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Κεφάλαιο 1ο, επανάληψη 1η , Πηγές 

Να μελετήσετε τις ενότητες του βιβλίου σας  

 «Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η  “Μεγάλη Ιδέα”»,  
και  «Η εμπορική ναυτιλία»  (σελ. 15-16 & 20 – 23)  

και τις παρακάτω ιστορικές πηγές και να απαντήσετε προφορικά στα ερωτήματα 
που συνοδεύουν τις πηγές. 

 

Εργασία 1η  

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο των παρακάτω δύο πηγών και τις πληροφορίες του 
σχολικού βιβλίου, να σχολιάσετε τη φράση του βιβλίου σας: «Η χώρα (η Ελλάδα) 
ανταγωνιζόταν τον εαυτό της». 

 

Η οικονοµική δύναµη των Ελλήνων της ∆ιασποράς  

Οι Έλληνες αποτελούσαν (σηµ.: στην Οθωµανική αυτοκρατορία) την απόλυτη 
πλειοψηφία των χρηµατιστικών και εµπορικών επαγγελµάτων, τουλάχιστον σ’ όσες 
περιοχές ήταν πρόσφορες για τη διείσδυση του ευρωπαϊκού καπιταλισµού, και 
αποτελούσαν το 30 µε 60% του αστικού πληθυσµού των σηµαντικότερων εµπορικών 
κέντρων της αυτοκρατορίας, στο τέλος του Πρώτου Παγκοσµίου πολέµου. Είχαν τις µισές 
βιοµηχανικές επιχειρήσεις δικές τους, και έλεγχαν ένα µεγάλο τµήµα του εξωτερικού 
εµπορίου...  

Παρόµοια κατάσταση επικρατεί στην Αίγυπτο, στο δεύτερο κατά σειρά κέντρο της 
διαµόρφωσης του ελληνισµού του εξωτερικού ... Όπως και στην Οθωµανική Τουρκία, το 
εξωτερικό εµπόριο ήταν εκείνο που, κυρίως, συγκέντρωσε την προσοχή των Ελλήνων 
επιχειρηµατιών: ιδιαίτερα η εξαγωγή βαµβακιού αντιπροσώπευε 60 µε 80% του συνόλου 
των εξαγωγών και από πολύ νωρίς ελέγχονταν από ελληνικές εταιρίες ... Το 1850 ο οίκος 
«Κασσαβέτη» (µε κεφάλαιο 5 εκατοµµύρια φράγκα), κυριαρχούσε στο εµπόριο της Άνω 
Αιγύπτου απασχολώντας 1.000 υπαλλήλους, και το 1854 απέκτησε το µονοπώλιο της 
οργάνωσης της ποταµοπλοίας του Νείλου. Το 1858-59 ο οίκος «Νικολόπουλος» ... 
«συγκέντρωνε» όλα τα προϊόντα της περιοχής της Άνω Αιγύπτου...  

Έλληνες είχαν σηµαντικό ρόλο και στις «ανώτατες σφαίρες των χρηµατιστηρίων 
και τραπεζιτικών δραστηριοτήτων... Από τις 100.000 ιδρυτικές µετοχές της «National 
Bank» που ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε το µεγάλο βρετανικό κεφάλαιο και απόκτησε και 
το εκδοτικό προνόµιο οι 25.000 ανήκαν στον (Έλληνα) Σαλβάγο...  

Η συµβολή της ελληνικής εµπορικής αστικής τάξης υπήρξε σηµαντική στα λιµάνια 
της Μαύρης Θάλασσας και της Αζοφικής.... Το ελληνικό ναυτικό κυριαρχούσε στα λιµάνια 
του ∆ούναβη µέχρι και τον 20ο αιώνα. Οι Έλληνες αντιπροσώπευαν την απόλυτη 
πλειοψηφία των εµπόρων στα λιµάνια της Μαύρης Θάλασσας και τον Κάτω ∆ούναβη.  

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σσ. 312, 313, 316, 320, 324  
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Η οικονοµική καχεξία των εγχώριων αστών  

Στο τέλος της περιόδου που θεωρείται γενικά η πρώτη φάση της ελληνικής 
εκβιοµηχάνιση (από τη δεκαετία του 1860 ή του 1870 ως το 1910 περίπου), το ποσοστό 
του επενδυµένου κεφαλαίου που ανήκε στους αυτόχθονες αστούς ήταν αξιοθρήνητο. Και 
αν ακόµη κανείς παραβλέψει το τεράστιο δηµόσιο χρέος το οποίο θα έπρεπε κανονικά να 
υπολογίζεται σαν στοιχείο του παθητικού στον ισολογισµό της αστικής τάξης, σαν 
φορολογική υποχρέωσή της µε άλλα λόγια- το ποσοστό του βιοµηχανικού, τραπεζικού κι 
εµπορικού κεφαλαίου που ανήκε σε ανθρώπους ή εταιρίες µε ελληνικά ονόµατα ήταν 
µόνο 64% το 1909. Πολλές όµως επιχειρήσεις πρέπει να ανήκαν ολόκληρες ή κατά ένα 
µέρος τους, σε γνωστούς ή αφανείς εταίρους ή χρηµατοδότες που ήταν οµογενείς. Από 
αυτό άλλωστε το 64% της «εγχώριας» ιδιοκτησίας, περισσότερο από το µισό ήταν 
επενδυµένο στο εµπόριο, που σηµαίνει ότι και αυτό το µισό ήταν µε τη σειρά του κατά το 
µεγαλύτερο µέρος του απασχοληµένο σε πολύ µικρές εµπορικές επιχειρήσεις σε 
καταστήµατα και µικρά χονδρεµπορικά, των οποίων οι ιδιοκτήτες πρέπει να καταταγούν 
στη µικροαστική και όχι στην αστική τάξη. Θα ήταν λοιπόν ρεαλιστικό να υπολογίζει 
κανείς ότι οι εγχώριοι αστοί είχαν στον έλεγχό τους περίπου 30-40% του συνολικού 
ελληνικού κεφαλαίου. Και αφού το σύνολο αυτό βέβαια ήταν εξαιρετικά χαµηλό, επειδή η 
χώρα ήταν φτωχή, το 30-40% που ανήκε στους ιθαγενείς αστούς ήταν ασήµαντο όχι 
µόνο ως ποσοστό αλλά και ως απόλυτος αριθµός. 

 Γ. ∆ερτιλή, Κοινωνικός Μετασχηµατισµός και Στρατιωτική επέµβαση 1880-1909, σ. 85  

 

Εργασία 2η  

Να προσδιορίσετε τους λόγους οικονοµικής ευηµερίας της Σύρου κατά τις πρώτες 
δεκαετίες της ζωής του ελληνικού κράτους λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω ιστορικό 
κείμενο (πηγή) και τις πληροφορίες του βιβλίου σας. 

 

Αποδεσµευµένοι από τους εξαναγκασµούς που υφίσταντο ως “υποταγµένη εθνότητα” 
στο πλαίσιο της Αυτοκρατορίας, οι επιχειρηµατίες που εγκαθίστανται στη Σύρα, µε 
επικεφαλής τους Χιώτες µεγαλεµπόρους, θα µπορέσουν επιτέλους να αξιοποιήσουν το 
εµπορικό τους ταλέντο. Καθώς ελέγχουν τα δίκτυα των ανταλλαγών στην περιοχή, και 
βρίσκονται σε διαρκή επαφή µε τους συγγενικούς τους ελληνικούς εµπορικούς οίκους της 
διασποράς, στο Λονδίνο, τη Μασσαλία, το Άµστερνταµ, την Τεργέστη ή την Οδησσό, θα 
καταστήσουν τη νέα τους πατρίδα αναγκαίο ενδιάµεσο σταθµό στην κίνηση των 
ανταλλαγών ανάµεσα σε ∆ύση και Ανατολή.  

“Επειδή και σεις µετέρχεσθε το εµπόριον της µανιφατούρας, έχετε µέγα συµφέρον 
να εξοδεύετε όσον δύνασθε πράγµα εδώ, καθώς και άλλοι κάµνουν (…). Είναι περιττόν 
να σας είπω ότι αι υποθέσεις σας θέλουν θεωρείσθαι µε συγγενικόν ζήλον…”, γράφει ο 
Λουκάς Ράλλης, πιθανότατα στους συγγενείς του στο Λονδίνο.  
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Η Σύρα θα γίνει, λοιπόν, ένα είδος αποθήκης, ένα εµπορικό πρακτορείο της 
ανατολικής Μεσογείου. Αγοράζει από τη ∆ύση, χονδρικά και επί πιστώσει τις 
περισσότερες φορές, υφάσµατα βαµβακερά και µάλλινα, σιδερικά και είδη κιγκαλερίας, 
δέρµατα και ζάχαρη, και τα συγκεντρώνει στις αποθήκες της διαµετακόµισης ώσπου να 
τα µοιράσει σιγά σιγά στα διάφορα λιµάνια της Ελλάδας και του Αρχιπελάγους, “όπου οι 
αποστολές εµπορευµάτων γίνονται σταδιακά, κάθε φορά που παρουσιάζονται οι 
αντίστοιχες ανάγκες…”. Σε αντάλλαγµα συγκεντρώνει και εξάγει τα προϊόντα του 
περίγυρου: δηµητριακά, σπόγγους και ακατέργαστα δέρµατα, βερµιγιόν και φυσικά το 
µετάξι. …………………………………………………………………………………………. 
Εδώ οι εµπορικές και τραπεζικές πράξεις αποτελούν µέρος της καθηµερινότητας: το 
παιγνίδι µε τις µεταβολές των τιµών στο χρόνο ή µε τις διαφορές τους από τόπο σε τόπο, 
οι αγοραπωλησίες συναλλαγµάτων, η προεξόφληση συναλλαγµατικών. Χωρίς να 
ξεχνάµε και τις συµφωνίες για ναύλωση καραβιών που κλείνονται επί τόπου· γιατί, εκτός 
των άλλων, η Σύρα θα γίνει και το κέντρο της ιστιοφόρου εµπορικής ναυτιλίας που 
ανασυγκροτείται ταχύτατα, µετά τις καταστροφές του πολέµου, και ξαναβρίσκει την 
κυρίαρχη θέση της στην ακτοπλοΐα του Αρχιπελάγους, αλλά και στη µεταφορά των 
δηµητριακών από τη Μαύρη Θάλασσα και τις εκβολές του ∆ούναβη στη Μασσαλία και το 
Κάδιξ.  

Χρ. Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο Εµπορικής 
Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1986, σσ. 84-86  


