ην κηθξφ ειιελη-
θφ βαζίιεην δελ ήηαλ, γηα πνιχ θαη-
ξφ, νη θαιχηεξεο δπλαηέο. Μέζα ζ' 
έλα θιίκα αλάπηπμεο θαη πςειψλ 
απνδφζεσλ πνπ ραξαθηήξηδε ηηο 
επξσπατθέο νηθνλνκίεο κέρξη ηε δε-
θαεηία ηνπ 1870, νη επηρεηξεκαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο είραλ πεξηζζφηε-
ξεο επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηηο αγν-
ξέο ησλ κεγάισλ θξαηψλ ηεο Αλα-
ηνιηθήο Μεζνγείνπ. Μφλν έλα νιη-
γάξηζκν ηκήκα ηνπ ειιεληζκνχ ηεο 
δηαζπνξάο εγθαηαζηάζεθε ζηελ 
Διιάδα θαηά ηα πξψηα κεηεπαλα-
ζηαηηθά ρξφληα θαη ελζσκαηψζεθε 
ζηαδηαθά ζηελ αζηηθή ηάμε ηεο ρψ-
ξαο. Γηα ηνπο πνιινχο θαη πην η-
ζρπξνχο παξάγνληεο ηεο νκνγέλεη-
αο, ε κηθξή Διιάδα ήηαλ κηα πεξην-
ρή ρσξίο ελδηαθέξνλ. 

Οη ζρεηηθέο κε ηελ αμηνπνίεζε 
ησλ δπλαηνηήησλ ηεο νκνγέλεηαο 
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ζπδεηήζεηο γεληθεχζεθαλ ζηε δεθα-
εηία ηνπ 1860, φηαλ ε αιιαγή δπλα-
ζηείαο θαη ζπληαγκαηηθψλ ζεζκψλ, 
ε πξψηε επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ 
θξάηνπο, κε ηελ ελζσκάησζε ησλ 
Δπηαλήζσλ, θαη ην ηεξάζηην θφ-
ζηνο ηεο εκπινθήο ζηηο θξεηηθέο 
επαλαζηάζεηο ηνπ 1866-1869 νδή-
γεζαλ ζηελ αλαδήηεζε πνιηηηθψλ 
πξνζέιθπζεο ησλ νκνγελψλ πξνο 
ηελ Διιάδα. Οη πνιηηηθέο απηέο α-
πέδσζαλ αξρηθά πεληρξά απνηειέ-
ζκαηα. κσο, ηελ ίδηα επνρή, ζηελ 
Οζσκαληθή απηνθξαηνξία εθαξκφ-
ζηεθαλ νη ζπληαγκαηηθέο κεηαξ-
ξπζκίζεηο ηνπ Σαλδηκάη (1856)

1
 πνπ 

έδηλαλ δηεπξπκέλα δηθαηψκαηα 
ζηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο απηνθξαην-
ξίαο. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο νηθνλνκηθέο 
ζπλζήθεο πνπ λέεο νηθνλνκηθέο 
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζε 
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πνιιέο πεξηνρέο ηεο Οζσκαληθήο 
απηνθξαηνξίαο, έδηλαλ ζαθψο κε-
γαιχηεξεο επθαηξίεο ζηνπο νκνγε-
λείο απφ εθείλεο πνπ ε Διιάδα 
κπνξνχζε λα πξνζθέξεη. 

 

1. Με ηνλ φξν Σαλδηκάη πεξη-
γξάθεηαη κία κεγάιε πεξίνδνο κε-
ηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ 
ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. Χο 
πιένλ ζεκαληηθή ζηηγκή ηεο πξν-
ζπάζεηαο απηήο ζεσξείηαη ε έθδν-
ζε, ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1856, 
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηνλ 
νπιηάλν ελφο «Υάηηη Υνπκαγηνχλ» 
(Απηνθξαηνξηθή Γξαθή) πνπ επηθχ-
ξσλε ηηο παιαηφηεξεο ζπληαγκαηη-
θέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Οζσκαλη-
θή απηνθξαηνξία θαη ηδηαίηεξα ηηο 
εμαγγειίεο ηνπ Γθηνχι Υαλέ* (1839). 
Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο, πνπ έγη-
λαλ θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ Δπ-
ξσπατθψλ Γπλάκεσλ ηελ επαχξην 
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ηνπ Κξηκατθνχ πνιέκνπ, εμαζθάιη-
δαλ ηελ ηζφηεηα αλάκεζα ζηηο ζξε-
ζθεπηηθέο νκάδεο ηεο απηνθξαηνξί-
αο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ελίζρπαλ ηελ 
νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 
ζέζε ησλ ρξηζηηαλψλ, ηδηαίηεξα ησλ 
Διιήλσλ. Πνιινί απφ ηνπο ηζρπ-
ξνχο Έιιελεο ηεο απηνθξαηνξίαο 
είδαλ ζε απηέο ηηο εμειίμεηο κία ζε-
καληηθή επθαηξία επέθηαζεο ηεο ε-
πηξξνήο ηνπο ζηνλ νζσκαληθφ ρψ-
ξν, πξάγκα πνπ απνκάθξπλε ην 
ελδηαθέξνλ ηνπο απφ ην κηθξφ θαη 
ηαπεηλσκέλν -ζηε δηάξθεηα ηνπ 
Κξηκατθνχ πνιέκνπ- ειιεληθφ βαζί-
ιεην. 

 

Οη πξψηεο δεηιέο ελδείμεηο ζπ-
λεξγαζίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 
κε ηνπο Έιιελεο νκνγελείο εκθαλί-
ζηεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1870. Η ε-
μέιημε απηή είλαη πηζαλφ λα νθεηιφ-
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ηαλ ζηελ θξίζε ηνπ 1873, πνπ κεί-
σζε ηηο απνδφζεηο ησλ επξσπατ-
θψλ θεθαιαίσλ θαη πξνθάιεζε ηε 
κεηαθνξά ηνπο πξνο ηα αλαηνιηθά, 
ζε αλαδήηεζε επηθεξδψλ ηνπνζε-
ηήζεσλ. Η κεηαθίλεζε απηή πίεζε 
νηθνλνκηθά ηνπο πινχζηνπο Έιιε-
λεο ηεο δηαζπνξάο, νη νπνίνη αλα-
δήηεζαλ κε ηε ζεηξά ηνπο λέα πεδία 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 
αλαθαιχπηνληαο έηζη θαη ηελ Διιά-
δα. 

Οη ηνπνζεηήζεηο ζε αθίλεηα, ην-
πνζεηήζεηο επίδεημεο, πνπ θφζκε-
ζαλ ηελ Αζήλα κε ιακπξά λενθια-
ζηθά αξρνληηθά, δίλνληαο ζε κεξη-
θέο θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο αξηζην-
θξαηηθφ θαη θνζκνπνιίηηθν ραξα-
θηήξα, απνηέιεζαλ ηνλ πξνάγγειν 
ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ νκνγε-
λψλ ζηε ρψξα. Η δηείζδπζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή αγνξά έγηλε κε γλψ-
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κνλα ηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ γηα 
πςειά θέξδε. Η πψιεζε, ιφγνπ 
ράξε, ησλ ηζηθιηθηψλ ηεο Θεζζαιί-
αο ζε ρακειέο ηηκέο απφ ηνπο Οζσ-
καλνχο ηδηνθηήηεο ηνπο, κεηά ηελ 
ελζσκάησζε ηεο Θεζζαιίαο ζην 
ειιεληθφ θξάηνο, απνηέιεζε κηαο 
πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα ηνπο 
νκνγελείο θεθαιαηνχρνπο. Λίγν αξ-
γφηεξα αθνινχζεζαλ επελδχζεηο 
ζην εκπφξην, ζηηο κεηαιιεπηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο, ζηα δεκφζηα έξγα 
ηεο ηξηθνππηθήο πεξηφδνπ θαη ζην 
δαλεηζκφ ηνπ δεκνζίνπ. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ 
ησλ επελδχζεσλ ήηαλ ν επθαηξηα-
θφο ραξαθηήξαο θαη ε ξεπζηφηεηά 
ηνπο. Σν θχξην κέιεκα θαίλεηαη φηη 
ήηαλ ε δπλαηφηεηα γξήγνξεο απφ-
ζβεζεο θαη επαλεμαγσγήο ησλ θε-
θαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ, ζηελ πξψ-
ηε έλδεημε γηα επηθεξδέζηεξεο ην-
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πνζεηήζεηο. Η ειιεληθή αγνξά δελ 
έδηλε ηφζεο ππνζρέζεηο, ψζηε λα 
επηρεηξνχληαη ηνπνζεηήζεηο κε κα-
θξνρξφληεο πξννπηηθέο. Η εχθνιε 
κεηαηξεςηκφηεηα ηεο δξαρκήο ελί-
ζρπε απηά ηα βξαρχβηα πεξάζκαηα 
ηνπ νκνγελεηαθνχ θεθαιαίνπ απφ 
ηε ρψξα. Ο ραξαθηεξηζκφο απηήο 
ηεο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο σο 
θεξδνζθνπηθήο δελ απέρεη πνιχ 
απφ ηελ αιήζεηα. ηελ Αλαηνιηθή 
Μεζφγεην, ζηηο παξπθέο δειαδή 
ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ηεο θαπηηαιη-
ζηηθήο αλάπηπμεο, ην θεθάιαην ιεη-
ηνπξγνχζε κε βάζε ην θπλήγη ηεο 
επθαηξίαο, ηεο γξήγνξεο απφδν-
ζεο, ηελ θεξδνζθνπία, κε ιίγα ιφ-
γηα. 

ηαζεξφηεξε ήηαλ ε ζπκπεξηθν-
ξά ησλ νκνγελψλ θεθαιαηνχρσλ 
ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, κεηά ην 
θίλεκα ησλ Νενηνχξθσλ, ηνπο Βαι-
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θαληθνχο πνιέκνπο θαη ηηο αλαθα-
ηαηάμεηο πνπ έθεξε ν Α' Παγθφζκη-
νο Πφιεκνο. Η έμαξζε ησλ εζληθη-
ζκψλ, ηα πιήγκαηα ζηηο νηθνλνκη-
θέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ μέλσλ, νη 
πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε Ρσζία, ην 
ηέινο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαην-
ξίαο θαη ε δεκηνπξγία ηεο Κεκαιη-
θήο Σνπξθίαο δηέθνςαλ κε ηνλ πιέ-
νλ απφιπην ηξφπν ηηο παξαδνζηα-
θέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Διιήλσλ 
θεθαιαηνχρσλ ζηελ Αλαηνιηθή Με-
ζφγεην. Αξθεηνί απφ απηνχο πξνηί-
κεζαλ ηφηε ηε κεηαθνξά ησλ επη-
ρεηξεκαηηθψλ, βηνκεραληθψλ, ε-
κπνξηθψλ ή ρξεκαηηζηεξηαθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην ειιεληθφ 
θξάηνο. ην κεηαμχ φκσο, ην ίδην 
απηφ θξάηνο είρε αιιάμεη κνξθή θαη 
νη δπλαηφηεηέο ηνπ είραλ δηαθνξν-
πνηεζεί. 
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Σν θεθάιαην πνπ ζπζζψξεπζαλ 
νη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο δελ α-
πνηέιεζε ζηαζεξή βάζε γηα ηελ α-
λάπηπμε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιελη-
θνχ θξάηνπο. Απηφ φκσο δελ ζε-
καίλεη φηη ε παξνπζία ηνπ δελ π-
πήξμε ζεκαληηθή. Σν επθαηξηαθφ θαη 
θεξδνζθνπηθφ έζησ πέξαζκά ηνπ 
απφ ηε ρψξα ελίζρπε ηε ξεπζηφηε-
ηα, έδηλε πξφζθαηξεο αιιά αλαγθαί-
εο ιχζεηο ζηελ έιιεηςε θεθαιαίσλ 
πνπ ηαιάληδε ηε ρψξα θαη βνήζεζε 
ζεκαληηθά ζηνλ εθρξεκαηηζκφ ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Θα ήηαλ νπσζδήπνηε ιάζνο λα 
ηαπηίδνπκε ηνπο Έιιελεο πνπ δνχ-
ζαλ έμσ απφ ηε ρψξα κε ηνπο κε-
γάινπο θεθαιαηνχρνπο απφ ηνπο 
νπνίνπο ε Διιάδα πξνζδνθνχζε 
ηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο 
πξνβιεκάησλ. Η κεγάιε κάδα ησλ 
Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο αλήθε ζε 
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κεζναζηηθά ή κηθξναζηηθά ζηξψκα-
ηα. ε κεγάιν πνζνζηφ ήηαλ κεηα-
λάζηεο, δηαηεξνχζαλ ζηελνχο δε-
ζκνχο κε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ άθε-
ζαλ πίζσ ηνπο θαη έζηειλαλ ζεκα-
ληηθφ κέξνο απφ ην εηζφδεκά ηνπο 
ζηνπο δηθνχο ηνπο, ζηελ παηξίδα. 
Απηά ηα εκβάζκαηα είραλ γηα ηελ 
Διιάδα κεγάιε ζεκαζία θαη νη επη-
πηψζεηο ηνπο ζηελ εζληθή νηθνλν-
κία ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ην ίδην ζεκα-
ληηθέο κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ κεγά-
ισλ θεθαιαίσλ ηεο νκνγέλεηαο. 
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Γ. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ 

 
1. Σν αγξνηηθό δήηεκα 

 

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο πνπ γλψξη-
ζε ν ζχγρξνλνο θφζκνο ζηνλ νηθν-
λνκηθφ ηνκέα άζθεζαλ ζνβαξέο 
πηέζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Ο ηε-
ιεπηαίνο θπξηαξρνχζε παξαγσγηθά 
αιιά θαη θνηλσληθά ζηελ ηζηνξία 
ησλ αλζξψπηλσλ πνιηηηζκψλ σο ην 
19ν αηψλα. Με ηε βηνκεραληθή επα-
λάζηαζε, ε θπξηαξρία απηή άξρηζε 
πξννδεπηηθά λα ππνρσξεί ζε νξη-
ζκέλεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, νη 
νπνίεο ζπλνπηηθά νλνκάζηεθαλ 
«δπηηθφο θφζκνο». Η Δπξψπε βξη-
ζθφηαλ ήδε αλάκεζα ζ' απηέο, ελψ 
ε Διιάδα βάδηδε κε ξπζκνχο αξ-
γνχο, «κεζνγεηαθνχο», πξνο ηελ ί-
δηα θαηεχζπλζε. Καζψο ε θαηνρή 
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γεο έπαπε πξννδεπηηθά λα είλαη 
πεγή εμνπζίαο θαη θνηλσληθνχ -
ηαμηθνχ- θχξνπο, άλνημαλ νη δξφκνη 
γηα ηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε. 
Σελ θαηάξγεζε δειαδή ησλ κεγά-
ισλ ηδηνθηεζηψλ θαη ηελ θαηάηκεζε 
ησλ αμηνπνηήζηκσλ εδαθψλ ζε κη-
θξέο παξαγσγηθέο κνλάδεο, νηθν-
γελεηαθνχ ραξαθηήξα, πνπ αληα-
πνθξίλνληαλ θαιχηεξα ζηηο λέεο 
παξαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλ-
ζήθεο. 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν, ην πξφβιε-
κα ηεο έγγεηαο ηδηνθηεζίαο δελ 
γλψξηζε ηηο εληάζεηο πνπ παξαηε-
ξήζεθαλ ζε άιια επξσπατθά ή 
βαιθαληθά θξάηε. Η πξννδεπηηθή 
δηαλνκή ησλ εζληθψλ γαηψλ πνπ 
πξνέθπςαλ απφ ηνλ επαλαζηαηηθφ 
αγψλα ηνπ 1821-1828 δεκηνχξγεζε 
πιήζνο αγξνηψλ κε κηθξέο ή κεζαί-
εο ηδηνθηεζίεο. Σα ιίγα ελαπνκείλα-
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ληα «ηζηθιίθηα» ζηελ Αηηηθή θαη ηελ 
Δχβνηα δελ πξνθαινχζαλ ηδηαίηεξν 
πξφβιεκα. Αξγφηεξα φκσο, ε δηεχ-
ξπλζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηα 
Δπηάλεζα (1864), ηελ Άξηα θαη ηε 
Θεζζαιία (1881) έθεξε ζην πξν-
ζθήλην ην δήηεκα ηεο κεγάιεο ηδην-
θηεζίαο. 

 
Διιελίδεο αγξόηηζζεο 
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Σα «ηζηθιίθηα» ηεο Θεζζαιίαο 
αγνξάζηεθαλ απφ πινχζηνπο Έι-
ιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ νη νπνίνη, 
πέξα απφ ην γεγνλφο φηη δηαηήξε-
ζαλ ηνλ αλαρξνληζηηθφ ζεζκφ ησλ 
θνιίγσλ, άζθεζαλ πνιηηηθέο θαη 
θνηλσληθέο πηέζεηο γηα λα θεξδν-
ζθνπήζνπλ απφ ηελ παξαγσγή ηνπ 
ζηηαξηνχ. Δπηδίσμαλ δειαδή ηελ 
επηβνιή πςειψλ δαζκψλ ζην εηζα-
γφκελν απφ ηε Ρσζία ζηηάξη, ψζηε 
λα κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ φζν ην 
δπλαηφλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα ην 
εγρψξην, πξνθαιψληαο κάιηζηα 
κεξηθέο θνξέο θαη ηερλεηέο ειιεί-
ςεηο. 

Οη πξαθηηθέο απηέο δεκηνχξγε-
ζαλ εληάζεηο θαη νδήγεζαλ ζηελ 
ςήθηζε λφκσλ ην 1907, νη νπνίνη 
επέηξεπαλ ζηελ εθάζηνηε ειιεληθή 
θπβέξλεζε λα απαιινηξηψλεη κε-
γάιεο ηδηνθηεζίεο, ψζηε λα κπνξεί 
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λα ηηο δηαλέκεη ζε αθηήκνλεο. Η ε-
θαξκνγή ηνπο απνδείρζεθε δχζθν-
ιε ππφζεζε θαη νη ηξηβέο πνπ πξν-
θιήζεθαλ πξνθάιεζαλ ζπγθξνχ-
ζεηο, ε πην ζεκαληηθή απφ ηηο ν-
πνίεο έγηλε ζην ρσξηφ Κηιειέξ 
(1910). Οη εμειίμεηο πξνρψξεζαλ 
αξγά κέρξη ην ηέινο ησλ Βαιθαλη-
θψλ πνιέκσλ (1913), νπφηε ην δή-
ηεκα έγηλε πην πεξίπινθν, θαζψο 
κέζα ζηα λέα φξηα ηεο ρψξαο π-
πήξραλ πιένλ θαη κνπζνπικάλνη 
ηδηνθηήηεο κεγάισλ εθηάζεσλ. 

 
Θεξηζκόο 
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Σν απνθαζηζηηθφ βήκα πξνο ηελ 
νινθιήξσζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξ-
ξχζκηζεο έγηλε ζηα ηαξαγκέλα ρξφ-
ληα ηνπ Α' Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη 

ηνπ «εζληθνύ δηραζκνύ». Σν 1917 ε 
θπβέξλεζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέ-
ινπ ζηε Θεζζαινλίθε απνθάζηζε 
ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαξξχζκη-
ζεο. Ο ζηφρνο ήηαλ δηπιφο: αθελφο 
ε ζηήξημε θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο 
ησλ ειιεληθψλ ηδηνθηεζηψλ γεο 
ζηηο λεναπνθηεζείζεο πεξηνρέο θαη 
αθεηέξνπ ε απνθαηάζηαζε ησλ 
πξνζθχγσλ θαη ε πξφιεςε θνηλσ-
ληθψλ εληάζεσλ ζηνλ αγξνηηθφ ρψ-
ξν. Με βάζε απηά ηα λνκνζεηήκαηα 
ε απαιινηξίσζε ησλ κεγάισλ α-
γξνηηθψλ ηδηνθηεζηψλ έγηλε δπλαηή 
ζηα ακέζσο κεηά ηνλ πφιεκν ρξφ-
ληα, φηαλ ε αλάγθε απνθαηάζηαζεο 
ησλ πξνζθχγσλ βξέζεθε ζην επί-
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θεληξν ηνπ θξαηηθνχ ελδηαθέξν-
ληνο. 

 
πγθνκηδή ειαηνθάξπνπ  

ζηε Μαθεδνλία 
 

Πίλαθαο 7 
Απαιινηξηώζεηο  

κεγάιωλ αγξνηηθώλ ηδηνθηεζηώλ 

ΠΔΡΙΟΓΟ ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ 

1917-1920 64 

1921-1922 12 

1923-1925 1.203 
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Η αλαδηαλνκή πνπ έγηλε έθηαζε 
ζην 85% ησλ θαιιηεξγήζηκσλ ε-
θηάζεσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ζην 
68% ζηε Θεζζαιία. ην ζχλνιν ηεο 
θαιιηεξγήζηκεο γεο ηεο ρψξαο ην 
πνζνζηφ απηφ αλήιζε ζε 40%. Με-
ηά απφ ιίγα ρξφληα, θάησ απφ ηελ 
πίεζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πξνβιή-
καηνο, ε αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε 
νινθιεξψζεθε θαη νδήγεζε ηελ 
αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζε 
θαζεζηψο κηθξντδηνθηεζίαο. Με ηε 
ζεηξά ηεο ε λέα θαηάζηαζε δε-
κηνχξγεζε λέα πξνβιήκαηα. Οη κη-
θξνθαιιηεξγεηέο δπζθνιεχνληαλ λα 
εκπνξεπκαηνπνηήζνπλ ηελ παξα-
γσγή ηνπο θαη έπεθηαλ ζπρλά ζχ-
καηα ησλ εκπφξσλ. Γηα λα αληηκε-
ησπηζηεί απηή ε θαηάζηαζε πξνσ-
ζήζεθε ε ίδξπζε ηεο Αγξνηηθήο 
Σξάπεδαο, θξαηηθψλ νξγαληζκψλ 
παξέκβαζεο θαη παξαγσγηθψλ ζπ-
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λεηαηξηζκψλ. Σν αγξνηηθφ δήηεκα 
απέθηεζε έηζη λέν πεξηερφκελν, 
ρσξίο λα πξνθαιέζεη ηηο εληάζεηο 
πνπ γλψξηζαλ άιια θξάηε ηεο Δπ-
ξψπεο (Ιζπαλία, Βνπιγαξία, Ρνπ-
καλία θ.ιπ.). 

 

Η γεωξγία ζηελ Διιάδα θαηά ην 
19ν αηώλα 
 

«Πιεξνθνξίαο αθξηβείο θαη ζεηη-
θφο πεξί ηεο θαηαζηάζεσο ηεο εκε-
ηέξαο γεσξγίαο δελ έρνκελ, θαζ' 
φζνλ ειιείπνπζηλ εκίλ ηα ζηνηρεία 
εθ' σλ ζηεξηδφκελνη δπλάκεζα λα 
πξνζδηνξίζσκελ ηελ έθηαζηλ ησλ 
θαιιηεξγνπκέλσλ, θαιιηεξγεζίκσλ 
θαη λπλ θαιιηεξγεζίκσλ γαηψλ. 
Καη είλαη κελ αιεζέο φηη θαηά ην έ-
ηνο 1836 εμεδφζε λφκνο δη' νπ δηε-
ηάζζεην ε ζχληαμηο πξνζσξηλνχ 
ησλ ηδησηηθψλ θηήζεσλ θηεκαην-
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ινγίνπ ζηεξηδνκέλνπ θαηά κέγα κέ-
ξνο επί ηεο δειψζεσο ησλ ηδηνθηε-
ηψλ, επί ησλ ηίηισλ ηεο ηδηνθηεζίαο 
απηψλ θαη επί ππνινγηζκψλ θαηά 
ην κάιινλ θαη ήηηνλ ππνζεηηθψλ, 
πξνζθφκκαηα φκσο δηάθνξα πα-
ξεκπφδηζαλ ηελ εθηέιεζηλ ηνπ λφ-
κνπ ηνχηνπ φζηηο θπξίσο πξνπηίζε-
ην λα πξνεηνηκάζεη ηελ νδφλ ηεο 
πιήξνπο θαη επηζηεκνληθήο θηεκα-
ηνγξαθίαο, ηεο νπνίαο ε θαηάξηηζηο 
παξείρε θαη παξέρεη εηζέηη παξ' ε-
κίλ αλππεξβιήηνπο πξαθηηθάο δπ-
ζρεξείαο, νπ κφλνλ έλεθα ηεο ει-
ιείςεσο ηνπ απαηηνπκέλνπ αξηζκνχ 
γεσκεηξψλ θαη ησλ πξνο εθηέιεζηλ 
απηήο αδξψλ δαπαλψλ, αιιά θαη 
έλεθα ηεο αβεβαίαο θαηαζηάζεσο 
εηο ελ έηη επξίζθεηαη παξ' εκίλ ε α-
θίλεηνο ηδηνθηεζία. 

Αη πεξί ηεο γεσξγηθήο εκψλ πα-
ξαγσγήο πνιηηεηνγξαθηθαί πιε-
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ξνθνξίαη, ζηεξηδφκελαη θαηά κέγα 
κέξνο επί απιψλ δηνηθεηηθψλ πιε-
ξνθνξηψλ κε απνρξψλησο εμεθξη-
βσκέλσλ, νπ κφλνλ θαζηζηψζη 
πξνβιεκαηηθήλ ηελ αιήζεηαλ ησλ 
δηδνκέλσλ, αιιά θέξνπζηλ ελίνηε 
ηελ ζχγρπζηλ θαη ηελ αλσκαιίαλ εηο 
ηνλ επηρεηξνχληα λα ζηεξίμε επ' 
απηψλ ππνινγηζκνχο ή λα θέξε 
ζπκπεξάζκαηα. 

Οθείινληεο νπσζδήπνηε λα 
ζηεξηρζψκελ εηο ηα ελφληα, ζέινκελ 
πξνζπαζήζεη φπσο ακπδξψο κφ-
λνλ θαη φζνλ ην δπλαηφλ δηά θεθα-
ιαησδψλ ηίλσλ αξηζκεηηθψλ δεδν-
κέλσλ παξαζηήζσκελ ηελ ελ γέλεη 
θαηάζηαζηλ ηεο παξ' εκίλ γεσξγί-
αο.  
Η πξν ηεο ηδξχζεσο ηεο Βαζηιείαο 
θαηάζηαζηο ηεο ρψξαο εκψλ ήην 
ηνηαχηε, ψζηε ε θπβέξλεζηο εθείλε 
ψθεηιε ηα πάληα λ' αλνξζψζε θαη 
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λα ζεξαπεχζε. Η γεσξγία πξν πά-
λησλ έρξεδε ζπνπδαίαο κεξίκλεο, 
θαζ' φηη ε επί ηνπξθηθήο εμνπζίαο 
δηέπνπζα ηελ αθίλεηνλ ηδηνθηεζίαλ 
απζαηξεζία, ε πνιιαρνχ αβεβαηφ-
ηεο ηεο ηδηνθηεζίαο, ή θαη ε εληειήο 
απηήο απαγφξεπζηο, αη θαηαδπλα-
ζηεχζεηο θαη νη βαξείο θφξνη είρνλ 
αθαηξέζεη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνλ 
δήινλ εθείλνλ πξνο ηελ εξγαζίαλ 
φζηηο θπξίσο αλαθαίλεηαη φπνπ ε 
ηδηνθηεζία είλαη ζεβαζηή, θαη ε θη-
ινπνλία δελ ζεσξείηαη σο λέα α-
θνξκή θαηαπηέζεσο θαη απζαηξεζί-
αο. Ο δε καθξφο αγψλ αληδξχσλ 
επί ησλ εξεηπίσλ θαη ηεο θαηα-
ζηξνθήο ηελ πνιηηηθήλ απηνλνκίαλ, 
εθιεξνδφηεη εηο ηελ εγθαζηζηακέλελ 
Κπβέξλεζηλ ρψξαλ έξεκνλ θαη αλ-
ζξψπσλ θαη θηελψλ, θαη νηθηψλ, 
πεδηάδαο θαη αγξνχο ρέξζνπο εθ' 
σλ παξέκεηλαλ κφλν ίρλε δεψζεσο 
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θαη νιέζξνπ.  
Απέλαληη ηνηαχηεο θαηαζηάζεσο 

δελ δχλαηαη ηηο εηκή λα νκνινγήζε 
φηη ε γεσξγία έθακελ απφ ηεο απην-
λνκίαο ηεο Διιάδνο κεγάιαο πξνφ-
δνπο ζηεξηδνκέλαο πξνπάλησλ εηο 
ηελ αθαηακάρεηνλ δξαζηεξηφηεηα 
θαη ηελ θηινπνλίαλ ηνπ Έιιελνο 
γεσξγνχ, δη' σλ θαη κφλσλ εδπλήζε 
λ' αληηπαιαίζε θαηά κπξίσλ πξν-
ζθνκκάησλ άηηλα εγέλλα ε ζπλερήο 
ηεο δεκνζίαο ηάμεσο δηαηάξαμηο θαη 
αληέηαζζε ζχζηεκα θνξνινγίαο 
επαρζέο θαη αληηθείκελνλ εηο ηαο 
αξράο αο ε επηζηήκε θαη ε εζηθή 
θαζηέξσζαλ». 
(Α. Μαλζόια, Πνιηηεηνγξαθηθαί πιε-
ξνθνξίαη πεξί Διιάδνο. Αζήλαη, 
Δζληθόλ Σππνγξαθείνλ, 1867, ζ. 43-
44). 
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2. Σα πξώηα βήκαηα ηνπ  
εξγαηηθνύ θηλήκαηνο 
 

Οη δηαθνξέο ηνπ αγξνηηθνχ πξν-
βιήκαηνο ζηελ Διιάδα, ζε ζρέζε 
κε γεηηνληθέο ή άιιεο επξσπατθέο 
ρψξεο, νθείινληαλ ζηηο ηζηνξηθέο 
ηδηνκνξθίεο ηεο ειιεληθήο αλάπηπ-
μεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην εξγαηη-
θφ θίλεκα. ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψ-
λα ζπλαληάκε ζηελ Διιάδα ζνζηα-
ιηζηηθέο νκάδεο θαη εξγαηηθέο νκα-
δνπνηήζεηο. Η πνιηηηθή θαη θνηλσ-
ληθή ηνπο επηξξνή ήηαλ ζαθψο κη-
θξφηεξε απφ εθείλε πνπ άζθεζαλ 
αληίζηνηρα θηλήκαηα ζε βηνκεραλη-
θέο ρψξεο ηεο Γχζεο αιιά θαη ζε 
βαιθαληθέο (π.ρ. Βνπιγαξία). Η α-
πνπζία κεγάισλ ζχγρξνλσλ βην-
κεραληθψλ κνλάδσλ νδήγεζε ζ' 
απηήλ ηελ θαζπζηέξεζε απφ θνηλνχ 
κε άιινπο παξάγνληεο. ηα κεγάια 
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δεκφζηα έξγα ηεο πεξηφδνπ, ζεκα-
ληηθφ πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπ-
λακηθνχ πξνεξρφηαλ απφ ην εμσηε-
ξηθφ (ζηε δηάλνημε ηεο δηψξπγαο 
ηεο Κνξίλζνπ εξγάζηεθαλ πνιινί 
Ιηαινί) ή ήηαλ πξφζθαηξεο, βξαρχ-
ρξνλεο απαζρφιεζεο. Πην ζηαζεξφ 
εξγαηηθφ δπλακηθφ δνχιεπε ζηηο κε-
ηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, φπνπ θαη 
εθδειψζεθαλ νη πξψηεο θαζαξά 
εξγαηηθέο εμεγέξζεηο (Λαχξην, 1896). 
ηνλ ηδενινγηθφ ηνκέα ε επηθξάηε-
ζε ηεο Μεγάιεο Ιδέαο εκπφδηδε ηελ 
αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηδενινγηψλ 
κε θνηλσληθφ θαη ηαμηθφ πεξηερφκε-
λν. 

Η θαηάζηαζε απηή θξάηεζε σο 
ην ηέινο ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ. 
Η ελζσκάησζε ηεο Θεζζαινλίθεο 
ζηελ Διιάδα, κηαο πφιεο κε ζεκα-
ληηθφ -γηα ηα κέηξα ηεο πεξηνρήο- 
βηνκεραληθφ ππφβαζξν θαη κε θν-
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ζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα, απνηέιεζε 
ζεκείν αλαθνξάο γηα ην εξγαηηθφ 
θίλεκα. Η κεγάιε πνιπεζληθή εξγα-
ηηθή νξγάλσζε ηεο πφιεο, ε Φε-
ληεξαζηφλ, κε πξσηεξγάηεο ζνζηα-
ιηζηέο απφ ηελ αλνηρηή ζε λέεο ηδέ-
εο εβξατθή θνηλφηεηα ηεο πφιεο, 
απνηέιεζε ζεκαληηθφ δίαπιν γηα ηε 
δηάδνζε ζνζηαιηζηηθήο θαη εξγαηη-
θήο ηδενινγίαο ζηε ρψξα. 

ηε δηάξθεηα ηνπ Πξψηνπ Πα-
γθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη πηέζεηο πνπ 
δέρηεθε ε ειιεληθή θνηλσλία, ε ε-
κπινθή ηεο ζε δηεζλείο ππνζέζεηο 
θαη ν αληίθηππνο ηεο ξσζηθήο επα-
λάζηαζεο νδήγεζαλ ην εξγαηηθφ 
θαη ην ζνζηαιηζηηθφ θίλεκα ζε ηα-
ρχηαηε σξίκαλζε. Πξνο ην ηέινο 
ηνπ πνιέκνπ ηδξχζεθε ε Γεληθή π-
λνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο 
(ΓΔΔ) πνπ ζπκπεξηέιαβε θιαδηθά 
θαη ηνπηθά ζσκαηεία, θαη ην νζηα-
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ιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα ηεο Διιά-
δνο (ΔΚΔ), πνπ ιίγν αξγφηεξα 
πξνζρψξεζε ζηελ Σξίηε Κνκκνπ-
ληζηηθή Γηεζλή θαη κεηνλνκάζηεθε 
ζε Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδνο. 

 

Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηωλ 
εξγαηώλ ζηελ Διιάδα 

Διάρηζηα θαηλνχξηα εξγνζηάζηα 
ππάξρνπλ. Θα κηιήζνπκε γη' απηά 
παξαθάησ. Γίπια ζε απηά ηα ζχγ-
ρξνλα εξγνζηάζηα ζπλαληάκε αθφ-
κα θιψζηξηεο, πθαληνπξγνχο θαη 
ηερλίηεο κε ιίγα εξγαιεία ησλ ν-
πνίσλ ε εξγαζία είλαη πεξίπνπ α-
πνθιεηζηηθά ρεηξσλαθηηθή. Δξγάδν-
ληαη γηα αηειείσηεο ψξεο κέζα ζε 
ζιηβεξά ζθνηεηλά θηίξηα, φπνπ δελ 
βξίζθνπλ νχηε έζησ ζέζε γηα λα 
θάηζνπλ, ή ρψξνπο πγηεηλήο. Σν 
βξάδπ θεχγνπλ απφ ηελ εξγαζία 
ηνπο κε ηα ρέξηα βξψκηθα γηα λα 
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μαλαέξζνπλ ην επφκελν πξσί, ζηελ 
ίδηα αθξηβψο θαηάζηαζε, λα μαλαξ-
ρίζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο.  

Η ζθνηεηλή θαη λνζεξή αηκφ-
ζθαηξα κέζα ζηελ νπνία κνρζνχλ 
γηα ψξεο, δελ αληακείβεηαη κε θαλε-
λφο είδνπο άλεζε ζηελ νηθνγελεηα-
θή ηνπο δσή. Η αμηνιχπεηε θαη αξ-
ξσζηεκέλε φςε πνιιψλ εξγαηψλ 
απνδεηθλχεη ηνλ ππεξβνιηθά ζθιε-
ξφ κφρζν πνπ επηβάιιεηαη ζ' απ-
ηνχο. Ο ιακπξφο ήιηνο ηεο Διιάδαο 
ζπάληα δηεηζδχεη ζ' απηά ηα αλζπγη-
εηλά εξγνζηάζηα, ηδηαίηεξα ζε απηά 
ησλ Σξηθάισλ θαη ηεο Καιακάηαο, 
φπνπ ν αέξαο δελ βξίζθεη έζησ θαη 
κία δηέμνδν γηα λα αλαλεψζεη ηε 
ραιαζκέλε αηκφζθαηξα ησλ ρψξσλ 
φπνπ παξαζθεπάδνληαη ηξφθηκα, 
φπσο ςσκί, δπκαξηθά, ειαηφιαδν ή 
ζηαθίδεο, ηαπηφρξνλα κε άιια είδε. 

Η εξγάζηκε εκέξα είλαη κεγάιε, 
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καθξχηεξε απφ νπνπδήπνηε αι-
ινχ. Καλείο εξγάηεο δελ θαληάδεηαη 
ηα θαιά θαη επεξγεηηθά πνπ ζα έ-
θεξλε ε εκέξα ησλ ζηελ Διιάδα 
νθηψ εξγάζηκσλ σξψλ. Γελ γλσξί-
δνπλ παξά ηελ εξγάζηκε ησλ δέθα, 
ην ιηγφηεξν, ελψ ζπλήζσο ε εξγα-
ζία ηνπο δηαξθεί 12 ή 14 ψξεο, ρσ-
ξίο θαλελφο είδνπο επίδνκα ή επη-
πιένλ ακνηβή. Οη απεξγίεο ήηαλ 
πξαθηηθά άγλσζηεο κέρξη ην 1909. 
Οη κφλεο αμηνκλεκφλεπηεο απεξγηα-
θέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ έιαβαλ 
ρψξα απφ ηφηε ήηαλ ηξεηο θαη αθν-
ξνχζαλ ηελ πξσηεχνπζα. Αιιά ην 
θνηλφ έδσζε ειάρηζηε πξνζνρή ζ' 
απηέο ηηο θαζαξίεο θαη νη απεξγνί 
έθξηλαλ φηη νη πξνζπάζεηέο ηνπο 
ηνπο θφζηηδαλ αθξηβά. Γελ μαλαδν-
θίκαζαλ απφ ηφηε. 

Σα ζσκαηεία έθαλαλ αξθεηέο 
πξνφδνπο εδψ θαη κεξηθά ρξφληα 
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θαη ζρεδφλ φιεο νη βηνκεραλίεο έ-
ρνπλ ηηο ελψζεηο θαη ηηο αδειθφηε-
ηέο ηνπο... Οη γπλαίθεο δελ γίλνληαη 
δεθηέο σο κέιε ησλ ζσκαηείσλ. 

Γελ ππάξρεη λφκνο ζηελ Διιάδα 
πνπ λα ππνρξεψλεη ηνπο εξγνδφηεο 
λα απνδεκηψζνπλ ηνπο εξγάηεο 
πνπ έπεζαλ ζχκαηα αηπρήκαηνο, 
θαη νη ίδηνη νη εξγάηεο είλαη πνιχ 
θησρνί ψζηε λα αζθαιηζηνχλ γηα 
ηνπο θηλδχλνπο. ε κεξηθέο πεξη-
πηψζεηο ν ηδηνθηήηεο αλαιακβάλεη 
λα ζπλδξάκεη κε έμνδά ηνπ ηνπο εξ-
γαδφκελνπο ζε απηφλ ή λα ηνπο 
πιεξψζεη ηνπο κηζζνχο πνπ έρα-
ζαλ εμαηηίαο θάπνηαο αξξψζηηαο. Οη 
Έιιελεο είλαη απφ ηε θχζε ηνπο 
θαινί θαη θηιεχζπιαρλνη... 

Η θπβέξλεζε νθείιεη λα εθδψζεη 
έλαλ εηδηθφ λφκν γηα ηελ παηδηθή 
εξγαζία. ε πνιιά εξγνζηάζηα, η-
δηαίηεξα ζηε Θεζζαιία, ηελ Αξθα-
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δία θαη ηε Μεζζελία, μαθληάζηεθα 
απφ ηε κηθξή ειηθία ησλ παηδηψλ 
πνπ ηα αλάγθαδαλ λα εξγαζηνχλ, 
αγφξηα 8 έσο 10 ρξφλσλ θαη θνξί-
ηζηα 6 ή 7 ρξφλσλ. Οη ακνηβέο ηνπο, 
αλ θαη είλαη ειάρηζηεο, είλαη θαιν-
δερνχκελεο απφ ηηο νηθνγέλεηέο 
ηνπο, γηαηί ζπκπιεξψλνπλ ην πελη-
ρξφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. Γελ εί-
λαη φκσο αμηνζξήλεην λα ζθέθηεηαη 
θαλείο φηη ηφζν κηθξά παηδηά εξγά-
δνληαη έγθιεηζηα γηα 10 ή 12 ψξεο 
ζε ηέηνηα αηκφζθαηξα θαη κε ηέηνη-
νπο φξνπο εξγαζίαο; 
(Percy Martin, La Grèce nouvelle, Pa-
ris, Libraire orientale et américaine, 
1913, ζ. 176-177). 
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3. Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαηά 
ηελ πεξίνδν 1910-1922 
 

ηελ πεξίνδν 1910-1922, θαηά 
ηελ νπνία ε Διιάδα βξηζθφηαλ ζε 
ζπλερή πνιεκηθή εηνηκφηεηα, εκθα-
λίζηεθε κηα λέα πνιηηηθή αληίιεςε, 
πνπ εθθξάζηεθε κε ηνλ Διεπζέξην 
Βεληδέιν θαη νλνκάζηεθε ζπλνπηη-
θά «βεληδειηζκφο». Δίλαη δχζθνιν 
λα νξίζνπκε κε ιίγα ιφγηα ηη αθξη-
βψο ήηαλ απηή ε πνιηηηθή, ζηνλ νη-
θνλνκηθφ φκσο ηνκέα θαίλεηαη φηη ν 
βεληδειηζκφο ζεσξνχζε ην ειιεληθφ 
θξάηνο σο κνριφ έθθξαζεο θαη α-
λάπηπμεο ηνπ ειιεληζκνχ. Σν ειιε-
ληθφ θξάηνο δειαδή έπξεπε λα ε-
πηδηψμεη ηελ ελζσκάησζε ηνπ ε-
θηφο ζπλφξσλ ειιεληζκνχ θαη, κε 
εληαία εζληθή θαη θξαηηθή ππφζηα-
ζε, λα δηεθδηθήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηνλ 
ηφηε ζχγρξνλν θφζκν. Απηφ πξνυ-
πέζεηε φρη κφλν ζεζκηθφ εθζπγρξν-
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ληζκφ, πνπ ζα θαζηζηνχζε ην θξά-
ηνο απνηειεζκαηηθφ θαη αμηφπηζην, 
αιιά θαη γεληθφηεξε πξνζήισζε 
ζηελ ηδέα ηεο αλάπηπμεο ησλ πα-
ξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηνπ έζλνπο. 

Ο Βεληδέινο δελ ήηαλ κφλνο ζηε 
δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη πιν-
πνίεζεο ησλ λέσλ επηινγψλ. π-
ζπείξσζε γχξσ ηνπ κηα δξαζηήξηα 
αζηηθή ηάμε πνπ εμαθνινπζνχζε 
αθφκα λα πινπηίδεη ζε φιε ηε ιεθά-
λε ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη 
πνπ θηινδνμνχζε λα θπξηαξρήζεη 
θαη πνιηηηθά ζην ρψξν φπνπ ά-
πισλε ηηο νηθνλνκηθέο ηεο δξαζηε-
ξηφηεηεο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, 
ππήξρε αθφκα ηζρπξή ειιεληθή νη-
θνλνκηθή παξνπζία ζηα ιηκάληα ηεο 
Νφηηαο Ρσζίαο, ζηε ιεθάλε ηνπ 
Γνχλαβε θαη ην εζσηεξηθφ ηεο 
Ρνπκαλίαο, ζηνλ Πφλην θαη ηα κη-
θξαζηαηηθά παξάιηα, ζηελ Κσλζηα-
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ληηλνχπνιε θαη ηε κχξλε, ηε Θεζ-
ζαινλίθε, ηελ Αίγππην, ην νπδάλ, 
ηελ Αιεμάλδξεηα. ινο απηφο ν 
πινχηνο κπνξνχζε λα δηαζθαιη-
ζηεί κφλν κέζα απφ ηε δεκηνπξγία 
ελφο ηζρπξνχ εζληθνχ θέληξνπ, κηαο 
πεξηθεξεηαθήο δχλακεο ηθαλήο λα 
παξεκβαίλεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηα 
ζπκθέξνληα ησλ πνιηηψλ ηεο. Δ-
πξφθεηην γηα έλα αίηεκα αξθεηά 
θξίζηκν, ζε κηα επνρή θαηά ηελ ν-
πνία πνιιά εζληθηζηηθά θηλήκαηα 
έθαλαλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο. 
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε Μεγάιε 
Ιδέα θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο -ν εθ-
ζπγρξνληζκφο ηνπ θξάηνπο- απνηέ-
ιεζαλ ηζρπξά ηδενινγηθά, πνιηηηθά 
θαη νηθνλνκηθά εξείζκαηα γηα ηε δη-
εθδίθεζε ηεο Μεγάιεο Διιάδαο κε 
πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. Υαξαθηεξη-
ζηηθφ είλαη φηη ζηα ρξφληα απηά ηεο 
κεγάιεο πξνζπάζεηαο νη πξνυπν-
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ινγηζκνί ηνπ θξάηνπο ήηαλ ζπλή-
ζσο πιενλαζκαηηθνί. Σν 1911 ηα 
έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ήηαλ 
240.000.000 θαη ηα έμνδα κφλν 
181.000.000 δξαρκέο, παξά ηηο απ-
μεκέλεο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο. 

Σν 1910 νη πξφνδνη ηεο εζληθήο 
νηθνλνκίαο ήηαλ εκθαλείο. Η αγξν-
ηηθή θξίζε αληηκεησπίζηεθε κε ηελ 
ππεξπφληηα κεηαλάζηεπζε, ε νπνί-
α, θαηά ηελ επνρή απηή, πήξε κε-
γάιεο δηαζηάζεηο. Η κεηαλάζηεπζε 
ζηηο ΗΠΑ φρη κφλν εθηφλσζε ηηο 
θνηλσληθέο εληάζεηο πνπ δεκηνχξ-
γεζε ε ζηαθηδηθή θξίζε αιιά πνιχ 
γξήγνξα ελίζρπζε ηελ νηθνλνκία 
ηεο ππαίζξνπ κέζσ ησλ πνιχ ζε-
καληηθψλ εκβαζκάησλ ησλ κεηα-
λαζηψλ. 

Σν θφζηνο ησλ Βαιθαληθψλ πν-
ιέκσλ ήηαλ ζεκαληηθφ, δελ θιφληζε 
φκσο ηελ εζληθή νηθνλνκία, φπσο 
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ζπλέβαηλε κε ηηο ζηξαηησηηθέο θηλε-
ηνπνηήζεηο ηνπ 19νπ αηψλα. Δπη-
πιένλ, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε 
Διιάδα βγήθε ηδηαίηεξα θεξδηζκέλε 
απφ ηνλ πφιεκν. 

Πίλαθαο 8 
Η κεηαλάζηεπζε ζην εμωηεξηθό 
θαηά ηελ πεξίνδν 1896-1935 

ΔΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 
ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ 

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 
 

Δλζσκάησζε πινχζηεο πεξηνρέο 
(Ήπεηξν, Γπηηθή θαη Κεληξηθή Μα-
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θεδνλία, Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ, Κξήηε) 
θαη εθαηνκκχξηα λένπο θαηνίθνπο. 
Σα εδάθε ηεο απμήζεθαλ θαηά 70% 
πεξίπνπ (απφ 65.000 ζε 108.800 
ηεηξ. ρικ.) θαη ν πιεζπζκφο ηεο θα-
ηά 80% (απφ 2.700.000 ζε 4.800.000 
θαηνίθνπο). Σν θπξηφηεξν φκσο ή-
ηαλ νη λέεο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο. 
Σα λεναπνθηεζέληα εδάθε ήηαλ σο 
επί ην πιείζηνλ πεδηλά θαη αξδεπφ-
κελα, πξάγκα πνπ δεκηνπξγνχζε 
άξηζηεο πξννπηηθέο γηα ηε γεσξγη-
θή παξαγσγή. Σν θχξην πξφβιεκα 
ήηαλ ε παξνπζία ηζρπξψλ κεηνλν-
ηηθψλ νκάδσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. 
ηε ζρεηηθά νκνηνγελή Ήπεηξν, γηα 
παξάδεηγκα, δίπια ζηνπο 166.000 
Έιιελεο ππήξραλ, ην 1914, 38.000 
κνπζνπικάλνη (αιβαληθήο θπξίσο 
θαηαγσγήο) θαη κεξηθέο ρηιηάδεο 
Δβξαίνη. Οπσζδήπνηε φκσο, ε Δι-
ιάδα έγηλε ππνινγίζηκε πιένλ δχ-
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λακε θαη ε εκπηζηνζχλε πνπ ελέ-
πλεε ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο θαη πη-
ζηψζεσλ απμήζεθε ζεκαληηθά. Η 
ρψξα ήηαλ έηνηκε λα αθηεξσζεί ζην 
δχζθνιν έξγν ηεο ελζσκάησζεο 
ησλ λέσλ πεξηνρψλ, φηαλ μέζπαζε, 
ην θαινθαίξη ηνπ 1914, ν Α' Παγθφ-
ζκηνο πφιεκνο. 
 

4. Ο Α' Παγθόζκηνο πόιεκνο 

Η ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ 
Α' Παγθφζκην πφιεκν έγηλε θάησ 
απφ δχζθνιεο θαη πεξίπινθεο ζπλ-
ζήθεο. Η ζχγθξνπζε ηνπ παιαηηνχ 

κε ηνλ Βεληδέιν, ν Γηραζκόο, φπσο 
νλνκάζηεθε, ε άζθνπε θαη δαπα-
λεξή επηζηξάηεπζε ηνπ 1915, ε δε-
κηνπξγία ηεο θπβέξλεζεο ηεο Δζλη-
θήο Άκπλαο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ε 
δηάζπαζε ηεο ρψξαο ζε δπν νπ-
ζηαζηηθά θξάηε, ν ζπκκαρηθφο απν-

134 / 49-50 
 



θιεηζκφο θαη νη ζπγθξνχζεηο, είραλ 
νπσζδήπνηε κεγάιν νηθνλνκηθφ 
θαη θνηλσληθφ θφζηνο θαη ππνλφ-
κεπζαλ πνιιά απφ ηα θεθηεκέλα 
ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. ηαλ, 
κε ηελ επέκβαζε ησλ πκκάρσλ, 
ελνπνηήζεθε ην 1917 ε ρψξα ππφ 
ηνλ Βεληδέιν, ζηάζεθε αδχλαην λα 
αλαιάβεη, ρσξίο εμσηεξηθή αξσγή, 
ην θφζηνο ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ 
πφιεκν. Οη χκκαρνη πξνρψξεζαλ 
ηφηε ζ' έλαλ ηδηφκνξθν δαλεηζκφ 
ηεο ρψξαο, πνπ ζα είρε νδπλεξέο 
ζπλέπεηεο ζην κέιινλ. 

Η Γαιιία, ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη 
νη ΗΠΑ ελέθξηλαλ θαη' αξρήλ κεγά-
ιν δάλεηα πξνο ηελ Διιάδα: 
12.000.000 ιίξεο Αγγιίαο, 
300.000.000 γαιιηθά θξάγθα θαη 
50.000.000 δνιάξηα ΗΠΑ. Ο δαλεη-
ζκφο ήηαλ φκσο ζεσξεηηθφο. Σν 
πνζά απηά δελ εθηακηεχηεθαλ νχηε 
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δφζεθαλ ζηελ Διιάδα. Θεσξήζε-
θαλ θάιπκκα γηα ηελ έθδνζε πξφ-
ζζεηνπ ραξηνλνκίζκαηνο, κε ην 
νπνίν ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ ζα 
ρξεκαηνδνηνχζε ηελ πνιεκηθή ηεο 
πξνζπάζεηα. Έλα είδνο απνζέκα-
ηνο, δειαδή, ζε ρξπζφ θαη ζε ζπ-
λάιιαγκα, πνπ δελ βξηζθφηαλ φ-
κσο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο ρψξαο. Η 
Διιάδα, πάλησο, ρξεκαηνδφηεζε 
κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ πνιεκηθή 
ζπκκεηνρή ηεο ζην καθεδνληθφ κέ-
ησπν, ηελ εθζηξαηεία ζηελ Οπθξα-
λία θαη ηελ Κξηκαία, θαη ηελ πξψηε 
θάζε ηεο ζηξαηησηηθήο εκπινθήο 
ζηε Μηθξά Αζία. Οη ζπλέπεηεο απ-
ηήο ηεο ηδηφκνξθεο λνκηζκαηηθήο 
ηζνξξνπίαο δελ άξγεζαλ λα θα-
λνχλ.  

Σν Ννέκβξην ηνπ 1920 ε θηιν-
ζπκκαρηθή θπβέξλεζε ηνπ Βεληδέ-
ινπ έραζε ηηο εθινγέο θαη ηελ εμνπ-
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ζία αλέιαβαλ ηα θηινβαζηιηθά θφκ-
καηα πνπ έζπεπζαλ λα επαλαθέ-
ξνπλ ηνλ αλεπηζχκεην ζηνπο πκ-
κάρνπο βαζηιηά Κσλζηαληίλν. Οη 
χκκαρνη, ζε αληίπνηλα, έζπεπζαλ 
λα απνζχξνπλ ηελ θάιπςε ηνπ 
ραξηνλνκίζκαηνο θαη έηζη, έλα ζε-
καληηθφ ηκήκα ηεο λνκηζκαηηθήο 
θπθινθνξίαο βξέζεθε ρσξίο αληί-
θξπζκα. Δπηπιένλ, απφ ην 1918 θαη 
κεηά, ν θξαηηθφο ηζνινγηζκφο έ-
θιεηλε κε παζεηηθφ, ελψ ηαπηφρξν-
λα ε παξνπζία ζηε Μηθξά Αζία εμε-
ιίρζεθε ζε ζθιεξφ θαη δαπαλεξφ 
πφιεκν. Σν Μάξηην ηνπ 1922 ηα δε-
κνζηνλνκηθά δεδνκέλα έθηαζαλ ζε 
πιήξεο αδηέμνδν, ην νπνίν αληηκε-
ησπίζηεθε κε έλαλ απξφζκελν 
ηξφπν. Λίγνπο κήλεο πξηλ απφ ηελ 
θαηάξξεπζε ηνπ Διιεληθνχ Μεηψ-
πνπ ζηε Μηθξά Αζία, ε Κπβέξλεζε 
πξνέβεη ζε έλα πξσηφηππν εζσηε-
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ξηθφ αλαγθαζηηθφ δάλεην, κε δηρν-
ηφκεζε ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο. Σν 
αξηζηεξφ ηκήκα εμαθνινπζνχζε λα 
θπθινθνξεί ζην 50% ηεο αλαγξα-
θφκελεο αμίαο, ελψ ην δεμηφ αληαι-
ιάρζεθε κε νκνινγίεο ηνπ Γεκν-
ζίνπ. Η επηρείξεζε ζηέθζεθε απφ 
επηηπρία, ην θξάηνο απέθηεζε 
1.200.000.000 δξαρκέο θαη ην πεί-
ξακα επαλαιήθζεθε ην 1926. Φπζη-
θά, ν λνκηζκαηηθφο απηφο ειηγκφο 
δελ ζηάζεθε ηθαλφο λα πξνιάβεη ηε 
Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηηο 
βαξχηαηεο ζπλέπεηέο ηεο. 

 

5. Η νηθνλνκηθή δωή θαηά ηελ  
πεξίνδν 1922-1936 
 

Η θαηαζηξνθή ηνπ 1922 κεηέβαιε 
ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο θνηλσ-
λίαο. Η θεληξηθή παξάκεηξνο, ζην 
ηέινο ησλ πνιχρξνλσλ πνιεκηθψλ 
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αλακεηξήζεσλ, ήηαλ ε άθημε θαη ε 
απνθαηάζηαζε ηνπ πνιχ ζεκαληη-
θνχ ξεχκαηνο πξνζθχγσλ. Τπνιν-
γίδεηαη φηη, κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή 
θαηαζηξνθή, έθηαζαλ ζην ειιεληθφ 
θξάηνο 1.230.000 Έιιελεο ρξηζηηα-
λνί θαη 45.000 Αξκέληνη πξφζθπγεο. 
ηε ζέζε ηνπο, 610.000 κνπζνπικά-
λνη πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ Διιάδα 
έθπγαλ γηα ηελ Σνπξθία. Δίλαη απ-
ηνλφεην φηη ην αλζξψπηλν απηφ θχ-
κα αλέηξεςε φιεο ηηο ηζνξξνπίεο 
θαη ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο νη-
θνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Δθαηφ 
ρξφληα κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 
1821, ην ειιεληθφ θξάηνο ππν-
ρξεψζεθε ζε κία λέα αξρή. 

Η άθημε ησλ πξνζθχγσλ, πέξα 
απφ ην γεγνλφο φηη απνηέιεζε κία 
πξσηνθαλή αλζξψπηλε ηξαγσδία, 
ιεηηνχξγεζε σο θαηαιχηεο ζηε δπ-
λακηθή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Οη 
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ρξφληεο αλεπάξθεηεο ηεο ειιεληθήο 
δηνίθεζεο έπξεπε, γηα παξάδεηγκα, 
λα μεπεξαζηνχλ ηαρχηαηα, γηα λα 
απνθεπρζεί κηα νιηθή θαηαζηξνθή. 

 
Πξόζθπγεο ακέζσο κεηά ηελ άθημε 

ηνπο ζηελ Διιάδα 
 

Ήδε, ην 1923 θαη ην 1924, νη ζάλαηνη 
απφ ηηο αξξψζηηεο-κάζηηγεο ηεο 
επνρήο, ηε θπκαηίσζε θαη ηελ ειν-
λνζία, πνιιαπιαζηάζηεθαλ, θάλν-
ληαο αλαγθαίεο θαη επείγνπζεο ηηο 
απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο. Η 

140 / 51-52 
 



πνιηηηθή αζηάζεηα, ηα κίζε ηνπ δη-
ραζκνχ, ε αλαθήξπμε ηεο δεκνθξα-
ηίαο, νη επεκβάζεηο ηνπ ζηξαηνχ θαη 
νη απφπεηξεο πξαμηθνπεκάησλ ζπ-
ζθνηίδνπλ ην δήηεκα ηεο απνηειε-
ζκαηηθφηεηαο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 
δηνίθεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 
αληίδξαζε ηνπ θξαηηθνχ κεραλη-
ζκνχ ήηαλ κάιινλ επαξθήο ζε 
ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιή-
καηνο. Αμηνπνίεζε κε ηνλ θαιχηεξν 
ηξφπν ην κφλν θεθάιαην πνπ νπ-
ζηαζηηθά δηέζεηε: ηηο κνπζνπικαλη-
θέο πεξηνπζίεο πνπ ππνινγίδνληαλ 
ζε πέληε σο δέθα δηζεθαηνκκχξηα 
δξαρκέο. Σαπηφρξνλα, ε εμσηεξηθή 
βνήζεηα ιεηηνχξγεζε ζπκπιεξσκα-
ηηθά κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ 
ηξφπν. 

 

6. Η ειιεληθή νηθνλνκία θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ 
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Η Διιάδα ηνπ κεζνπνιέκνπ 
(1919-1939), παξά ην θφζηνο ηεο 
κηθξαζηαηηθήο ζπκθνξάο, είρε α-
πνθηήζεη κηα ζεηξά απφ πιενλε-
θηήκαηα, πνπ επέηξεπαλ ηε ζεηηθή 
νηθνλνκηθή ηεο πνξεία. ε αληίζεζε 
κε πνιιά γεηηνληθά ηεο θξάηε είρε 
νκνγελνπνηεζεί εζληθά, θαζψο νη 
κεηνλφηεηεο αληηπξνζψπεπαλ πιέ-
νλ ιηγφηεξν ηνπ 7% ηνπ ζπλνιηθνχ 
πιεζπζκνχ. Δίρε νινθιεξψζεη ηελ 
αγξνηηθή ηεο κεηαξξχζκηζε θαη είρε 
πξνσζήζεη ηελ αζηηθνπνίεζε ηεο: 
ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ δνχζε πιένλ 
ζε κεγάια αζηηθά θέληξα. Σαπηφ-
ρξνλα, θάησ απφ ην βάξνο ησλ 
πηέζεσλ είρε βειηηψζεη ηηο ππνδν-
κέο ηεο θαη είρε πηνζεηήζεη αλαπηπ-
μηαθέο πνιηηηθέο. Με ιίγα ιφγηα είρε 
ιχζεη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα 
πνπ εμαθνινχζεζαλ γηα πνιχ θαηξφ 
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λα ηαιαλίδνπλ ηα ππφινηπα βαιθα-
ληθά θξάηε. Σέινο, ζα κπνξνχζακε 
λα πξνζζέζνπκε ζηα ζεηηθά ηε ζπ-
γθέληξσζε ησλ Διιήλσλ ζην 
πιαίζην ηνπ εζληθνχ ηνπο θξάηνπο 
θαη ηελ εμάιεηςε ηνπ ειιεληθνχ θν-
ζκνπνιηηηζκνχ πνπ ζπρλά ππήξμε 
αηηία γηα λα αληηκεησπίδεηαη ε Δι-
ιάδα σο δεπηεξεχνλ πεδίν αλάπηπ-
μεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
Η αλάπηπμε ηεο Διιάδαο ελδηέθεξε 
πιένλ φινπο ηνπο Έιιελεο. 

Δπηπιένλ, νη πξφζθπγεο είραλ 
θέξεη καδί ηνπο ηηο γλψζεηο, ηνλ 
πνιηηηζκφ ηνπο θαη κηα ηζρπξή δηά-
ζεζε γηα εξγαζία. Πέξα απφ ηηο επη-
ηπρείο ή αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο 
ησλ αξρψλ γηα απνθαηάζηαζε ησλ 
μεξηδσκέλσλ, ζεκέιην ηεο φιεο 
πξνζπάζεηαο ήηαλ ε δηάζεζε ησλ 
αλζξψπσλ λα εξγαζηνχλ ζθιεξά 
γηα λα μαλαδεκηνπξγήζνπλ απηά 
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πνπ έραζαλ κέζα ζηελ θαηαζηξν-
θή. 

 

7. Οη κεγάιεο επελδύζεηο 
 

Οη ξαγδαίεο αιιαγέο, ηηο νπνίεο 
πξνθάιεζαλ ζηε ρψξα νη ζπλέπεη-
εο ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ πνιέκνπ, α-
λέδεημαλ ηελ αλάγθε γηα ζεκαληηθέο 
επελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο ηεο ρψ-
ξαο. Σν πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα 
ηεο Αζήλαο, γηα παξάδεηγκα, μεπέ-
ξαζε, κε ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχ-
γσλ, ην 1.000.000 θαηνίθνπο θαη, 
θπζηθά, δελ κπνξνχζε πιένλ λα 
πδξεχεηαη κε ην ρξνλνινγνχκελν 
απφ ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο Α-
δξηάλεην Τδξαγσγείν. Σε ιχζε ηνπ 
δεηήκαηνο αλέιαβε ην 1925 ε ακε-
ξηθαληθή εηαηξεία ΟΤΛΔΝ, κε ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο θαη ηεο 
ηερλεηήο ιίκλεο ζην Μαξαζψλα. 
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Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή ε βξεηαλη-
θή εηαηξεία ΠΑΟΤΔΡ αλέιαβε ηελ 
εγθαηάζηαζε κνλάδσλ παξαγσγήο 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηελ πξσ-
ηεχνπζα αιιά θαη ηε δεκηνπξγία 
ζχγρξνλνπ δηθηχνπ αζηηθψλ ζπ-
γθνηλσληψλ, βαζηζκέλνπ ζε ειε-
θηξνθίλεηα ηξακ θαη ιεσθνξεία. 
Δπελδχζεηο έγηλαλ ζην ηειεθσληθφ 
δίθηπν απφ γεξκαληθέο εηαηξείεο, 
ζηνπο δξφκνπο θαη ζηε δηεπζέηεζε 
ησλ ρεηκάξξσλ, νη νπνίνη κέρξη ηφ-
ηε ζπρλά πξνθαινχζαλ πιεκκχξεο 
θαη θαηαζηξνθέο ζην ιεθαλνπέδην 
ηεο Αηηηθήο. 

Αλάινγεο πξνζπάζεηεο έγηλαλ 
θαη ζηηο ππνδνκέο ηεο ππφινηπεο 
ρψξαο, κε εγγεηνβειηησηηθά έξγα, 
ηα νπνία είραλ σο ζπλέπεηα ηελ αχ-
μεζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εδα-
θψλ. 
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8. Η Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
 

Σν 1927, κε αθνξκή ην αίηεκα 
ηεο Διιάδαο ζηελ Κνηλσλία ησλ 
Δζλψλ γηα παξνρή πξφζζεηνπ δα-
λείνπ, ηέζεθε ην δήηεκα ηεο δεκη-
νπξγίαο κηαο θεληξηθήο θξαηηθήο 
ηξάπεδαο, πνπ ζα αλαιάκβαλε ηε 
δηαρείξηζε ησλ ρξεψλ, ηελ έθδνζε 
ραξηνλνκίζκαηνο θαη ηελ εληαία ε-
θαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο νηθνλν-
κηθήο πνιηηηθήο. Παξά ηηο αληηδξά-
ζεηο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη θά-
ησ απφ ηελ πίεζε ησλ μέλσλ ζπκ-
βνχισλ, ην Μάην ηνπ 1927 ηδξχζεθε 
ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία 
άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο έλα ρξφλν 
αξγφηεξα. Πνιχ γξήγνξα πέηπρε 
ζηαζεξέο ηζνηηκίεο ηεο δξαρκήο κε 
ηα μέλα λνκίζκαηα, ζηεξίδνληαο ηελ 
έθδνζε ραξηνλνκίζκαηνο ζηα απν-
ζέκαηά ηεο ζε ρξπζφ θαη ζπλάι-
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ιαγκα θαη εμαζθαιίδνληαο ηε κεηα-
ηξεςηκφηεηα ηνπ εζληθνχ λνκίζκα-
ηνο ζε ρξπζφ. Η επηηπρία απηή νδή-
γεζε ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ζε πε-
ξίνδν επθνξίαο, βειηίσζε ηελ πη-
ζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο, 
ελίζρπζε ηελ εηζξνή ζπλαιιάγκα-
ηνο θαη ηηο επελδχζεηο θαη πξνθά-
ιεζε κία ηζρπξή δπλακηθή πνπ επέ-
ηξεςε ηηο ζεκαληηθέο πνιηηηθέο, ζε-
ζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξσηνβνπ-
ιίεο ηεο ηειεπηαίαο θπβέξλεζεο ηνπ 
Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (1928-1932). 
Η πεξίνδνο απηή θξάηεζε κέρξη ηηο 
αξρέο ηνπ 1932, νπφηε εθδειψζε-
θαλ ζηε ρψξα νη ζπλέπεηεο ηεο κε-
γάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ με-
θίλεζε απφ ηε Νέα Τφξθε ην 1929. 

 
 
 
 

147 / 53 
 



9. Η θξίζε ηνπ 1932 
 

Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε 
έθηαζε ζηελ Διιάδα ζε κία επνρή 
«επεκεξίαο». Η «επεκεξία» ζήκαηλε 
φηη ε εκπηζηνζχλε ησλ Διιήλσλ ζε 
έλα θαιχηεξν νηθνλνκηθά κέιινλ εί-
ρε απνθαηαζηαζεί, νη ζθνηεηλέο ε-
πνρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 έδεη-
ρλαλ λα απνκαθξχλνληαη, νη πιε-
γέο έθιεηλαλ, ε θηψρεηα πεξηνξηδφ-
ηαλ θαη ην ειιεληθφ θξάηνο έδεηρλε 
λα ζρεδηάδεη ην κέιινλ κε κεγαιχ-
ηεξε απηνπεπνίζεζε θαη αηζηνδνμί-
α. 

Οη πξνζπάζεηεο ηεο ειιεληθήο 
θπβέξλεζεο λα απνηξέςεη ηελ θξί-
ζε εμάληιεζαλ ηα απνζέκαηα ηεο 
ρψξαο ζε ρξπζφ θαη ζπλάιιαγκα. 
Σελ άλνημε ηνπ 1932, φκσο, ε θπ-
βέξλεζε δελ κπφξεζε λα απνθχγεη 
ηελ αλαζηνιή ηεο κεηαηξεςηκφηε-
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ηαο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο, θαζψο 
θαη ηελ αλαζηνιή εμππεξέηεζεο 
ησλ εμσηεξηθψλ δαλείσλ. Έηζη ε-
γθαηληάζηεθε κηα πεξίνδνο ηζρπξνχ 
θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ ζηα νηθν-
λνκηθά δεηήκαηα, ηδηαίηεξα ζηηο ε-
μσηεξηθέο ζπλαιιαγέο, θαη κηα πν-
ιηηηθή πξνζηαηεπηηζκνχ, κε ζθνπφ 
ηελ απηάξθεηα ηεο ρψξαο. Η Διιάδα 
κπήθε κε ηε ζεηξά ηεο ζην ρψξν 
ηεο θιεηζηήο νηθνλνκίαο, φπνπ νη 
ζπλαιιαγέο θαζνξίδνληαλ πεξηζ-
ζφηεξν απφ γξαθεηνθξαηηθέο δηαδη-
θαζίεο παξά απφ ειεχζεξεο νηθν-
λνκηθέο ζπκθσλίεο. 

ην εμσηεξηθφ εκπφξην θπξηάξ-
ρεζε πξννδεπηηθά ε κέζνδνο ηνπ 
δηαθαλνληζκνχ «θιήξηγθ». Οη δηε-
ζλείο ζπλαιιαγέο δελ γίλνληαλ, δε-
ιαδή, κε βάζε ην κεηαηξέςηκν ζπ-
λάιιαγκα αιιά κε βάζε δηαθξαηη-
θέο ζπκθσλίεο πνπ θνζηνινγνχ-

149 / 54 
 



ζαλ ηα πξνο αληαιιαγή πξντφληα 
θαη θξφληηδαλ λα ηζνζθειίζνπλ ηελ 
αμία ησλ εηζαγσγψλ κε ηελ αληί-
ζηνηρε ησλ εμαγσγψλ, ζην πιαίζην 
εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Γηα κηα ρψ-
ξα, φπσο ε Διιάδα, φπνπ νη ζπ-
λαιιαγέο κε ην εμσηεξηθφ ήηαλ έ-
ληνλα ειιεηκκαηηθέο, ε δηαδηθαζία 
απηή, πέξα απφ ηα αξλεηηθά, είρε 
θαη ζεηηθά ζηνηρεία. 

Οη πην ζεκαληηθέο επηπηψζεηο, 
φκσο, απηψλ ησλ εμειίμεσλ βξί-
ζθνληαλ ζην πνιηηηθφ πεδίν. Σα η-
ζρπξά ζπγθεληξσηηθά θξάηε πνπ 
αλαδείρζεθαλ κέζα απ' απηέο ηηο 
δηαδηθαζίεο, πξνθαινχζαλ ηελ α-
λάδεημε θαη ηελ θπξηαξρία νινθιε-
ξσηηθψλ θηλεκάησλ θαη θαζεζηψ-
ησλ ζε πνιιά επξσπατθά θξάηε. 
Καζψο πξνρσξνχζε ε δεθαεηία ηεο 
θξίζεο, ε δεθαεηία ηνπ 1930, νινέλα 
θαη πεξηζζφηεξα θξάηε απνθηνχ-
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ζαλ δηθηαηνξηθά ή θαζηζηηθά θαζε-
ζηψηα. Η Διιάδα δελ μέθπγε απφ 
ην γεληθφ θαλφλα. ηηο 4 Απγνχζηνπ 
ηνπ 1936 ν Ισάλλεο Μεηαμάο, κε ηελ 
αλνρή ηνπ παιαηηνχ, πξνρψξεζε 
ζηελ θαηάιπζε ηνπ θνηλνβνπιεπηη-
θνχ θαζεζηψηνο θαη ζηελ επηβνιή 
δηθηαηνξίαο. 
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ΓΛΩΑΡΙΟ 

 
Γθηνπιραλέ: Πξνάζηην ηεο Κσλ-
ζηαληηλνχπνιεο απφ ην νπνίν πή-
ξε ην φλνκα ην απηνθξαηνξηθφ δηά-
ηαγκα «ράηηη-εξίθ ηνπ Γθηνπιρα-
λέ», 3 Ννεκβξίνπ 1839. Σν δηάηαγκα 
πεξηιάκβαλε νπζηψδεηο δηαθεξχμεηο 
γηα ηνπο ππεθφνπο ηεο Οζσκαληθήο 
απηνθξαηνξίαο. 
 

Δπάιιεια δηθαηώκαηα επί ηεο γεο: 
Γηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα πνπ α-
ζθνχληαη ηαπηφρξνλα ζην ίδην έδα-
θνο απφ δηαθνξεηηθά θπζηθά ή λν-
κηθά πξφζσπα (π.ρ. δηθαίσκα ςη-
ιήο θπξηφηεηαο, δηθαίσκα θαηνρήο, 
λνκήο, ελνηθίαζεο θ.η.ι.). 
 

ζεξαϊθή γε: Πέηξσκα, πξντφλ ε-
θαηζηεηαθήο έθξεμεο, πνπ εμνξχζ-
ζεηαη ζηε λήζν Θήξα. 
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