
26.  
ΠΗΓΗ  1 
Επί τη βάσει στοιχείων του Α. Σίδερι και του Α. Ανδρεάδη, έγινε δυνατή η 
σύνταξη των παρακάτω πινάκων: 

Ελλάς: Εξέλιξη του δασµού επί της εισαγωγής σιτηρών 

 Σίτος Καλαµπόκι Άλευρα 

Έτος 
δρχ/ 

εκατόλιτρον 1836 = 100 
δρχ/ 

εκατόλιτρον 1836 =100 
δρχ/ 

εκατόλιτρον 
1836 1,4279 100 100 100 - 
1843 κινητός 

δασµός 
       - κινητός 

δασµός 
- - 

1859 1,42 100 1,06 120 - 
1867 0,071 5 0,53     6 0,22 
1884 0,355 25 1,56 176 0,009 
1892 5,73 400 2,34-3,90 264-440 9,36-5,07 
1904 15,60 1100 - - - 
1905 17,16 1210 - - - 
1914 21,70 1528 - - 30,8 

(Πηγές: Α. Σίδερις, «Αγροτική Πολιτική 1833-1933», σ. 276, Α. Ανδρεάδης, «Les progres 
economiques de la Grece” , 1919, «Έργα τ. 2, σ. 205, H. Lefeuvre -  Meaulle, ε.α. σσ. 
35-36).  
Εν συνεχεία, παραθέτω την συγκριτική εξέλιξη των τριών ανωτέρω δασµών, 
λαµβάνοντας ως βάση το έτος 1867, κατά το οποίο ο δασµός είχε φτάσει στο 
χαµηλότερο επίπεδο: 

Ελλάς: Εξέλιξη του δασµού επί των σιτηρών (1967 = 100) 

Έτος Σίτος Καλαµπόκι Άλευρα 
1867 100 100 100 
1884  500 2.933 40,9 
1892 8.000   7.333-4.400 4.254-2.304 
1904 22.000  - - 
1905 24.200   - - 
1914 30.560    -  14.000 

 
Στους ανωτέρω πίνακες, είναι εµφανής ο διαχωρισµός ανάµεσα σε δύο φάσεις 
της πορείας του ελληνικού δασµολογίου επί των εισαγοµένων σιτηρών: στην 
πρώτη φάση, που φθάνει ως τα 1884, ο δασµός έχει µειωθεί στο έπακρο, ενώ 
στην δεύτερη, που άρχεται από το ίδιο έτος 1884, µια νέα ισχυρότατα 
προστατευτική των εγχωρίων σιτηρών πολιτική εγκαινιάζεται. 
Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για µια ριζική αλλαγή κατευθυντήριας 
γραµµής: η προς του 1880 πολιτική φέρει την σφραγίδα της ισχυράς 
προσωπικότητας του Αλεξ. Κουµουνδούρου, ενώ η εν συνεχεία νέα 
κατεύθυνση υπαγορεύεται από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Είναι προφανές ότι ο 
Κουµουνδούρος και ο Υπουργός του Κεχαγιάς, θερµοί θιασώτες και οι δυο µας 
προστατευτικής δασµολογικής πολιτικής επί της ανερχοµένης βιοµηχανίας, στο 
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δασµολόγιο τόσο του 1857 όσο και στου 1867, ετήρησαν ωστόσο έναν 
«εξοργιστικό φιλελευθερισµό» καθ’ όσον αφορά την γεωργική πολιτική και δη 
τα σιτηρά. 
Ο Κουµουνδούρος ύψωσε τον δασµό επί των εισαγοµένων βιοµηχανικών 
ειδών τελικής κατανάλωσης, υπό τον όρο ότι υπήρχε εγχώρια παρεµφερής 
παραγωγή. Αφ’ ετέρου επέφερε µια εντυπωσιακή µείωση στον δασµό επί των 
σιτηρών και των πρώτων υλών. Ο ακόλουθος πίνακας προσφέρει µια 
αναλυτική εικόνα της γενικής δασµολογικής πολιτικής του Κουµουνδούρου. 

Οι κατευθύνσεις του δασµολογίου Κουµουνδούρου (1857 και 1867) 

Φορολογούµενα είδη Παλαιός δασµός 
(προ του 1857) 

Νέος ∆ασµός 
(ολοκληρωθείς το 1867) 

 
Πρώτες ύλες ...........................................100    50   
Τελειωµένα βιοµηχανικά είδη των .......... 
οποίων παραγωγή υπάρχει εν Ελλάδι ...100  120 
Βιοµηχανικά είδη των οποίων παραγωγή 
δεν υπάρχει εν Ελλάδι............................100  100  
Είδη πολυτελείας ....................................100  150 
ΣΙΤΟΣ .....................................................100      5 
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ..........................................100      6 
Είναι σαφές ότι, κατά την σύλληψη του δασµολογίου Κουµουνδούρου, τα 
σιτηρά θεωρήθηκαν µάλλον ως πρώτες ύλες για την βιοµηχανία  -δηλαδή ως 
αγαθά εισερχόµενα στην αναπαραγωγή της εργατικής δύναµης- απολύτως 
πρώτης ανάγκης. 
Στην προοπτική πρέπει να εγγραφούν και οι προσπάθειες του Κουµουν-
δούρου υπέρ της προσάρτησης της Θεσσαλίας. Η επαρχία αυτή ήταν ήδη 
φηµισµένη για τον γεωργικό πλούτο της και δη για τις δηµητριακές δυνατότητές 
της. Θα ήταν δυνατόν, ως ελληνική επαρχία, να δώσει επί τέλους µια οριστική  
λύση στο ελληνικό σιτικό πρόβληµα. Πλην όµως, οι µαζικές αγορές 
Θεσσαλικής γης από τους Έλληνες µεγιστάνες του εξωτερικού ανέτρεψαν 
αιφνιδίως τα σχέδια του Κουµουνδούρου: η Θεσσαλία του 1880, 
κυριαρχούµενη από τα τσιφλίκια, αρνήθηκε ν’ αναλάβει τον ρόλο του ελληνικού 
σιτοβολώνα. Αντιθέτως, εµφανίστηκε ως µια περιοχή αποφασισµένη να 
επωφεληθεί της προνοµιακής θέσης της, πουλώντας ακριβά τις υπηρεσίες που 
της ζητούσε η Ελλάδα και αντλώντας εξ’ αυτού το µέγιστο κέρδος. 

Κ. Βεργόπουλου, Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα. Η κοινωνική ενσωµάτωση της 
γεωργίας, σσ. 142-143. 
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ΠΗΓΗ 2 
Ο αιφνίδιος σχηµατισµός της µεγάλης γαιοκτησίας από τους Έλληνες 
χρηµατιστές του εξωτερικού υποχρέωσε τον Τρικούπη να διαµορφώσει ένα 
ολόκληρο σύστηµα οικονοµικής προστασίας της τσιφλικικής οικονοµίας. 
Καταρχήν ο Τρικούπης, σε αντίθεση µε την πολιτική του Αλ. Κουµουνδούρου, 
πενταπλασίασε το δασµό πάνω στα εισαγόµενα σιτηρά το 1884, ενώ κατά το 
1892 τον ήδη υψηλό δασµό τον αύξησε ακόµα κατά 1.60%. Ο σκοπός του ήταν 
προφανής: να περιορίσει την εισαγωγή του αλλοδαπού σίτου, ώστε ο εγχώριος 
να υπερτιµηθεί και να διογκωθεί η έγγειος πρόσοδος των τσιφλικούχων.  
Παράλληλα, ο Τρικούπης πρόσφερε δύο ακόµα δώρα στους νεοπαγείς 
τσιφλικούχους της Θεσσαλίας: 
α) Κατάργησε τη φορολογία της δεκάτης επί των σιτηρών, η οποία 

αντιπροσώπευε το σηµαντικό ποσοστό του 70% των εσόδων του συνόλου 
των εγγείων φόρων ή το 12% των συνολικών εσόδων του δηµόσιου 
προϋπολογισµού. Τη δεκάτη αντικατέστησε ο λεγόµενος «φόρος 
αροτριώντων κτηνών»,  ο οποίος απέφερε µόλις το 1/3 των εσόδων της 
πρώτης. Ο νέος φόρος ανακούφισε τους τσιφλικούχους διπλά, όχι µόνο γιατί 
µειώθηκε ποσοτικά η αξίωση του δηµοσίου, αλλά και  γιατί ο νέος φόρος ήταν 
εύκολο να επιβαρύνει τελικά τους καλλιεργητές, εφόσον δε συνδεόταν µε την 
ιδιοκτησία αλλά µε τον αριθµό των ζώων που χρησιµοποιούνταν. 

β)  Κατάργησε το τελωνείο Θεσσαλίας, για να διευκολύνει τις εποχικές µετακι-
νήσεις της νοµαδικής κτηνοτροφίας στις περιοχές των ελληνοτουρκικών 
συνόρων. Η κατάργηση του τελωνείου αυτού σήµαινε βέβαια ζηµιά του 
δηµοσίου κατά 300.000 δραχµές, όµως έδωσε τη δυνατότητα στους 
τσιφλικούχους να αυξήσουν  τα ενοίκια για την παραχώρηση εκτάσεων για 
βοσκή. 

Στην περιοχή αυτή η προστασία των τσιφλικιών ήταν πλήρης. Οι γαιοκτήµονες 
της Θεσσαλίας, όντας εξασφαλισµένοι, πέρασαν σε ακόµα πιο επιθετική 
στάση. Περιόρισαν προοδευτικά τις καλλιεργούµενες εκτάσεις για δύο λόγους: 
α) για να πετύχουν τεχνητή υπερτίµηση των σιτηρών στην εγχώρια αγορά και 
συνεπώς αύξηση της εγγείου προσόδου και β) για να απελευθερώσουν 
εκτάσεις προς ενοικίαση στην αποδοτικότατη νοµαδική κτηνοτροφία. Στη 
δωδεκαετία 1885-1897, οι  καλλιεργούµενες µε σιτηρά εκτάσεις µειώθηκαν 
ραγδαία κατά 42, 4%, ενώ η Ελλάδα συνέχιζε να έχει δηµητριακό έλλειµµα και 
ενώ ο προστατευτικός δασµός επί της εισαγωγής σιτηρών ανέβαινε στα ύψη. 
Η υπερτίµηση του εγχώριου σίτου επέφερε συνεχή ανατίµηση της αγροτικής 
γης στη Θεσσαλία. Μέσα σε 37 χρόνια, 1880-1917, η τιµή της γεωργικής γης 
αυξήθηκε κατά 5-6 φορές. 

Ι.Ε.Ε., τόµος Ι∆΄, σσ. 70-71 
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Με βάση τις πηγές και τις ιστορικές σας γνώσεις:  
α) Να περιγράψετε την πολιτική του Κουµουνδούρου συσχετίζοντάς την µε 

την στάση των αγοραστών της Θεσσαλίας γης (Ελλήνων του εξωτερικού) 
σχετικά µε το σιτικό πρόβληµα. 

β) Να σχολιάσετε την άποψη ότι η «Θεσσαλία, γη των τσιφλικιών και των 
σιτηρών, αντί να προωθεί τη βιοµηχανική ανάπτυξη, σύµφωνα µε τα 
σχέδια του Κουµουνδούρου, εξελίσσετο, λόγω της πολιτικής Τρικούπη, σε 
µια σοβαρή τροχοπέδη αυτής της ανάπτυξης. 

 
 

27.  
ΠΗΓΗ  1 

Εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου 
Από τον ορυκτό πλούτο της χώρας είχε αξιοποιηθεί ως τα µέσα του αιώνα 
(σηµ: 19ου αιώνα) κυρίως η σµύριδα της Νάξου ,που αποτελούσε εξαγώγιµο 
προϊόν. Με το νόµο ΣΒ΄ της 18ης Ιουλίου 1852, η εκµετάλλευση των ορυχείων 
είχε δοθεί ύστερα από δηµοπρασία στον Άγγλο Ρίτσαρντ Άµποτ µε ευνοϊκούς 
όρους για το δηµόσιο. Η παραγωγή σµύριδα έφθασε το 1856 τις 40.000 
καντάρια, ενώ το 1859 η εξαγωγή της απέφερε 256.424 δρχ.  
........................................................................................................................... 
Για την προώθηση της αξιοποιήσεως του ορυκτού πλούτου της χώρας είχαν  
γίνει τότε ειδικές µελέτες. Στα 1859 για παράδειγµα µια µελέτη του Γερµανού  
Έντουαρντ Χάιντερ για τη «γη της Σαντορίνης» µεταφράστηκε από τα 
γερµανικά στα γαλλικά και τυπώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση για να 
προβληθούν οι ιδιότητές της για χρήση σε υδραυλικά έργα. 
........................................................................................................................... 
Μια θετική προσπάθεια για την άρση των εµποδίων στον τοµέα ορισµένων 
βιοµηχανικών υλών σηµειώθηκε το 1867 µε την ψήφιση του νόµου «περί 
µεταλλείων και ορυκτών». Ο νόµος εκείνος σκοπός είχε να ενθαρρύνει τις 
ξένες επενδύσεις και να στρέψει την εγχώρια αποταµίευση στην εκµετάλλευση 
του πλούτου της ελληνικής γης. Πραγµατικά µέσα σε λίγα χρόνια από την 
ψήφιση του νόµου σηµειώθηκε ένας πρωτοφανής για τα ελληνικά χρόνια 
πυρετός για την έρευνα και εκµετάλλευση του ελληνικού υπεδάφους. 
Όπως γράφει το τότε τµηµατάρχης της ∆ηµόσιας Οικονοµίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών Α. Μανσόλας, «η µεταλλευτική βιοµηχανία εξήγειρε την 
δραστηριότητα και την κερδοσκοπική των πολιτών τάση, πανταχού δε σχεδόν 
της Ελλάδος περιέτρεχον τα όρη και τας κοιλάδας προς ανίχνευσιν του υπό 
την επιφάνειαν αυτών, κατά την ιδέαν των απλουστέρων, υποκρυπτοµένου 
πλούτου, εξ ου ωνειροπωλούντο αµύθητα κέρδη». Από το 1867 ως το 1875 
υποβλήθησαν στο υπουργείο Εσωτερικών 1.086 αιτήσεις για την παραχώρηση 
µεταλλείων και ορυχείων εκτάσεως εκατοµµυρίων στρεµµάτων. Από τις 
αιτήσεις αυτές εγκρίθηκαν 359, αλλά σε 40 από αυτές ενεργήθηκαν σχετικές 
έρευνες, και στα τέλη του 1875 παρέµειναν σε λειτουργία µόνο 9.  
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Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΓ΄, σσ. 180-181, 312 
 
 
ΠΗΓΗ 2 
∆ια του Β.∆. της 22 Οκτωβρίου 1881 συνεστάθη ανώνυµος «Ελληνική εταιρία 
των µαρµάρων της Πάρου» µε µετοχικόν κεφάλαιον εκ 3.500.000 δρχ. ν. εις 
χρυσόν προς καλλιέργειαν των λατοµείων των λευκών µαρµάρων της Πάρου.  
........................................................................................................................... 
Εν Πεντέλη σήµερον εξορύττονται µάρµαρα ... Περί τα τέλη του 1882 
συνεστάθη εις τα περίχωρα των Αθηνών εργοστάσιον, όπερ κατεργάζεται, 
σχίζει και στιλβώνει το µάρµαρον λίαν επιτυχώς και καταγινόµενον κυρίως εις 
τα τη επιπλοποία χρήσιµα µάρµαρα, ανάλογα δε πράττει, κυρίως όµως δια 
οικοδοµάς, έτερον µηχναικόν µαρµαρουργείον παρά τον Ιλισσόν.  

Α. Ν. Βερναρδάκη, Περί του εν Ελλάδι Εµπορίου, σσ. 59, 61 
 
 
ΠΗΓΗ 3 
Παρουσιάζεται παρακάτω ο κατάλογος των ελληνικών µεταλλευτικών 
επιχειρήσεων που υπήρχαν και διαλύθηκαν, και των επιχειρήσεων που 
δηµιουργήθηκαν στη θέση τους από ξένους κεφαλαιούχους (ή µε σηµαντική 
συµµετοχή ξένων κεφαλαίων) κατά τη δεκαετία του 1880. 
 

Έτος 
ίδρυσης 

Ελληνικές εταιρείες Έτος 
ίδρυσης 

Ξένες εταιρείες 

 
1869 

«Περικλής» 
(µόλυβδος Λαύριο,  
κεφ.: 3 εκατ. δρχ). 

 
1875 

Γαλλική Εταιρεία Λαυρίου  
(Ι. Β. Σερπιέρη, έδρα: Παρίσι, κεφ. 

16,3 εκατ. φρ. Ο «Περικλής» 
αγοράστηκε το 1879) 

 
1869 

«Ελληνική Μεταλλευτική 
Εταιρεία»  

(σίδηρος, Σέριφος,  
κεφ.: 3 εκατ. δρχ.) 

 
1880 Γαλλική εταιρεία  

«Σέριφος-Σπηλιαζέζα»  
(Ι. Β. Σερπιέρη) 

   
1887 

(δεύτερη εταιρεία) Γαλλική 
εταιρεία «Βιάρ-Σγούτας-

Ντυφούρ» (σίδηρος, Σέριφος, 
έδρα: Αθήνα) 

 
1872 

«Σούνιον (Λ. Ράλλη και 
Ν. Μελετόπουλου, 
µόλυβδος,  Σούνιο,  
κεφ.: 1,4 εκατ. δρχ.) 

 
1881/82 

 
Γαλλική εταιρεία «Σούνιον» 

(έδρα: Παρίσι, κεφ.: 4 εκατ. φρ.) 

 
1868 

Ελληνική εταιρεία (;) για 
την εκµετάλλευση του 
µολύβδου της Μήλου. 
∆ιαλύεται το 1870 

 
1882/83 Γαλλική εταιρεία «Σερπιέρης-

∆επιάν-Αργυρόπουλος», 
µόλυβδος, Μήλος 
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1872 

 
«Κάρυστος» 

 
1882 

Γαλλική εταιρεία «Σίφνος 
Εύβοια» (άλλοτε και «Σίφνος-

Κάρυστος»), µόλυβδος,  
κεφ:. 1,5 εκατ. φρ., έδρα: Παρίσι 

 
1872 

 
«Αντίπαρος» 

 
1880 

Ελληνο-αγγλική εταιρεία  
«D. Swan & Co», καλαµίνα, 

Αντίπαρος 
   

1884 
Άλλο κοίτασµα καλαµίνας  
στην Αντίπαρο ανήκει  
στον Ι. Β. Σερπίέρη 

Τέλος στον τοµέα των λατοµείων έχουµε 
 

1857 
 

Ελληνική Εταιρεία των 
Παρίων Μαρµάρων 

 
1880 

«Εταιρεία των Παρίων 
Μαρµάρων» (Γεν. Πιστωτική 
Τράπεζα + Banque Franco-

égyptienne) 

Χ. Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα. Ιστορικό 
αρχείο, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1986, σσ. 260-261 

 
Λαµβάνοντας υπόψη το κείµενο του βιβλίου σας και το περιεχόµενο των πα-
ραπάνω πηγών, να παρουσιάσετε τις ενέργειες των ελληνικών κυβερνήσεων 
προς ενθάρρυνση των επενδύσεων για την εκµετάλλευση του ελληνικού 
υπεδάφους. 
 

28.  
ΠΗΓΗ  1           ΠΙΝΑΚΑΣ 

Ανάπτυξη της βιοµηχανίας 

 Αριθµός 
βιοµηχανιών 

Αριθµός 
εργατών 

Ιππο-
δύναµη 

Αξία των 
εγκαταστάσεων 

Αξία της 
παραγωγής 

(εκατοµ.) 
1867 22 7.300 300 - - 
1873 95 7.342 1.967 20 - 
1875 95 - - 26 - 
1878 108 - 2.884 - - 
1889 (145) - 8.568  - - 
1892 - - 10.000 42 - 
1904 - - - 56 - 
1917 2.213 35.500 70.000 200 200 
1920 2.905 59.120 110.000 220 - 

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, ό.π., σ. 260 
 
ΠΗΓΗ 2 
Η εµφάνιση νέων βιοµηχανιών στην περίοδο 1864-1890 έχει ερµηνευθεί ως 
απόδειξη µιας σοβαρής πρώτης εκβιοµηχάνισης και ως ένδειξη του 
καπιταλιστικού µετασχηµατισµού της ελληνικής κοινωνίας. Πρόκειται για 
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παρερµηνεία. Οι νέες βιοµηχανικές ίσως ν’ άλλαξαν αισθητά τη στατιστική 
εικόνα της ελληνικής οικονοµίας, αλλά µια στατιστική χωρίς την κατάλληλη 
ερµηνεία µπορεί να είναι εξαιρετικά παραπλανητική. Μεταξύ 1886 και 1889 
παρατηρείται αναµφιβόλως µια εντυπωσιακή αύξηση από 22 εργοστάσια σε 
145, που αντιστοιχεί σε 600% περίπου. Με την ίδια αριθµητική λογική, αν 
χρησιµοποιηθούν  ως βάση τα τρία ή τέσσερα εργοστάσια του 1830, η αύξηση 
ως το 1889 φτάνει στο αξιοθαύµαστο ποσοστό του 4.000%. Είναι φανερό ότι 
ποσοστά αυτού του είδους είναι παραπλανητικά, γιατί βασίζονται σε ένα 
σηµείο εκκίνησης που βρίσκεται πολύ κοντά στο µηδέν. 
Μια καθαρά ποσοτική αποτίµηση της εξέλιξης, άλλωστε µπορεί να 
παραπλανήσει και µε την έλλειψη κάθε ποιοτικής επιφύλαξης. Στην ειδική αυτή 
περίπτωση, θα ήταν λάθος να µη ληφθεί υπόψη, πέρα από το ποσοτικό 
στοιχείο, και η διάρθρωση της αύξησης στον αριθµό των εργοστασίων. Μεταξύ 
1875 και 1889, π.χ., παρατηρείται µια αύξηση από 95 σε 145 εργοστάσια. Αλλά 
από τις 50 νέες µονάδες, οι 44 ήταν αλευρόµυλοι και οι 4 ελαιοτριβεία. 
Επιπλέον οι περισσότερες εξυπηρετούσαν την σιτοπαραγωγή της Θεσσαλίας 
και της Άρτας και πολλές «προσαρτήθηκαν» στην Ελλάδα, µαζί µε τις επαρχίες 
αυτές, το 1880. Εποµένως η αύξηση δεν δείχνει εκβιοµηχάνιση: απλώς 
κατοπτρίζει την εδαφική επέκταση της χώρας και την αντίστοιχη αύξηση του 
πληθυσµού. 
Η εικόνα µεταβάλλεται άρδην κατά τις δεκαετίες 1910 και 1920. Πράγµατι, η 
εγκατεστηµένη ιπποδύναµη αυξάνεται από τους 5.500 ίππους το 1893 σε 
60.000 το 1920 και 230.000 το 1929. Ο αριθµός των εργοστασίων αυξάνεται 
από τα 208 εργοστάσια του 1893 ή τα 335 του 1909 σε 2.905 µονάδες το 
1920. Τόσο ο αριθµός των εργοστασίων, εποµένως, όσο και η ολική 
ιπποδύναµη δείχνουν ότι η «απογείωση» της ελληνικής βιοµηχανίας έγινε όχι 
πριν, αλλά µετά το 1909 και ιδίως µετά το 1920. 
Η µεταβολή αυτή δεν είναι µόνο ποσοτική, είναι και ποιοτική. Γιατί µετά το 1920 
έχουν δηµιουργηθεί και πολλά εργοστάσια µε αυξηµένη εργατική δύναµη. 
Πράγµατι ο αριθµός των 2.905 µονάδων του 1920 περιλαµβάνει µόνο τα 
εργοστάσια µε περισσότερους από 6 εργάτες, ενώ αυτή η διάκριση δεν ισχύει 
για τα προηγούµενα χρόνια. Επιπλέον στο σύνολο του 1920 υπάρχουν και 
492 µονάδες µε περισσότερους από 26 εργάτες, οι οποίες µάλιστα 
παρουσιάζουν ένα υψηλό µέσον όρο εργατικής δύναµης: 76 άτοµα. Βέβαια 
αυτή η µέση δύναµη χρειάζεται προσεκτική στάθµιση. Ελάχιστες πολύ µεγάλες 
µονάδες που απασχολούν εκατοντάδες ή και χιλιάδες εργάτες αυξάνουν πολύ 
τον µέσο όρο. Αυτό δηµιουργεί παραπλανητική εντύπωση για το µέγεθος των 
εργοστασίων. Στην πραγµατικότητα τα περισσότερα από αυτά πρέπει να ήταν 
πολύ πιο κοντά στο όριο των 26 παρά στον µέσο όρο των 76. Παραµένει, 
όµως, η εµφάνιση αρκετών µεγάλων εργοστασίων σε αυτή την περίοδο και η 
αύξηση της µέσης εργατικής δύναµης, στοιχεία που δείχνουν µια σοβαρή 
ποιοτική διαφοροποίηση στην ελληνική βιοµηχανία. 
Από την άλλη πλευρά οι ποιοτικές αυτές µεταβολές δεν πρέπει να οδηγήσουν 
και σε αντίθετες εκτιµήσεις, εξίσου ακραίες. Γιατί µπορεί να δείχνουν 
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διαφοροποίηση από το παρελθόν, δείχνουν, όµως, και επίσης και τις 
ιδιοµορφίες αυτής της νεότευκτης ελληνικής βιοµηχανίας. Πρόκειται για µια 
βιοµηχανία που, παρά την νεότητα και την αιφνίδια ακµή της, δεν µπορεί και 
πάλι να συγκριθεί µε τους δυτικούς ανταγωνιστές της. Γιατί στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία τα νέα εργοστάσια έχουν πολύ µικρό µέγεθος και 
λειτουργούν µε χαµηλής ποιότητας τεχνολογία. Αυτό είναι εµφανές από τη 
µέση εργατική δύναµη και τη µέση ιπποδύναµη που απασχολούν. 

Γ. ∆ερτιλή, Κοινωνικός Μετασχηµατισµός και Στρατιωτική Επέµβαση 1880-1909, 
σσ. 89-91 

 
Μελετώντας τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο πίνακας σε συνδυασµό µε τις 
πληροφορίες του παραθέµατος και λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές 
πληροφορίες του βιβλίου σας, να παρακολουθήσετε την πορεία ανάπτυξης 
της ελληνικής βιοµηχανίας στο χρονικό διάστηµα στο οποίο αναφέρονται τα 
στοιχεία και να καταγράψετε τα συµπεράσµατα σας. 

 
29.  

ΠΗΓΗ   
Ένα ακόµη κριτήριο που πρέπει να εξεταστεί είναι η εξέλιξη της ολικής εργατικής 
δύναµης, που απασχολούσε η ελληνική βιοµηχανία. Πρόκειται για τον 
ασφαλέστερο δείκτη της «ανταλλαγής εργασίας µε χρήµα», το κατ΄ εξοχήν 
κριτήριο καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και αυτό το στοιχείο δείχνει λοιπόν ότι αν 
συµβαίνει κάποιος µετασχηµατισµός στην οικονοµία της χώρας και στην κοινωνική 
της διάρθρωση, αυτός επέρχεται µετά το 1910 ή 1920. Πράγµατι, ο αριθµός των 
εργατών, από 7.000 περίπου που είναί το 1875, εξελίσσεται σε 26.000 το 1911, σε 
60.000 το 1920 και σε 190.000 το 1933. Αν µάλιστα αφαιρεθεί το σύνολο των 10-
15.000 εργατών µεταλλείων, που µακροχρονίως παραµένει σχεδόν σταθερό, η 
εξέλιξη είναί ακόµα πιο ενδεικτική: από 10-14.000 βιοµηχανικούς εργάτες το 1911 
σε περίπου 45.000 το 1920 και 175.000 το 1933.  
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η σύγκριση της ολικής ιπποδύναµης που ήταν 
εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, µε την αντίστοιχη εξέλιξη στο Βέλγιο. Γιατί πρόκειται 
για µια χώρα µικρή, η οποία όµως πέρασε το στάδιο του καπιταλιστικού 
µετασχηµατισµού πολύ πριν από τη µεγάλη κρίση του 1873-1896. Στο Βέλγιο η 
εγκατεστηµένη ιπποδύναµη ήταν 11.000 το 1830, 30.000 το 1838 και 66.000 το 
1850, ενώ στην Ελλάδα ήταν περίπου 2.000 ίπποι εικοσιπέντε χρόνια αργότερα, 
το 1875, στο τέλος της περιόδου ακµής και όταν η µεγάλη ύφεση είχε  ήδη 
εξαπλωθεί σε όλον τον κόσµο. Η ελληνική βιοµηχανία έφτασε µόλις το 1920 στους 
60.000 ίππους, δηλαδή στο επίπεδο που βρισκόταν το Βέλγιο το 1850, εβδοµήντα 
χρόνια νωρίτερα. Και η εγκατεστηµένη στην Ελλάδα ιπποδύναµη το 1909 δεν 
µπορεί να ήταν πολύ µεγαλύτερη από 10-12.000.  
Συµπερασµατικά, το µόνο που µπορεί να λεχθεί µε βεβαιότητα, είναι ότι η 
ελληνική βιοµηχανία ήταν ουσιαστικά στην ίδια σχεδόν κατάσταση το 1890 και 
το 1900, στην οποία βρισκόταν και το 1864. Συγκριτικά µε την αλµατώδη 
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πορεία της βιοµηχανικής επανάστασης στη ∆ύση σε ολόκληρη τη διάρκεια του 
19ου αιώνα, η εξέλιξη της ελληνικής βιοµηχανίας υπήρξε ασήµαντη και η 
κατάστασή της στις αρχές του 20ου µπορεί να χαρακτηριστεί πρωτόγονη. ... 
 

1875- 
1876 

1883- 
1889 

1893- 
1896 

1907- 
1910 

1920 1928- 
1929 

1933-1936 

100 104 91 101 197 189 Εξωτ. εµπόριο 
100 116 146 221 884 1.085 1.151 Εργοστάσια 
100 213 183  868 2.865 3.236 Ιπποδύναµη 
100   103 201 374 632 Εργατ. δύναµη (γ) 

  100 142(α)  361 463 Κεφάλαια πάγια 
100 70 76 122 262(β) 369 465 Εµπ. στόλος (δ) 

1.600 2.100 2.400 2.700 5.531 6.205 6.600 Πληθυσµός (ε) 

(α) 1904· (β) 1915· (γ) εκτός µεταλλείων·  
(δ) χωρητικότητα, χωρίς αναγωγή στον πληθυσµό· (ε) σε χιλιάδες άτοµα. 

Γ. ∆ερτιλή, Κοινωνικός µετασχηµατισµός και στρατιωτική επέµβαση (1880-1909),  
σσ. 91-93 

Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία που περιλαµβάνουν ο πίνακας και τα σχόλια 
που τον συνοδεύουν:  
α) Ποιες ενδείξεις πιστοποιούνται και σε ποια συµπεράσµατα οδηγείστε σχε-

τικά µε την οικονοµική ανάπτυξη µεταξύ 1885 και 1910 και στη δεκαετία 
1910 και 1920; 

β) Μπορεί η δεύτερη να θεωρηθεί ως φάση «απογείωσης της ελληνικής 
οικονοµίας και του «αστικού µετασχηµατισµού της ελληνικής κοινωνίας 
και γιατί; 

 
30.  

ΠΗΓΗ 1 
Πρώτον, µε την προσάρτηση της Θεσσαλίας η Ελλάδα επεκτείνει τα σύνορά 
της σε µια περιφέρεια πολύ πιο καθυστερηµένη από το παλαιό βασίλειο, η 
οποία ενισχύει τον αγροτικό χαρακτήρα της χώρας και επιδεινώνει τις 
κοινωνικές συγκρούσεις, χωρίς να λύνει το πρόβληµα της αυτάρκειας στα 
βασικά είδη διατροφής. Πρέπει να υπογραµµίσουµε εδώ ότι, καθώς δεν 
υπήρξε αξιοσηµείωτος εκσυγχρονισµός της καλλιέργειας, το µεγάλο θεσσαλικό 
κτήµα διατηρεί ακέραιο το δυναµικό του σε εργατικά χέρια και µάλιστα µε τις 
πιο αρχαϊκές µορφές υπο-απασχόλησης. Επιπλέον, µε τους θεριστές που 
έρχονται από την Ήπειρο και τη Μακεδονία, ή µε τους βοσκούς που 
κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά για να ξεχειµωνιάσουν στην πεδιάδα, 
παρατηρούνται στην περιοχή σηµαντικές εποχικές  µετακινήσεις πληθυσµού. 
Οι συνθήκες αυτές δεν ευνοούν την εκβιοµηχάνιση στην καλύτερη περίπτωση 
µπορούν να στηρίξουν εποχικές µεταποιητικές δραστηριότητες. Έτσι, η 
βιοµηχανική ανάπτυξη της Θεσσαλίας είναι ασήµαντη την εποχή που 
εξετάζουµε: καµιά δεκαριά ατµόµυλοι, δύο µηχανουργεία, ένα µικρό 
µεταξουργείο, όλα τούτα συγκεντρωµένα στον Βόλο, αυτό είναι χονδρικά το 
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βιοµηχανικό δυναµικό της περιφέρειας στο τέλος του αιώνα. Αντίθετα, επιζεί 
και αναπτύσσεται η βιοτεχνική παραγωγή, που ανήκει µάλλον στο στάδιο της 
“πρωτο - εκβιοµηχάνισης”: στον Τύρναβο, στην Αγυιά και άλλες µικρές 
κωµοπόλεις, στους πρόποδες του Κίσσαβου, µε µακρόχρονη παράδοση στην 
κλωστοϋφαντουργία, υπάρχουν στο τέλος του αιώνα χειροκίνητα υφαντήρια, 
που µπορούν να λειτουργούν µε το φθηνό εποχικό εργατικό δυναµικό. 
Το δεύτερο σηµείο αφορά το σύνολο της οικονοµίας: µε τους προστατευτικούς 
δασµούς στο εισαγόµενο σιτάρι ουσιαστικά πραγµατοποιόταν µια “αφαίµαξη” 
εισοδηµάτων από το σύνολο του πληθυσµού, και κυρίως του αστικού, 
πληρωνόταν δηλαδή ένα είδος φόρου στη θεσσαλική υπανάπτυξη. Μαζί µε τη 
σειρά των νέων φόρων που καθιερώθηκαν την τρικουπική εποχή και που 
επιβάρυναν κυρίως τα αστικά στρώµατα, οι δασµοί στο σιτάρι ενίσχυσαν τη 
φορολογική πίεση, στενεύοντας έτσι τα περιθώρια διεύρυνσης της εσωτερικής 
αγοράς, στην οποία απευθυνόταν η βιοµηχανία. 

Χ. Αγριαντώνη, ό.π., σσ. 287-288 
 
ΠΗΓΗ 2 
Αυτή η τελευταία επέκταση της σταφιδοκαλλιέργειας είχε ανυπολόγιστες 
αρνητικές συνέπειες, όχι µόνο τη στιγµή της κατάρρευσης, για τους άµεσα 
πληττόµενους παραγωγούς και εµπόρους, αλλά για την εθνική οικονοµία 
γενικότερα ολόκληρη την περίοδο 1880-1900. Η εθνική οικονοµία υπέγραψε 
ένα ληξιπρόθεσµο γραµµάτιο σπαταλώντας αλόγιστα το προϊόν της 
προεξόφλησης. Εξακολούθησε καταχρηστικά να διοχετεύει σηµαντικούς 
ανθρώπινους και χρηµατικούς πόρους σε έναν τοµέα που δεν ήταν πλέον ο 
“µοχλός” της οικονοµικής ανάπτυξης, όπως την προηγούµενη περίοδο. 

Χ. Αγριαντώνη, ό.π., σ. 277 
 
ΠΗΓΗ 3 
Οι ίδιοι ίσως άνθρωποι - ή τουλάχιστον ο ίδιος τύπος επιχειρηµατία - που λίγα 
χρόνια πριν επένδυαν µέρος των κεφαλαίων τους σε κάποιον µικρό ατµόµυλο ή 
ελαιοτριβείο, ή ακόµα και νηµατουργείο, τώρα χτίζουν αυτές τις µεγάλες αποθήκες 
κατά µήκος της σιδηροδροµικής γραµµής, όπου γίνεται η επιλογή των ποιοτήτων, 
το ζύγισµα και η συσκευασία της σταφίδας. Όλα τούτα, βέβαια, αρχίζουν τώρα να 
γίνονται µε µηχανικά µέσα, γιατί ο όγκος της παραγωγής που διακινείται, αλλά και 
η πτωτική τάση της τιµής, απαιτούν οικονοµίες σε όλες τις συµπληρωµατικές 
εργασίες. Αλλά, όπως είπαµε, υπάρχουν όρια στις “βιοµηχανικές δυνατότητες” της 
σταφίδας και δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι εγκαταστάσεις αυτές, απλά 
παραρτήµατα εξαγωγικών επιχειρήσεων που δουλεύουν επί τρεις ή τέσσερις 
µήνες το χρόνο, συνέβαλαν στη διαδικασία εκβιοµηχάνισης. 
Πιο σοβαρό ίσως πλήγµα για την εκβιοµηχάνιση, στο σύνολό της, είναι οι νέες 
πιέσεις που ασκεί στην αγορά εργασίας ή ανανεωµένη ζήτηση εργατικών 
χεριών στη σταφιδοκαλλιέργεια. Τα µεροκάµατα που πληρώνονται για τις 
εργασίες στα αµπέλια τις εποχές αιχµής φτάνουν τις 4 ως 5 δρχ. τον Μάιο, 
ξεπερνούν τις 6 από τον Αύγουστο και µετά για τον τρύγο, τις µεταφορές και τη 
συσκευασία: “∆ια τούτο δε πολλοί τεχνίται την τέχνην των, αφ’ ης ολιγώτερον 
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κερδαίνουσιν, αφήσαντες, εργάζονται κατ’ αυτάς εις τας αποθήκας (της 
Πάτρας)”, διαβάζουµε σε µια εφηµερίδα τον Αύγουστο του 1886· αυτή η µικρή 
φράση λέει πολλά για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει κάθε βιοµηχανία, που 
δεν αντέχει την πολυτέλεια να διακόπτει εποχικά τις εργασίες της. 

Χ. Αγριαντώνη, ό.π., σσ. 279-280 
 

Λαµβάνοντας υπόψη το κείµενο του βιβλίου σας και το περιεχόµενο των 
παραπάνω πηγών να προσπαθήσετε να αναζητήσετε τους λόγους για τους 
οποίους η βιοµηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα ήταν 
βραδύρρυθµη. 

 
31.  

ΠΗΓΗ 1 
Πτώση των εξαγωγών των κατεργασµένων δερµάτων 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Εξαγωγές κατεργασµένων δερµάτων από την Ελλάδα (σύνολο)  

αι από τη Σύρα, 1857-1904 
 

 
 
Πηγές: Για τη Σύρα, γαλλική προξενική αλληλογραφία στο ΑΜΑΕ, Syra, τ. 12 και ΑΝ, F 
12 2670, F 12 7128. Τα στοιχεία για τα έτη 1866-68 είναι πολύ αµφισβητήσιµα (βλ. 
σχετικά ΑΝ, F 12 2670 Syra, 26 Οκτωβρίου 1867). Για το σύνολο, βλ. πηγές εξωτερικού 
εµπορίου, σ. 365. 

Χ. Αγριαντώνη, ό.π., σ. 371 
 
ΠΗΓΗ 2 
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Η σταδιακή διείσδυση των ευρωπαϊκών βιοµηχανιών στις αγορές της 
περιοχής, οι ανερχόµενοι βαλκανικοί εθνικισµοί και η διαρκής επιδείνωση των 
σχέσεων µε την Αυτοκρατορία τροποποιούσαν αισθητά τους κανόνες του 
παιγνιδιού. Καθώς η διαδικασία του εκσυγχρονισµού απλωνόταν σιγά σιγά στο 
σύνολο της χερσονήσου, η Ελλάδα είχε πια να κάνει, όχι µόνο µε πολιτικούς 
αντιπάλους στο επίπεδο της διεκδίκησης των “εθνικών δικαιωµάτων” της, αλλά 
και µε νέους ανταγωνιστές στο οικονοµικό επίπεδο - και τούτο, όχι σε µια 
περίοδο ανάπτυξης από την οποία ενδεχοµένως θα έβγαιναν όλοι κερδισµένοι, 
αλλά σε περίοδο µαρασµού και όξυνσης των ανταγωνισµών. Πραγµατικά, ο 
πολιτικός αναβρασµός στην περιοχή συµπορεύεται συχνά µε απαρχές 
οικονοµικών µετασχηµατισµών και τη διαµόρφωση των νέων εθνικών 
οικονοµιών. 
…………………………………………………………………………………………. 
Έτσι στις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα τα νήµατα της πειραϊκής 
βιοµηχανίας αποκλείονται σταδιακά από τις αγορές της Αδριανούπολης, της 
Φιλιππούπολης, της Βάρνας (προς όφελος κυρίως των νηµατουργείων της 
Θεσσαλονίκης, που ιδρύονται µετά το 1878), ή από τις αγορές της Βηρυτού και 
της Μικράς Ασίας (νηµατουργεία της Ταρσού). ∆εν χρειάζεται να αποδείξουµε τη 
σηµασία των εξωτερικών αγορών για τη βιοµηχανία µιας µικρής χώρας. 

Χ. Αγριαντώνη, ό.π., σσ. 265-267 
 

Αφού µελετήσετε τις παραπάνω πηγές να ερµηνεύσετε τη φράση του βιβλίου 
σας: «Μέχρι το 1880 υπήρχε σηµαντική εµπορική κίνηση στα κατεργασµένα 
δέρµατα η οποία όµως σχεδόν εξαφανίστηκε στη συνέχεια» (σ. 20). 

 
 

32.  
ΠΗΓΗ 1 

Ε.Τ.Ε. - Βιοµηχανία 
Η ΕΤΕ δεν δηµιούργησε λοιπόν εξειδικευµένες σχέσεις µε τη βιοµηχανία· οι 
βιοµήχανοι που συγκαταλέγονται ανάµεσα στους πελάτες της έχουν δικαίωµα 
στις ίδιες πιστώσεις, όπως και οι άλλοι επιχειρηµατίες, έµποροι ή ιδιοκτήτες 
(εµπορικές πιστώσεις - προεξόφληση - πιστώσεις ανοιχτού λογαριασµού ή 
απλά ενυπόθηκα δάνεια) και υπόκεινται στους ίδιους καταναγκασµούς που 
απορρέουν από τις µεταστροφές της πολιτικής της Τράπεζας. Η διοίκηση του 
µεγάλου πιστωτικού οργανισµού µοιάζει ελάχιστα διατεθειµένη να “ποντάρει” 
στη λογική και την προοπτική του βιοµηχανικού κέρδους. Το 1871, ο Σταύρος 
Χρυσός, ο ερµουπολίτης αλευροβιοµήχανος, έχει ήδη στη διάθεσή του 
πίστωση ανοιχτού λογαριασµού 150.000 δρχ., ποσό πολύ σηµαντικό για την 
εποχή. Όταν όµως ζήτησε τότε ένα απλό δάνειο 100.000 δρχ. για δέκα χρόνια, 
η κεντρική διοίκηση αρνήθηκε. Μάταια υποστήριξε το αίτηµά του ο διευθυντής 
του υποκαταστήµατος της Ερµούπολης, γράφοντας µάλιστα για τον σπάνιο 
αυτό βιοµήχανο, ότι “…λόγω της προσωπικής αξίας και ατοµικής ικανότητος 
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αυτού (…) εις χείρας (του) το ζητούµενον ποσόν ταχέως θέλει 
πολλαπλασιασθεί δια των κερδών, όσα εξ αυτού θέλει προσπορισθεί…”.  
Ύστερα απ’ όλα αυτά, πρέπει τάχα να συνάγουµε ότι η ΕΤΕ δεν έπαιξε κανένα 
ρόλο στις απαρχές της εκβιοµηχάνισης, εκτός βέβαια από τη γενική συµβολή 
της στην επιτάχυνση των ανταλλαγών και τη διάδοση των νέων µέσων 
πληρωµής. 

Χ. Αγριαντώνη, ό.π., σ. 172 
 

ΠΗΓΗ 2 
Η Τράπεζα έπεται του σχηµατισµού των περιουσιών, δεν τον προκα-
ταλαµβάνει. Έτσι µόνο µετά την εγκατάσταση του εργοστασίου και την έναρξη 
της λειτουργίας του αποφασίζει να παραχωρήσει την αιτούµενη πίστωση, και 
βέβαια όχι πάντοτε. Η ΕΤΕ δεν έδειξε να συγκινείται από εκκλήσεις επιχει-
ρήσεων που βρίσκονταν ακόµα στα χαρτιά. 

Χ. Αγριαντώνη, ό.π., σ. 173 
 

ΠΗΓΗ 3 
Κατά τις δεκαετίες του 1860 και του 1870 η Τράπεζα παίρνει ενεργό µέρος 
στην οικονοµική ανάπτυξη, που επιταχύνεται - η σωστότερα, απογειώνεται - 
την εποχή αυτή. Υποστηρίζεται από την ανάπτυξη αυτή, και την υποστηρίζει µε 
τη σειρά της· παρέχει το απαραίτητο υπόβαθρο στις συναλλαγές, διευκολύνει 
την επιτάχυνση και τον εµπλουτισµό της οικονοµικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό 
είναι επίσης παρούσα στις απαρχές της εκβιοµηχάνισης, έµµεσα και άµεσα. 
Έµµεσα, µε την ανάπτυξη όλων γενικά των εργασιών της. Και άµεσα, µε το 
µηχανισµό της προεξοφλητικής πίστης, από τον οποίο επωφελούνται οι 
περισσότερες βιοµηχανίες (πίστης που τροφοδοτεί τα κεφάλαια κίνησης και 
παρέχεται, δεν πρέπει να το ξεχνάµε, µε χαµηλότερο επιτόκιο από εκείνο της 
αγοράς), αλλά και µε τη χορήγηση µεσοπρόθεσµων πιστώσεων σε ορισµένες 
βιοµηχανίες. Οι τελευταίες αυτές πιστώσεις συχνά επέτρεψαν στις 
επιχειρήσεις, κυρίως σε όσες πιστοδοτήθηκαν αρκετά χρόνια πριν από την 
κρίση, να αντιµετωπίσουν τις πρώτες δυσκολίες, εγγενείς σε κάθε νέα και 
χωρίς προηγούµενη εµπειρία επιχείρηση, και να σταθεροποιήσουν τη θέση 
τους. Αυτό είναι το λιγότερο που µπορούµε να πούµε αυτή τη στιγµή. Αλλά η 
ΕΤΕ δεν µπόρεσε - ή δεν θέλησε - να “κατασκευάσει” ένα εργαλείο ειδικά 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες της βιοµηχανίας, όπως άλλωστε αυτή η 
τελευταία δεν θέλησε - ή δεν µπόρεσε - να γίνει ανεξάρτητος και κυρίαρχος 
τοµέας της οικονοµίας και να αποσπαστεί µε σαφήνεια από τους άλλους (από 
το εµπόριο, για παράδειγµα). 

Χ. Αγριαντώνη, ό.π., σ. 176, 177 
 
ΠΗΓΗ 4 

Τράπεζες - Βιοµηχανία - Ε.Τ.Ε.  
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα του δίδυµου τράπεζα - βιοµηχανία 

Μια ευρύτατη και γόνιµη σκέψη πρυτάνευσε στο σύνολο των ενεργειών της 
τράπεζας: η ∆ιεύθυνση προσπάθησε να δηµιουργήσει τις οικονοµικές 
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προϋποθέσεις και να διαδώσει το συνεταιριστικό πνεύµα ως µέσον για την 
ανάπτυξη της εθνικής βιοµηχανίας. Η ∆ιεύθυνση στρέφοντας τα βλέµµατά της 
προς τις περιοχές της χώρας εντυπωσιάστηκε από το µέγεθος του πλούτου µε 
τον οποίο η φύση είχε προικίσει πολλά τµήµατα του εδάφους τους. Αλλά 
συγχρόνως αντιλήφθηκε ότι τις περισσότερες φορές οι ιδιοκτήτες και των πιο 
πλούσιων ορυχείων και των πιο χρήσιµων και θαυµάσια οργανωµένων 
εργοστασίων, δεν είχαν τα αναγκαία οικονοµικά µέσα για να αναπτύξουν την 
παραγωγή τους… Η ∆ιεύθυνση σκέφτηκε ότι η κατάσταση αυτή θα έπρεπε να 
θεραπευθεί και ότι ο δανεισµός και η στήριξη αυτών των επιχειρήσεων µε 
κεφάλαια της τράπεζας βρισκόταν µέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της. 

Απόσπασµα από την έκθεση των πεπραγµένων  
της βελγικής τράπεζας Societé Générale στα 1836 

 
ΠΗΓΗ 5 
Αυτή η πρώτη εµπειρία (ή “µαθητεία”) της ΕΤΕ στη βιοµηχανική πίστη (ο όρος 
χρησιµοποιείται συµβατικά) και το αντίστροφο, δηλαδή η “µαθητεία” των 
βιοµηχάνων στον τραπεζικό δανεισµό, υπήρξε εντελώς αποτυχηµένη. 

Χ. Αγριαντώνη, ό.π., σ. 313 
 
Αφού µελετήσετε τα παραπάνω κείµενα και µε βάση τις γνώσεις σας να 
προσδιορίσετε τον ρόλο των τραπεζών στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και να επισηµάνετε οµοιότητες και 
διαφορές. 

 
33.  

ΠΗΓΗ  1 
Οι πρώτες βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην Ελεύθερη Ελλάδα ήταν αλευρό-
µυλοι, βυρσοδεψεία, νηµατοκλωστήρια, ναυπηγεία, σιδηρουργεία, σαπωνο-
ποιεία, χρωµατοποιεία, τυπογραφεία. Η Σύρα είχε ως τα 1880 τα περισσότερα 
ατµοκίνητα «εργοστάσια». 
Το πρώτο όµως µεγάλο µηχανουργείο ήταν του Βασιλειάδη, που ιδρύθηκε 
στον Πειραιά το 1861. 
Φυσικά για µιαν ορισµένη περίοδο οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
ανήκουνε όλες στον κύκλο της αλαφριάς βιοµηχανίας. Για βαριά βιοµηχανία 
ούτε καν σκέψη µπορούσε να γίνει.  
Από το 1875 πάνω κάτω αρχίζει να συζητιέται το ζήτηµα, γιατί δεν προόδευε η 
βιοµηχανία. ... Πρώτα αναπτύχθηκε το εµπορικό κεφάλαιο παράλληλα µε το 
εφοπλιστικό, ... το βιοµηχανικό κεφάλαιο τελευταίο.... 
Ανάλογα λοιπόν µε τη βιοµηχανική ανάπτυξη και εξέλιξη σχηµατίστηκε σε 
µερικές ελληνικές πόλεις προλετάριο. Και πρώτα πρώτα στη Σύρα, στη 
σηµερινή άσηµη Σύρα σχηµατίζεται ο πρώτος προλεταριακός πυρήνας. Η 
ιστορία του εργατικού µας κινήµατος από τη Σύρα αρχίζει, όπως και η ιστορία 
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της καπιταλιστικής Ελλάδας, ύστερα από το Εικοσιένα, από το ίδιο νησί έχει 
την αφετηρία της. ... 
Ο Αρ. Οικονόµου στην Οικονοµική Επιθεώρηση (τ. Α, 1873, σ. 36) γράφει: 

«Εν Ερµουπόλει και  εν Πειραιεί οργανίζεται από τίνων ετών βιοµηχανική 
κοινωνία τοιαύτη, ... Άµεσον αποτέλεσµα των βιοµηχανικών τοιούτου είδους 
συγκεντρώσεων είναι η κατά το µάλλον και ήττον συµπύκνωσις του εργατικού 
πληθυσµού...» (στο µεγάλο ναυπηγείο της Σύρου δούλευαν 1.500 εργάτες και 
στα ονοµαστά βυρσοδεψεία κάπου 500). Έτσι στη Σύρα πρωτοϊδρύθηκε το 
πρώτο ίσως εργατικό σωµατείο το Φλεβάρη του 1879, από τους εργάτες του 
ναυπηγείου µε τον τίτλο «Αδελφικός σύνδεσµος ξυλουργών του Ναυπηγείου 
Σύρου» ...  

Από το καταστατικό τους βλέπουµε: α) πως οι συριανοί εργάτες αυθόρµητα, µε 
το ταξικό τους ένστιχτο, καταλάβανε το δρόµο που έπρεπε ν’ ακολουθήσουν 
για να µπορέσουν να σταµατήσουν ίσαµε ένα σηµείο την εκµεταλλευτική όρεξη 
των εργοδοτών τους και ν’ αµυνθούν στις πιέσεις τους. Κι’ ο δρόµος αυτός 
είναι η επαγγελµατική οργάνωση, και β) πως οι εργάτες κάνουν τις πρώτες 
απόπειρες για να καταργήσουν το 12ωρο της δουλειάς που επικρατούσε τότες 
και προσπαθούν να καθορίσουν ένα σταθερό όριο στο ανεβοκατέβασµα των 
µεροκάµατων. 
Οι πρώτες µεγάλες απεργίες άρχισαν από τη Σύρα, που, όπως είδαµε, ως τα 
1880 είχε τα πρωτεία στην οικονοµική ανάπτυξη. 
Στις αρχές του 1879 ξέσπασε µεγάλη νοµισµατική  κρίση. ΟΙ συναλλαγές στη 
Σύρα γίνονταν µε ρωσικά κέρµατα των 45 λεφτών. Τα ελληνικά κέρµατα είχαν 
τραβηχτεί στο εξωτερικό από τους διάφορους σπεκουλάντες χρηµατιστές, κι 
έτσι οι έµποροι κι ο κοσµάκης αναγκάζονταν ν’ αγοράζουν και να πουλούνε µε 
ξένο νόµισµα. Από τα µέσα όµως του Φλεβάρη (1879) άρχισαν τα ξένα 
νοµίσµατα (και κυρίως τα ρωσικά) να ξεπέφτουν. Η νοµισµατική αυτή κρίση 
είχε τον αντίχτυπό της και στην εργατιά της Σύρας. Μονοµιάς τα µεροκάµατα 
ξέπεσαν κατά 25% - 27%. Επειδή µάλιστα και το ψωµί και τ’ άλλα είδη πρώτης 
ανάγκης ακρίβαιναν κατά 25% - 27%, ουσιαστικά τα µεροκάµατα κατέβηκαν 
στα 50%, δηλαδή η αγοραστική ικανότητα της εργατιάς ελαττώθηκε στο µισό. 
Αυτό έφερε µια µεγάλη ανακατωσούρα. Η φτωχολογιά και οι εργάτες άρχισαν 
να φωνάζουν και ν’ αγριεύουν. 
Πρώτοι οι εργάτες του ναυπηγείου, πριν καλά καλά ακόµα ξεσπάσει η 
νοµισµατική κρίση, αποφάσισαν να οργανωθούν και ν’ απεργήσουν για να 
επιβάλουν στους εργοδότες τους τα δίκαιά τους. 
Η συριανή εφηµερίδα Πατρίς (φ. 17 Φεβ. 1879) µε τον τίτλο «Απεργία εργατών 
του Ναυπλίου» γράφει: 

«Εν βήµα έτι προς την πρόοδον!  Έχοµεν εν Σύρω απεργίαν τετρακοσίων 
περίπου εργατών. Το Ναυπηγείο αργεί. Οι εργάται του συνελθόντες και 
σύνδεσµον εργατικόν συστήσαντες δια συµβολαιογραφικκής πράξεως 
υπήχθησαν εις όρους ορίζοντας το ηµεροµίσθιον εκάστης των τριών τάξεων 
των εργατών, εις ας διηρέθησαν, τας εργασίµους ώρας και την σειράν των 
εργασθησοµένων». 
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Η Πατρίς, κριτικάροντας την απεργία, δίνει «πατρικές» συµβουλές στους 
εργάτες να ξαναρχίσουν τη δουλειά. Μολογάει όµως πως οι εργολάβοι των 
ναυπηγείων, εξαιτίας του αναµεταξύ τους συναγωνισµού, πήραν πολύ φτηνά 
πολλές δουλειές κι αναγκάστηκαν γι’ αυτό να κατεβάσουν στο τρίτο τα 
µεροκάµατα. 
Οι εργοδότες είναι αλήθεια πως δεν άργησαν να υποκύψουν. Μέσα σε µια 
βδοµάδα ήρθαν σε συµφωνία µε τους απεργούς και η απεργία λύθηκε. 
Ύστερα όµως από’ ναν µήνα µάζεψαν από τ’ άλλα νησιά κάµποσους εργάτες 
κι’ έτσι πάτησαν το λόγο τους. 

Γ. Κορδάτου, Ιστορία των ελληνικού εργατικού κινήµατος, σσ. 12, 21-23, 30-31, 35 
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ΠΗΓΗ  2 
Φεντερασιόν 

Φεντερασιόν ετιτλοφορήθη η σοσιαλιστική οργάνωσις Θεσσαλονίκης. 
Ωνοµάσθη υπό των υδρυτών αυτής ούτω, διότι εφρόνουν ότι εν Τουρκία όπου 
υπήρχον πολλαί εθνότητες, δεν ηδύνατο άλλως πως να οργανωθώσιν οι 
σοσιαλισταί. 
Σχεδόν εις κάθε πόλιν της Τουρκίας υπήρχον αρκετά στοιχεία  από κάθε 
εθνικότητα και οι σοσιαλισταί έδει να σχηµατίσουν τµήµατα εξ’ εκάστης, 
συνδεόµενα µεταξύ των αφ’ ένος µεν δια της συνδέσεώς των εις µιαν τοπικήν 
Οµοσπονδίαν, αφ’ ετέρου δε δια της συνενώσεως των κατά τόπους 
οµοσπονδιών εις µίαν οθωµανικήν. Τούτο άλλως τε επέβαλλον λόγοι τεχνικοί· 
πως ηδύνατο να γίνη η σύνδεσις Αρµενίων σοσιαλιστών (Αρµενίας, Πόντου και 
Κων/λεως), Τούρκων σοσιαλιστών (που ενεφανίσθησαν αργότερον), 
Βουλγάρων, Σέρβων, Ελλήνων, Ισραηλιτών και άλλων, αφού δεν υπήρχε καν 
µία κοινή γλώσσα ως µέσον επικοινωνίας και αλληλεπιδράσεως; ... 
Το σπουδαιότερον έργον της Φεντερασιόν ήτο η µεταξύ των Ισραηλιτών 
διδασκαλία, η παρακολούθησις των σωµατείων, η οργάνωσις διαλέξεων, 
συζητήσεων κλπ. Υπήρχε όµως έλλειψις φιλολογίας, βιβλίων και εφηµερίδων. 
Οι εργάται δεν ήξευραν άλλην γλώσσαν πλην της ισπανοεβραϊκής. Έπρεπε να 
εκδοθή εν φύλλον ...  
Η εφηµερίς αυτή εβαπτίσθη Εφηµερίς των Εργατών και εξεδόθη κατ’ αρχάς 
µεν εις 4 γλώσσας, τουρκικήν, ελληνικήν, βουλγαρικήν και ισπανοεβραϊκήν 
(τέσσαρα φύλλα µόνον), ακολούθως δε εις δύο µόνον, βουλγαρικήν και 
ισπανοεβραϊκην (πέντε άλλα φύλλα). Αι 100 λίρες είχον εξατµισθή εις έξοδα 
µεταφράσεως κυρίως, και η Εφηµερίς των Εργατών εξέπνευσε µαζί των. Αλλ’ 
η ιδέα της εκδόσεως εφηµερίδος δεν εναυάγησεν. Απεναντίας αργότερον 
εκαρποφόρησε. Παραλλήλως προς την διδασκαλίας του σοσιαλισµού, η 
Φεντερασιόν εφρόντιζε και δια τα εργατικά σωµατεία ...  
Η Νεοτουρκική κυβέρνησις παρηκολούθει υπόπτως την αναπτυσσοµένην 
ζύµωσιν. Απεργίαι των σιδηροδροµικών όλων των ευρωπαϊκών δικτύων 
ετάραξε τα νεύρα του κοµιτάτου. Ο τότε υπουργός των Εσωτερικών Φερίτ 
πασάς συνέταξε και υπέβαλε εις την οθωµανικήν Βουλήν νοµοσχέδιον δια του 
οποίου απηγορεύετο το δικαίωµα της απεργίας εις τους οπωσδήποτε 
εργαζοµένους εις υπηρεσίας «δηµοσίας ανάγκης» ως οι σιδηροδροµικοί, 
τροχιοδροµικοί κλπ. Εξ’αφορµής του νοµοσχεδίου τούτου εξαπελύθη εκ 
Θεσσαλονίκης κύµα αγανακτησεως και διαµαρτυρίας, το οποίον, διατρέξαν την 
Μακεδονίαν και Θράκην, µετεδόθη εις όλην την Μικράν Ασίαν. Το πρώτον 
συλλαλητήριον ωργανώθη εν Θεσσαλονίκη, ουχί άνευ εµποδίων και 
προστριβών µε τας αρχάς, αι οποίαι δεν ηννόουν να το επιτρέψουν … 
Την ηµέραν εκείνην όλος ο στρατός Θεσσαλονίκης ήτο εν επιφυλακή, το δε 
ιππικόν είχε περιζώσει την πλατείαν. Μ’ όλα ταύτα το συλλαλητήριον 
εσηµείωσεν εξαρετικην επιτυχίαν. Μϊα ανθρωποπληµµυρα κατέκλυσε τας 
οδούς και εγέµισε γρήγορα όχι µόνον την πλατείαν, αλλά και όλας τας 
παρόδους. Το ιππικόν ηναγκάσθη να ευρύνη διαρκώς περισσότερον την 
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περιζωσθείσαν περιοχήν δια να περιλάβη όλον εκείνον τον ανθρώπινον 
όγκον. Εις έναν εξώστην των δύο µεγάλων κτιρίων έναντι του Τελωνείου 
εστήθησαν αι σηµαίαι των σωµατείων. 

Γ. Κορδάτου, ό.π., σσ. 241-244 
 
ΠΗΓΗ 3 

Ο εργασιακός Μεσαίωνας των µεταλλωρύχων του Λαυρίου 
Για την πρώτη απεργία των µεταλλωρύχων του Λαυρίου, έχουµε πολύ λίγες 
πληροφορίες. Γνωστό µονάχα είναι πως η απεργία του 1883 είναι η πρώτη, 
όχι όµως και η τελευταία που έγινε στα µεταλλεία του Λαυρίου. 
Η δεύτερη απεργία έγινε το µήνα Ιούλη του 1887. Πρέπει να το τονίσουµε πως 
οι µεταλλωρύχοι του Λαυρίου δεν ήταν καθόλου οργανωµένοι στα χρόνια 
εκείνα. Το ταξικό τους ένστιχτο όµως τους έσπρωχνε στην απεργία, γιατί 
περνούσαν µια ζωή σκυλίσια. ∆ούλευαν 12-14 ώρες και παίρνανε µεροκάµατο 
από 2 ίσαµε 3 δραχµές. Αν ρωτάτε το που κοιµόντουσαν, θα φρίξετε 
διαβάζοντας τις εφηµερίδες της τοτινής εποχής. Οι σκλάβοι της αρχαιότητας δε 
ζούσαν χειρότερα από τους νεότερους σκλάβους του Σερπιέρη. Εξάλλου δεν 
περνούσε βδοµάδα που να µη σκοτωθούν κι ένας δύο εργάτες από τα 
βουλιµέντα και τα φουρνέλα. Στην θέση ∆ασκαλειό, εκεί που ήταν στα χρόνια 
εκείνα ανοιγµένο µεταλλείο, παραχώθηκαν πολλοί εργάτες, χωρίς η Εταιρεία 
να δώσει πεντάρα τσακιστή γι’ αποζηµίωση στις οικογένειές τους. Ακόµα οι 
παλιοί Λαυριώτες διηγούνται πως ο Σερπιέρης είχε φκιάσει στο δεύτερο 
πάτωµα του πηγαδιού της Καµάριζας, πλάι στη µηχανή, µια µαρµαρένια 
κάµαρα, κι’ εκεί κρύβονταν τα πτώµατα των σκοτωµένων από τα φουρνέλα και 
τα βουλιµέντα. Τη νύχτα ο καροτσέρης Κάλιος Μάνθος, από τους σπιτικούς 
του Σερπιέρη, µαζί µε άλλους πιστούς της Εταιρείας βγάζανε στα κρυφά τα 
πτώµατα και τα πήγαιναν και τα παράχωναν στα πεύκα του Άη Κωνσταντίνου. 
Έτσι, κάτω από τις συνθήκες αυτές, που θύµιζαν µεσαίωνα, οι µεταλλωρύχοι 
για δεύτερη φορά σηκώνουν κεφάλι κι’ απεργούν. 

Γ. Κορδάτου, ό.π., σ. 35 
 

Με βάση το παράθεµα και τις πληροφορίες που αποκοµίσατε από το βιβλίο 
σας: 
α)  Να διερευνήσετε τα αίτια δηµιουργίας µισθωτών εργατών 

(προλεταριάτου) και συνακόλουθα εργατικού σωµατείου κατ’ αρχάς στην 
Σύρο. 

β) Να παρουσιάσετε τις πρώτες προσπάθειες αντίστασης τους στην εκµε-
τάλλευση τους και να αξιολογήσετε την αποτελεσµατικότητά τους. 

γ) Να τεκµηριώσετε την άποψη του βιβλίου σας ότι «η Φεντερασιόν αποτέλεσε 
σηµαντικό δίαυλο για το πέρασµα της σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας 
στη χώρα». 

34.  
ΠΗΓΗ 
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Το πρώτο πανελλαδικό εργατικό συνέδριο  
και η ίδρυση της γενικής συνοµοσπονδίας 

Άρχισε στις 21 του Οχτώβρη του 1918 και κράτησε οχτώ µέρες. Πήραν µέρος 
σ’  αυτό 44 εργατικά σωµατεία, που αντιπροσώπευαν καµιά εξηνταριά χιλιάδες 
εργάτες ...  
Ο Αβρ. Μπεναρόγιας, που ήταν ένας από τους πρωτεργάτες κι ο 
µαχητικότερος οµιλητής Συνεδρίου, µας δίνεί µια ζωντανή εικόνα της σύνθεσης 
των κατευθύνσεων και των εργασιών του: 

«Η σύγκλησις του Πανεργατικού Συνεδρίου εσυνοδεύθη µε προσπάθειαν 
οργανώσεως Πανελλαδικών Επαγγελµατικών  Ενώσεων. Η Οµοσπονδία 
καπνεργατών και Σιγαροποιών συνεκάλεσε συνέδριον. Τα σωµατεία 
τυπογράφων και συναφών είχον οργανώσει συνδιάσκεψιν δια την ίδρυσιν 
Οµοσπονδίας. Μεταξύ των ναυτικών σωµατείων εγένετο ζύµωσις δια την 
κατάλληλον µεταρρύθµισιν  του «Συνδικάτου Μεταφορών». Και αυτός ο 
Πανελληνιος Σύνδεσµος σιδηροδροµικών, αντιδραστικός και δυσκίνητος, 
επηρεασµένος από την όλην εργατικήν ζύµωσιν, διεσαλεύετο, διεταράσσετο. 
Οι διοικούντες αυτό συντηρητικοί δεν ηννόουν να υποχωρήσουν, να 
αφοµοιωθούν µε τους εργάτας. ... 
Αλλά η συνετή στάσις των σοσιαλιστών και η θαρραλέα αντιµετώπισις των 
παρασκηνίων εκ µέρους των Μακεδόνων, µε επικεφαλής το Εργατικόν 
Κέντρον Θεσσαλονίκης έσωσαν την κατάστασιν και η αρχή της πάλης των 
τάξεων επεκράτησεν...» 

Πρώτος πήρε το λόγο ο αναρχικοσυνδικαλιστής Κ. Σπέρας, που επιµένει στην 
άποψη πως ο εργάτης πρέπει να µείνει µακριά από κάθε πολιτική και µακριά 
από το κοινοβούλιο και να ενδιαφέρεται µόνο για τα σωµατεία του και την 
επαγγελµατική του οργάνωση.  
Ο Αβρ. Μπεναρόγιας τον αντικρούει µε διαλεχτική σαφήνεια και µαρξιστικά 
επιχειρήµατα, αναλύει διεξοδικά τη φράση του ψηφίσµατος «έξω από κάθε 
αστικήν πολιτικήν τάσιν» και υποστηρίζει πως δεν καθορίζεται από τα πριν 
καµιά πολιτική για την εργατική οµοσπονδία, που θα µείνει οικονοµικός 
επαγγελµατικός οργανισµός της εργατικής µας τάξης. Πρέπει όµως να µπει στο 
καταστατικό το άρθρο αυτό, για να δείχνει πως η εργατική τάξη χωρίζεται από 
την κεφαλαιοκρατία και πως έχει δική της υπόσταση, δικούς της σκοπούς, δική 
της κατεύθυνση, σύµφωνα µε ιστορικούς νόµους. .. 
Ύστερα από φωνές, διαµαρτυρίες κι’ αγορεύσεις αρχίζει η ψηφοφορία. Γίνεται 
δεχτή η αρχή της πάλης των τάξεων. Για τη διατύπωση «έξω από κάθε αστική 
επιρροή» γίνεται ονοµαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουν 180. Απ’ αυτούς 158 υπέρ 
και 21 κατά. Ένας έδωσε λευκό ψήφο.  
Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας αυτής και η υπερψήφιση του πιο πάνω 
επίµαχου και βασικής σηµασίας άρθρου του καταστατικού δείχνουν πόσο µεγάλη 
ήταν η υπεροχή των αριστερών στοιχείων µέσα στο Συνέδριο και πόσο σωστά 
χειριστήκανε οι σοσιαλιστές αντιπρόσωποι το ζήτηµα των µελλοντικών 
κατευθύνσεων της ιδρυόµενης ανώτατης εργατικής συνδικαλιστικής οργάνωσης. 
Η συνένωση του συνδικαλισµένου προλεταριάτου της χώρας µας κάτω από 
ένα ανώτατο ηγετικό όργανο ήταν πια γεγονός. Από την άποψη αυτή το Α΄ 
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Πανελλαδικό Εργατικό Συνέδριο αποτελεί ένα σηµαντικό σταθµό στην Ιστορία 
του Ελληνικού εργατικού κινήµατος. 

Γ. Κορδάτου, Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήµατος, σσ. 303-308 
   

Με βάση το παράθεµα: 
α) Να παρουσιάσετε τις βασικές πολιτικές ιδέες που διαφαίνονται από τις 

οµιλίες και το καταστατικό του πανελλαδικού εργατικού συνεδρίου. 
β) Να τεκµηριώσετε την άποψη ότι “η θεσµοποίηση των συνδικαλιστικών 

ενώσεων της χώρας κάτω από ένα ανώτατο ηγετικό όργανο ... αποτελεί 
ένα σηµαντικό σταθµό στην ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήµατος”. 

 
35.  

ΠΗΓΗ 1 
Οι Έλληνες (και ειδικότερα µια πολυάριθµη µεταπρατική αστική και 
µικροαστική τάξη), υπήρξαν οι κύριοι φορείς του ανοίγµατος ολόκληρης της 
περιφέρειας της Ανατολικής Μεσογείου στη διείσδυση του ευρωπαϊκού 
καπιταλισµού ...  
Ο βασικός καθοριστικός παράγοντας στη διαµόρφωση των «παραµορφω-
µένων» και άτυπων δοµών του νέου κράτους, πρέπει να αναζητηθεί στην 
εσωτερική άρθρωση ανάµεσα στην ανάπτυξη των ελληνικών µεταπρατικών 
κοινωνικών στρωµάτων του εξωτερικού από τη µια µεριά, και στις σχέσεις του 
µε τις δοµές του ίδιου του ανεξάρτητου κράτους από την άλλη.  
Πραγµατικά, σ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και ως το τέλος του Πρώτου 
παγκοσµίου πολέµου η σχέση αυτή είναι στενή και σχεδόν αδιάρρηκτη· 
παρουσιάζει τέτοια πολλαπλότητα µορφών, που η αέναη µετακίνηση των 
πληθυσµών και η συνεχής ροή των κεφαλαίων δεν αποτελούν παρά τις πιο 
ευδιάκριτες εκφάνσεις της. 

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σ. 19 
 
ΠΗΓΗ 2 
Μεγάλα τµήµατα του πληθυσµού των χωριών εγκατέλειπαν καθηµερινά τη γη 
τους για τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, και αυτό το ασταµάτητο 
ρεύµα αποτέλεσε ως τον Πρώτο παγκόσµιο πόλεµο την κύρια πηγή 
τροφοδότησης των κοινοτήτων σε έµψυχο υλικό, πράγµα που διασφάλιζε όχι 
µόνο τη διευρυµένη αναπαραγωγή τους, αλλά και την αδιάκοπη ανανέωση της 
ιδεολογικής συνοχής ανάµεσα στην κυρίως Ελλάδα και στους Έλληνες της 
διασποράς. Αντίστροφα, ένα συνεχές ρεύµα από εµβάσµατα  τραβούσε το 
δρόµο προς το ελεύθερο βασίλειο και κατευθυνόταν κυρίως προς τις επαρχίες. 
Η συνδυασµένη ενέργεια των ρευµάτων αυτών, επιφέροντας µια σχετική 
µείωση της πυκνότητας του αγροτικού πληθυσµού στην ελληνική επαρχία, και 
συµβάλλοντας στην ενίσχυση του εισοδήµατος των αγροτών αποτελεί έναν 
από τους σηµαντικότερους παράγοντες για τη διατήρηση της τάξης των 
µικροκαλλιεργητών. 
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ό.π., σ. 23 
 
ΠΗΓΗ 3 
Το ελληνικό µεγάλο κεφάλαιο, παρουσιάζει κυρίαρχα κοινά γνωρίσµατα: 
συγκεντρώνεται σε δραστηριότητες που δεν είναι άµεσα παραγωγικές, αλλά 
είναι ανεξάρτητες από την εσωτερική ανάπτυξη των σχέσεων παραγωγής στην 
Ελλάδα, και κινούνται έξω από τα σύνορά της. Το κεφάλαιο παρουσιάζει 
επιπλέον έναν υψηλό βαθµό κινητικότητας κατά περιοχές, που αντιστοιχεί σε 
µια έντονη νοµισµατική ρευστότητα. Τέλος, τα δυνάµει καθαρά κέρδη του είναι 
υπέρογκα σε σχέση µε το επενδυµένο κεφάλαιο. 
Προκειµένου δηλαδή για κεφάλαιο που χαρακτηρίζεται έντονα από µια τάση 
βραχυπρόθεσµης κερδοσκοπίας και επωφελείται κυρίως από την ασταθή και 
κυµαινόµενη οικονοµική συγκυρία των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου. 

ό.π., σ. 341-342 
 

Με βάση τα παραθέµατα και τις γνώσεις από το σχολικό σας εγχειρίδιο: 
α) Να τεκµηριώσετε την άποψη του Κωνσταντίνου Τσουκαλά ότι οι «παρα-

µορφωµένες» δοµές του ελληνικού κράτους σ’ όλη τη διάρκεια του 19ου 
αιώνα οφείλονται στη σχέση του µε τους κεφαλαιούχους Έλληνες της 
διασποράς. 

β) Να εντοπίσετε τις θετικές και, ενδεχοµένως, αρνητικές συνέπειες της σχέ-
σης ελληνικού κράτους και Ελλήνων της ∆ιασποράς. 

 
 

36.  
ΠΗΓΗ  

Ο οικονοµικός ρόλος του παροικιακού Ελληνισµού 
Θα λέγαµε ότι η αναδίπλωση των δραστηριοτήτων του παροικιακού κεφαλαίου 
στην Ελλάδα τοποθετείται στη δεκαετία του 1870 και οφείλεται σε εξωτερικούς 
και εσωτερικούς παράγοντες. Οι εσωτερικοί παράγοντες εντοπίζονται στις 
πιέσεις των ευρωπαϊκών κεφαλαίων στους τόπους δράσης των οµογενών ή 
στην τάση επέκτασης των εργασιών τους µε µια διαφοροποιηµένη επενδυτική 
πολιτική και οι εσωτερικοί, στο ευνοϊκό κλίµα που υπήρχε στην Ελλάδα, στη 
χώρα που διψούσε για κεφάλαια .... 
Το πρόγραµµα των κυβερνήσεων Τρικούπη ήταν σταθερά προσανατολισµένο 
στους κεφαλαιούχους της διασποράς και απέβλεπε στη δηµιουργία ευνοϊκών 
συνθηκών, ώστε να εισρεύσουν τα κεφάλαια στον ελληνικό χώρο. Η εφαρµογή 
έµµεσης και όχι άµεσης φορολογίας, η χαµηλή φορολογία κληρονοµιών, η 
δασµολογική προστατευτική πολιτική (γαιοκτήµονες – τσιφλικάδες) κ.ο.κ. είναι 
ορισµένα µέτρα στήριξης και κυρίως προσέλκυσης των κεφαλαιούχων της 
διασποράς. 
Το κεφάλαιο της διασποράς όµως δε δικαίωσε ούτε τις ενδόµυχες επιθυµίες των 
εφηµερίδων που θριαµβολογούσαν, ούτε πολύ περισσότερο τις πολιτικές 
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επιλογές του Χαρίλαου Τρικούπη, που συµπυκνώνονται στη στήριξη του 
παροικιακού κεφαλαίου για την εκβιοµηχάνιση της χώρας, την οικονοµική 
απογείωση και το µετασχηµατισµό των δοµών της. Η «Κλειώ» της Τεργέστης 
θριαµβολογεί και συγκρίνει τους οµογενείς κεφαλαιούχους µε τους 
Τουρκοµάχους ήρωες του ’21. Το παράδειγµά της ακολουθούν και άλλες 
εφηµερίδες της εποχής, πιστεύοντας ότι οι οµογενείς θα πετύχουν την οικονοµική 
ανάπτυξη της χώρας µε µέσο την εκβιοµηχάνιση. Ο ενθουσιασµός αυτός 
προκαλείται µε την ίδρυση τραπεζών,  στις αρχές της δεκαετίας του 1870. Το 
παροικιακό κεφάλαιο όµως δε δικαίωσε ούτε στο ελάχιστο αυτές τις 
θριαµβολογίες. Η λειτουργία του στην Ελλάδα δεν είχε αντιστοιχίες και οµοιότητες 
µε τη λειτουργία των ευρωπαίων κεφαλαιούχων στις χώρες τους, κατά την 
περίοδο του καπιταλιστικού µετασχηµατισµού αυτών. Αυτό είχε βαθύτατη 
επίδραση στην εξέλιξη της ελληνικής οικονοµίας και γενικότερα στην ιστορία της 
χώρας ως τα µέσα του 20ου αιώνα. Οι διαφορές αυτές οφείλονται και στο είδος 
των διεθνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της ελληνικής διασποράς που 
διαµόρφωσαν την επιχειρηµατική της παράδοση και νοοτροπία. Η επιχειρηµατική 
της παράδοση ήταν έντονα εµπορική και εντελώς ξένη προς τη βιοµηχανική 
δραστηριότητα. Εποµένως, ο τοµέας στον οποίο οι οµογενείς δε θα επενδύσουν 
ούτε κεφάλαια ούτε τις προσόδους από τις χρηµατιστικές τους εργασίες στην 
Ελλάδα θα είναι ο βιοµηχανικός. Το παροικιακό κεφάλαιο προσανατολίστηκε σε 
µη παραγωγικές επενδύσεις, όπως στην αγορά αγροτικής και αστικής γης, στο 
εµπόριο, στα δηµόσια έργα, και στις τραπεζικές και χρηµατιστηριακές 
δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές των οµογενών κατέγραψαν και τα 
χαρακτηριστικά των επενδύσεών τους. Οι περισσότερες επενδύσεις ήταν 
κατάλληλες για εύκολη, ασφαλή ρευστοποίηση και µεταφορά του κεφαλαίου στο 
εξωτερικό σε επικίνδυνες ή αβέβαιες καταστάσεις. 

Σ. Τζόκα, Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισµός, σσ. 36-38. 
 

 69



Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο των πηγών και τις σχετικές 
πληροφορίες του βιβλίου σας: 
α) Να προσδιορίσετε τους παράγοντες που επέτρεψαν την επέκταση των 

δραστηριοτήτων των Ελλήνων κεφαλαιούχων της ∆ιασποράς στην 
Ελλάδα. 

β) Να επισηµάνετε τις συνέπειες των επενδύσεων του παροικιακού κεφα-
λαίου στην εθνική οικονοµία της εποχής.  
 

37.  
ΠΗΓΗ 1 
Η εγκατάσταση των Ελλήνων χρηµατιστών της διασποράς στην Ελλάδα, είχε 
επιπτώσεις που µακροπρόθεσµα αποβήκαν καίριες. Πραγµατικά, η κυρίαρχη 
µορφή δραστηριοτήτων των Ελλήνων χρηµατιστών αντιστοιχεί στην «τυπική» 
µορφή δραστηριοτήτων του δυτικού ιµπεριαλιστικού κεφαλαίου, στη διαδικασία 
διείσδυσής τους στις χώρες της περιφέρειας: αξιοποίηση µεταλλείων, κατασκευή 
σιδηροδρόµων και ίδρυση τραπεζιτικών οργανισµών για τον έλεγχο των 
πιστώσεων και των δηµόσιων προσόδων. Πρόκειται για τις κυρίαρχες µορφές 
δραστηριότητας του αγγλικού, γαλλικού και γερµανικού κεφαλαίου, τόσο στις 
ηµιαποικιακές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτο, Οθωµανική 
Αυτοκρατορία), όσο και στη Λατινική Αµερική, και γενικότερα σ’ όλες τις χώρες 
της περιφέρειας, όσες για κάποιο λόγο δεν είχαν άµεσα υποστεί αποικιακή 
κατάκτηση. Η εντεινόµενη δυσχέρεια στην εξεύρεση προσοδοφόρων διεξόδων 
στις µητροπόλεις, και οι εγγενείς ανάγκες επέκτασης του καπιταλισµού που 
βρισκόταν σε διαρκή αναζήτηση νέων αγορών στις περιφέρειες, εκφράζονται µε 
την προτίµηση των κεφαλαιούχων των µητροπόλεων για τέτοιου τύπου 
δραστηριότητες. Πράγµατι, οι µορφές αυτές, παρουσιάζουν το τριπλό 
πλεονέκτηµα να είναι εξαιρετικά κερδοφόρες, σε σχέση µε τα τρέχοντα ποσοστά 
κέρδους των µητροπόλεων, να συµβάλλουν στη δηµιουργία µιας τεχνικο-
οικονοµικής υποδοµής απαραίτητης για την εµπορική διείσδυση σε περιοχές µε 
προκαπιταλιστικές ακόµη δοµές, και να µην αντιµετωπίζουν τον ανταγωνισµό και 
την αντίθεση της ντόπιας άρχουσας τάξης, ανίκανης να συγκεντρώσει και  
ν’ αξιοποιήσει τα σηµαντικά ποσά που απαιτούν οι ανάλογες επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, µπορούσαν και να οδηγήσουν βαθµιαία στον ολοκληρωτικό έλεγχο 
του µηχανισµού των κρατικών εισπράξεων. 

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σ. 253 
 
ΠΗΓΗ 2 
Και αν η νέα φάση, στην οποία βρισκόταν ο παγκόσµιος καπιταλισµός µετά το 
1880, υπήρξε αναµφίβολα ο δοµικά απαραίτητος όρος για την εισροή των 
ξένων κεφαλαίων σε παγκόσµιο επίπεδο, η πολιτική του ελληνικού κράτους 
υπήρξε επίσης αποφασιστικής σηµασίας για την προώθηση των κεφαλαίων 
αυτών προς τις συγκεκριµένες τους κατευθύνσεις. 
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Η άνοδος της ανακαινιστικής κυβέρνησης του Τρικούπη στην εξουσία -του 
βασικού εκπρόσωπου των αγγλόφιλων µερίδων  της φιλελεύθερης αστικής 
τάξης- και η γενικευµένη ανάπτυξη της χώρας εκείνη την περίοδο, δεν 
µπορούν βέβαια ν’ αποδοθούν αποκλειστικά στην αλλαγή της διεθνούς 
συγκυρίας. Μια τέτοιου είδους ερµηνεία θα ήταν καθαρά µηχανιστική. Όµως 
παρ’ όλο που χωρίς ειδική µελέτη θα ήταν αδύνατο ν’ αποσαφηνιστεί η άνοδος 
της φιλελεύθερης αστικής τάξης και η ριζική µεταµόρφωση της κρατικής 
οικονοµικής πολιτικής, δεν µπορεί να είναι απλή σύµπτωση η πλήρης 
αντιστοιχία των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων του πλήρους 
µετασχηµατισµού του πολιτικού και οικονοµικού χώρου. Και το σηµαντικό 
στοιχείο, λοιπόν, είναι η εκ του µηδενός συγκρότηση µιας συµπαγούς 
οικονοµικής ολιγαρχίας, που µέσα σε λίγα χρόνια κυριάρχησε απόλυτα στον 
οικονοµικό χώρο της ανεξάρτητης Ελλάδας, και παρουσιάζει µια σειρά από 
ιδιαίτερα γνωρίσµατα … 
Αντίθετα µε το ντόπιο, υποτυπώδες κεφάλαιο, που βασικά κατευθύνεται προς 
το εξωτερικό εµπόριο, είτε προς τις νέες µεταποιητικές δραστηριότητες  -
κυρίως προς τις βιοµηχανίες ειδών διατροφής και υφασµάτων- το κεφάλαιο το 
ελεγχόµενο από τη χρηµατιστική ολιγαρχία, αδιαφορεί εντελώς για τους τοµείς 
αυτούς, και µέχρι τον Πρώτο παγκόσµιο πόλεµο συνεχίζει να διοχετεύει το 
δυναµικό του προς µη παραγωγικές δραστηριότητες. Από την άλλη µεριά, η 
οικονοµική αυτή ολιγαρχία που ταχύτατα ξεπέρασε την παροδική κρίση 
(συνέπεια της πτώσης των αξιών και των µετοχών), συγχωνεύτηκε βαθµιαία µε 
την ενδογενή παραδοσιακή άρχουσα τάξη, και στο πολιτικό επίπεδο ενήργησε 
σαν το ισχυρότερο τµήµα της ντόπιας κυρίαρχης τάξης. 

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σσ. 256-257 
 

Λαµβάνοντας υπόψη σας το κείµενο του βιβλίου σας και το περιεχόµενο των 
παραθεµάτων: 
α) Να προσδιορίσετε τα αίτια και να περιγράψετε τις συνέπειες της εισροής 

κεφαλαίου των Ελλήνων επενδυτών της διασποράς στην Ελλάδα σε 
οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο. 

β) Να αναφέρετε τις κύριες µορφές δραστηριοτήτων των Ελλήνων οµογενών 
της διασποράς και να χαρακτηρίσετε, αφού παρουσιάσετε, τις σχέσεις 
τους µε την φιλελευθεραστική τάξη στην Ελλάδα και τους πολιτικούς 
εκπροσώπους της. 
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38.  
ΠΗΓΗ 1 

Η αντιφατική και συνάµα καταλυτική επίδραση της οµογένειας 
Ο ρόλος της οµογένειας ήταν ένα εξαιρετικά ιδιόµορφο φαινόµενο, υποκατά-
στατο και µεταµφίεση της ξενικής εξάρτησης της ελληνικής οικονοµίας. Αν οι 
δυτικές κυβερνήσεις ενδιαφέρθηκαν άµεσα για την πολιτική εξάρτηση µιας 
χώρας που ήταν στρατηγικός συντελεστής του ανατολικού ζητήµατος, η άµεση 
οικονοµική εκµετάλλευση µιας τόσο µικρής αγοράς τους ήταν σχεδόν 
αδιάφορη. Αν οι δυτικοί επιχειρηµατίες ενδιαφέρθηκαν κάπως για ληστρικές 
δανειοδοτήσεις προς το ελληνικό δηµόσιο, οι άµεσες επενδύσεις στην Ελλάδα 
τους άφηναν ασυγκίνητους µπροστά στις ανεπανάληπτες ευκαιρίες της 
βιοµηχανικής επανάστασης και της άνθησης του καπιταλισµού στη ∆ύση ... 
Όργανα της ξενικής οικονοµικής κυριαρχίας χωρίς και οι ίδιοι να το 
πολυκαταλαβαίνουν, οι οµογενείς ήταν ταυτόχρονα ποτισµένοι  από την 
ιδεολογία του εθνικισµού. Αυτή η αντίφαση εξηγεί και τον αµφίρροπο και 
ιδιόρρυθµο ρόλο τους. Αλλοδαποί µεταπράτες, σώρευαν στο εξωτερικό τα 
κέρδη από τις συναλλαγές τους µε την Ελλάδα και απέφευγαν κάθε εσωτερική 
οικονοµική λειτουργία που θα θύµιζε µια τυπική  εθνική αστική τάξη. Ρωµηοί 
στην καταγωγή και στη γλώσσα, στρατολογούσαν τους ανθρώπους τους στην 
Ελλάδα και τροφοδοτούσαν, µε το φάσµα της ελληνικής φυτοζωίας και το 
όραµα της επιτυχίας στα ξένα, το ποτάµι της µετανάστευσης προς τη µια 
κατεύθυνση, και τον πακτωλό των µεταναστευτικών εµβασµάτων προς την 
άλλη. Έλληνες στην εθνικιστική ιδεολογία, αλλά προσβλέποντας και στη 
χρησιµότητα ενός ισχυρού εθνικού κέντρου που θα τους παρείχε προστασία 
και στην ανάγκη το ύστατο καταφύγιο, χάριζαν στην Ελλάδα δωρεές 
µεγαλύτερης ίσως αξίας από τα εκµεταλλευτικά κέρδη τους. ∆εν είναι περίεργο 
που τελικά συντελούσαν στην αναπαραγωγή όχι τόσο κάποιων ταξικών 
σχέσεων µέσα στην Ελλάδα, αλλά κυρίως των σχέσεων της εξάρτησής της 
από τη ∆ύση, διαιωνίζοντας ταυτόχρονα την προκαπιταλιστική αποτελµάτωση 
στις εσωτερικές οικονοµικές και ταξικές δοµές ...  
Αγόραζαν από την Ελλάδα  και πουλούσαν στους εισαγωγείς ή στο ελληνικό 
δηµόσιο όπως έκανε οποιοσδήποτε αυστριακός η ρώσος έµπορος· ή δάνειζαν το 
χρήµα τους στην αθηναϊκή αγορά κεφαλαίου όπως κάθε άγγλος χρηµατιστής ... 
Όλες σχεδόν οι επενδύσεις οµογενών κεφαλαίων στην Ελλάδα είχαν ορισµένα 
πολύ διαφωτιστικά κοινά χαρακτηριστικά. Μερικές από αυτές ήταν κατάλληλες 
για εύκολη, ασφαλή ρευστοποίηση και µεταφορά του κεφαλαίου έξω από την 
Ελλάδα σε περίπτωση κινδύνου. Μερικές σήκωναν ασυνήθιστα µεγάλους 
συντελεστές απόσβεσης, που µείωναν στο ελάχιστο τη χρονική διάρκεια της 
διακινδύνευσης κεφαλαίου.  
Αυτές πάλι που είχαν στοιχεία κινδύνου ήταν επικερδέστερες, είχαν δηλαδή 
την τυπική µορφή της κερδοσκοπίας. Υπήρχαν έτσι οι µεγάλες εµπορικές 
δουλειές σε µια χώρα ελεύθερου εµπορίου, µια δραστηριότητα που σήµαινε 
µικρές εγχώριες υποχρεώσεις, εύκολα εξαγόµενα κεφάλαια και µεγάλα 
ποσοστά κέρδους. Υπήρχαν µεταλλευτικές παραχωρήσεις µε εξαιρετικούς 
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όρους. Υπήρχαν τραπεζιτικές και χρηµατιστικές επιχειρήσεις σε µια παρθένα 
αγορά που διψούσε για κεφάλαια και όπου επιτόκια ύψους 30-60% ήταν 
συνηθισµένο φαινόµενο σε εποχές που τα διεθνή επιτόκια περιορίζονταν σε 
2.5-4.5%. Υπήρχε η ναυτιλία, όπου η αλλαγή της σηµαίας είναι ασφαλιστική 
δικλείδα σ’ εποχές εγχώριας κρίσης και µέσο εκβιασµού σ’ εποχές παγκόσµιας 
ευφορίας. Υπήρχαν τα αστικά ακίνητα σε µια πρωτεύουσα µε εκπληκτική 
πληθυσµιακή ανάπτυξη, όπως και οι τεράστιες αγροτικές εκτάσεις, οι 
αγορασµένες σε ευνοϊκές τιµές … Είναι, λοιπόν, πραγµατικά εύστοχη η 
µαρτυρία του «Ραµπαγά», το 1882, για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες των 
οµογενών:  

«Ούτε εις ανάπτυξιν βιοµηχανίας, ούτε εις επιχειρήσεις, εξ’ ων θα ζωογονηθώσιν 
αι εργατικαί τάξεις χρησιµοποιούσι τα χρηµατικά κεφάλαιά των. Η κυβεία, αι 
συµβάσεις, αι µετοχικαί ταχυδρακτυλουργίαι, είναι τα προσφιλή αυτών 
αντικείµενα». 

Γ. ∆ερτιλή, Κοινωνικός µετασχηµατισµός και στρατιωτική επέµβαση, (1880-1909)  
σσ. 59-65 

 
ΠΗΓΗ 2 

Η παρουσία στην Ελλάδα Ελλήνων κεφαλαιούχων της ∆ιασποράς 
«... Η µαζική εµφάνιση στην ελλαδική κοινωνία των ανθρώπων του 
παροικιακού ελληνισµού αποτέλεσε ένα νεωτερισµό πρώτου µεγέθους. Και 
αυτός ακόµη ο τόσο «ευρωπαιοστρεφής» Εµµανουήλ Ροΐδης, προσχωρώντας 
στο γενικό συναίσθηµα της λαϊκής προπαγάνδας, χαρακτήρισε τους 
επαναπατριζόµενους οµογενείς σαν «σπείρα µεγαροκτιστών», οι οποίοι «ως 
νέοι Ηρακλειδείς, επέδραµον εις την Αθήνα εκ του Χαβσαροχάνου» (εννοεί την 
αγορά της Κων/πόλεως). Ακόµα πιο αναλυτικά, ο Ροΐδης έδινε την εξής 
γραφική περιγραφή στην επιθεώρηση «Ασµοδαίος»: 

«... Επέδραµεν εκ των παραλίων του θρακικού Βοσπόρου εις την Αττικην φυλή 
ανθρώπων, οίτινες καυχώνται επί ελληνική καταγωγή και πατριωτισµώ. 
Ψωµάρπαγες, σαρκοβόροι και µάλιστα τρεφόµενοι εκ κρέατος αυτοχθόνων... 
Τρώγουν εις τα γεύµατά των πλακούντια εκ κρέατος ιθαγενούς... Στρατηλάτης 
των Μέγας είναι ο Ανδρέας Τσιγκρός». 

Η παρουσία στην Ελλάδα, για πρώτη φορά, τόσων Ελλήνων κεφαλαιούχων 
και τόσων κεφαλαίων δηµιούργησε ένα κλίµα κερδοσκοπίας σε έκταση 
πρωτοφανή. Στις δηµοτικές εκλογές του 1883 ο Στέφανος Ξένος απένειµε 
στους πλούσιους οµογενείς το χαρακτηρισµό «χρυσοκάνθαροι», ο οποίος και 
ευτύχησε να υιοθετηθεί από τη σχετική φιλολογία της εποχής. Ο όρος αυτός 
φαίνεται  ότι εξέφραζε όλη την αµηχανία, την ανασφάλεια και τη δυσφορία του 
εγχώριου µικροαστισµού απέναντι στην εισβολή των µεγιστάνων του 
κεφαλαίου». 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος Ι∆΄, σ. 57 
 

Με βάση τις πηγές και τις πληροφορίες που αποκοµίσατε από το σχολικό 
σας εγχειρίδιο: 
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α) Να εξηγήσετε τους λόγους της σπανιότητας επιχειρηµατικής επανεπέν-
δυσης µέσα στην Ελλάδα των κερδών της οµογένειας, εκτός από εκείνα 
που δαπανήθηκαν σε επιδεικτική κατανάλωση. 

β) Να ερµηνεύσετε τον «αµφίρροπο και ιδιόρρυθµο ρόλο της οµογένειας 
στην  Ελλάδα». 

γ) Να σχολιάσετε τον χαρακτηρισµό των πλουσίων οµογενών ως «χρυσο-
κανθάρων». 

 
39.  

ΠΗΓΗ 1 
Μετανάστευση προς τις Η.Π.Α. 

Η µετανάστευση προς τις Η.Π.Α. -κυρίως σ’ ότι αφορά τις άµεσες αιτίες της- 
αποτελεί απάντηση σ’ ένα περιστασιακό πρόβληµα των Ελλήνων µικροκαλ-
λιεργητών, τη σταφιδική κρίση που συντάραξε ολόκληρη την Πελοπόννησο στο 
διάστηµα 1895-1910. 
………………………………………………………………………………………… 
 

Μετανάστευση προς τις Η.Π.Α. (1880-1920) 

 Αριθµός µεταναστών (σε 
χιλιάδες) 

Πληθυσµός το 1910 
(σε χιλιάδες) 

% 

Ελλάδα    370 2.800 13,2 
Ιταλία 4.776 34.700 12,7 

Ισπανία 109 20.000  0,5 
Πορτογαλία 203 5.500  3,7 
Ρουµανία 85 7.200  1,2 
Βουλγαρία 65 4.300  1,5 

Πηγή: 1) «United States Department of Justice», στου Τσαούση, σ. 234. 
2) B.R. Mitchell, «The Fontana economic History of Europe. Statistical Appendix 

1700-1914», Λονδίνο και Γλασκώβη 1971, σσ. 14-15. 
Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σσ. 148-149 

 
ΠΗΓΗ 2 

Συνέπειες της υπερπόντιας µετανάστευσης 
Είναι άλλωστε ενδιαφέρουσα και από άλλη άποψη η εξέταση της υπερπόντιας 
µετανάστευσης. Οδήγησε σε οπισθενεργά αποτελέσµατα - παρόµοια και 
αντίστοιχα µε τα αποτελέσµατα της µετανάστευσης που προηγήθηκε και 
κατευθυνόταν προς τα µεσογειακά εµπορικά κέντρα. Καθώς η µείωση του 
αγροτικού πληθυσµού από την υπερπόντια µετανάστευση είχε για τις µικρές 
αγροτικές ιδιοκτησίες αποτελέσµατα περισσότερο σταθεροποιητικά παρά 
αποδιαρθρωτικά, στο οικονοµικό επίπεδο, η αποστολή γραµµατίων από τη 
µεριά των απόδηµων αποτελεί συµπληρωµατικό εισοδηµατικό πόρο για ένα 
µεγάλο µέρος της µόνιµα εγκατεστηµένης αγροτιάς. Ο εισοδηµατικός πόρος 
αυξάνεται σηµαντικά, και µπορούµε να υπολογίσουµε ποσοτικά το σύνολό της 
ξεκινώντας από το 1914. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
Άµεση αποστολή γραµµατίων από τις Η.Π.Α. στην Ελλάδα 

(σε εκατοµµύρια χρυσά φράγκα) 

1914 69 
1915 60 
1916 85 
1917 80 
1918 140 
1919 330 
1920 670 
1921 330 
1922 200 
1923 110 
1924 212 

Πηγή: Ζολώτας, ό.π., σσ. 47-48 
Ανεξάρτητα από τα συνολικά αποτελέσµατα που είχε το φαινόµενο στην 
ελληνική οικονοµία, είναι σαφές ότι συνέβαλε αποφασιστικά στην ενίσχυση των 
µικρών αγροτικών οικογενειακών επιχειρήσεων. Όπως παρατηρεί ο Πολύζος, 
το άθροισµα των κεφαλαίων που αποστέλλονται από τους µετανάστες, 
αντιπροσώπευε συχνά τεράστια ποσά. Υπολογίζεται ότι σ’ ένα χωριό ορεινής 
περιοχής, στις 93.000 χρυσές δραχµές (ύψος ετήσιων εξόδων του 
πληθυσµού) οι 37.000, δηλαδή το 40% καλυπτόταν από τα εµβάσµατα των 
οµογενών της Αµερικής. Πολλοί χωρικοί που εγκατέλειψαν τον τόπο τους, 
ξαναγύρισαν αργότερα έχοντας κάνει µεγάλο κοµπόδεµα. 
Γενικά, αν σκεφτούµε ότι οι άµεσοι φόροι της γεωργίας έφταναν το 1910 σε 10 
εκατοµµύρια χρυσές δραχµές, είναι φανερό ότι παρ’ όλο που µόνο ένα τµήµα των 
60-70 εκατοµµυρίων (που αντιπροσώπευαν τα εµβάσµατα το 1914) διοχετεύονταν 
στις αγροτικές οικογένειες, η συµβολή τους είχε σηµαντικό αντίκτυπο. 
Είναι, λοιπόν, βέβαιο ότι η µετανάστευση όχι µόνο δε συνεπιφέρει το 
ξεπούληµα ή την εγκατάλειψη της γης, αλλά η αδιάκοπη οικονοµική ενίσχυση 
µειώνει αισθητά τα επιτόκια ενώ αυξάνει συγχρόνως την αξία της γης στις 
επαρχίες αυτές, κυρίως στην Πελοπόννησο όπου βρίσκονται οι αρχαιότερες 
κοιτίδες µετανάστευσης προς την Αµερική.  

Κ. Τσουκαλά, Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σσ. 158-159 
 

Αφού µελετήσετε τις πηγές και λάβετε υπόψη τις σχετικές πληροφορίες του 
βιβλίου σας (Κεφάλαια: Η Ελληνική Οικονοµία, Οι Έλληνες της ∆ιασποράς 
και Οικονοµικές Συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922): 
α) Να προσδιορίσετε τα αίτια της υπερπόντιας µετανάστευσης. 
β) Να αναλύσετε τις συνέπειες της υπερπόντιας µετανάστευσης στην οικονο-

µική ζωή της Ελλάδας 
40.  

ΠΗΓΗ 1 
Η κατάσταση των αγροτών στη Θεσσαλία 

Ενώ και κατά το Βυζαντινόν δίκαιον και κατά τα επί της Τουρκοκρατίας 
αναπτυχθέντα έθιµα ο ιδιοκτήτης τότε µόνον δικαιούται να εκδιώξη του κτήµατος 
τον κολλήγαν όταν επί ωρισµένον χρόνον δεν εκπληρώσει ούτως τας 
υποχρεώσεις του, οι τσιφλικιούχοι της Θεσσαλίας εκβιάζοντες τους κολλήγους 
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και τη συµπράξει δυστυχώς και των ελληνικών δικαστηρίων κατώρθωσαν  να 
υποβιβάσωσι την σχέσιν του κολλήγα, ήτις είχε χαρακτήρα εµπραγµάτου 
δικαιώµατος, εις µίσθωσιν, συµφώνως προς την οποίαν κατά το τέλος εκάστου 
γεωργικού έτους, δικαιούται ο ιδιοκτήτης να εξώση του κτήµατός του τους 
κολλήγας αυτού. Τοιουτοτρόπως η παραµονή των κολλήγων εις τα υπ’ αυτών 
καλλλιεργούµενα κτήµατα κατέστη αβεβαία, όπερ συνετέλεσε µόνον εις το να 
απογοητεύση τους κολλήγας, να αµβλύνη έτι περισσότερον το υπέρ βελτιώσεως 
της καλλιεργείας ενδιαφέρον των, να καταστήση αυτούς περισσότερον 
υποχειρίους εις την απληστίαν και την εκµετάλλευσιν των τσιφλικιούχων και των 
επιστατών των. Εάν δε εις πάντα ταύτα προσθέσητε την αδιαφορίαν, την οποίαν 
κατά κανόνα δεικνύουν αναφορικώς εις την γεωργίαν και τους κολλήγας οι 
µακράν των κτηµάτων ζώντες και εις απλήστους και αµαθείς επιστάτας 
εµπιστευόµενοι αυτά τσιφκλικιούχοι της Θεσσαλίας θα έχητε πλήρη εικόνα των 
αιτίων της κακοδαιµονίας της Θεσσαλίας.  

Αλ. Παπαναστασίου, Λόγος στην Β΄ Αναθεωρητική Βουλή (1911)·  
από τον τόµο Αλ. Παπαναστασίου, Μελέτες, Λόγοι, Άρθρα, σ. 99 

[Πηγή: Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη Γ΄ Λυκείου, τεύχος Γ΄, σ. 33] 
 
ΠΗΓΗ 2 

Η κατάσταση της γεωργίας στις παραµονές του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου 
Παρόλο ότι ως το 1917 πολύ λίγα είχαν γίνει προς την κατεύθυνση µιας 
αγροτικής  µεταρρυθµίσεως είναι γεγονός ότι ο Βενιζέλος και το κόµµα του 
υπήρξαν υποστηρικτές της µικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας, πράγµα που 
ανταποκρινόταν στις επιθυµίες και την πολιτική µιας ανερχόµενης τάξεως 
επιχειρηµατιών που ευνοούσε έναν καπιταλιστικό τρόπο οργανώσεως της 
παραγωγής. Ως την έκρηξη όµως του Α΄ Παγκοσµίου πολέµου, η κυβέρνηση 
δεν είχε ακόµα διαµορφώσει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα αγροτικών 
µεταρρυθµίσεων και συνέχισε να µένει πιστή στην αρχή της σταδιακής 
απαλλοτριώσεως µε αποζηµιώσεις. Μετά την προσάρτηση της Μακεδονίας, 
όµως το πρόβληµα έγινε πιο πιεστικό. Η κατάσταση των αγροτών στη 
Μακεδονία ήταν πολύ χειρότερη από εκείνη των χωρικών της Παλαιάς 
Ελλάδος. Στην πραγµατικότητα η κατάστασή τους δεν ήταν καλύτερη από την 
κατάσταση των δουλοπαροίκων του Μεσαίωνα. Μετά µάλιστα την εισροή 
χιλιάδων προσφύγων σαν συνέπεια των Βαλκανικών πολέµων, κατάσταση 
αυτή χειροτέρεψε. Αργότερα, οι συνθήκες που δηµιουργήθηκαν από τον Α΄ 
Παγκόσµιο πόλεµο είχαν σοβαρότατες επιπτώσεις στο αγροτικό πρόβληµα. 
Μετά το φθινόπωρο του 1915, οι βόρειες επαρχίες της Ελλάδος έγιναν πεδίο 
πολέµου. Η επικρατούσα ανασφάλεια και τελικά, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, 
που επεκτάθηκαν και σε ελληνικές περιοχές, προκάλεσαν µαζική έξοδο των 
χωρικών προς τις πόλεις, όπου υπήρχε µεγαλύτερη ασφάλεια. Όπως ήταν 
φυσικό, η παραγωγή έπεσε απότοµα στις περιοχές αυτές, ιδιαίτερα µετά την 
κατάληψη της ανατολικής Μακεδονίας από τους Βουλγάρους, τον Αύγουστο 
του 1916. Η κρίση στη Μακεδονία επιδεινώθηκε από την παρουσία 150.000 
περίπου προσφύγων από τη Θράκη και τη Μικρά Ασία. 
........................................................................................................................... 
Κάτω από τις συνθήκες αυτές, η ανάγκη για µεταρρύθµιση έγινε εντονότερη και 
προωθήθηκε αποφασιστικά από τη µεταρρυθµιστική αριστερά της 
επαναστατικής προσωρινής κυβερνήσεως του Βενιζέλου. 

 76



Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ΄, σ. 75 
 

Λαµβάνοντας υπόψη το κείµενο του βιβλίου σας και το περιεχόµενο των 
πηγών: 
Να προσδιορίσετε και να αναλύσετε τους λόγους για τους οποίους 
εντάθηκαν την περίοδο αυτή (ιδιαίτερα µετά το 1909) τα αιτήµατα για 
απαλλοτρίωση των τσιφλικιών της Θεσσαλίας και ανακατανοµή της γης. 
 

41.  
ΠΗΓΗ 1  
Από τους υπολογισµούς της επιτροπής που στα 1896 συστήθηκε για να 
µελετήσει τα θεσσαλικά ζητήµατα, µαθαίνουµε πως στα τσιφλίκια της 
Θεσσαλίας κατοικούσαν 11 χιλιάδες οικογένειες κολλιγάδων και 18 χιλιάδες 
αγρότες. Όλη όµως η αγροτιά ήταν 300 χιλιάδες ψυχές. Υπήρχαν επίσης και 
πολλές τουρκικές µικροϊδιοχτησίες τα λεγόµενα κονιαροχώρια κυρίως όµως 
στον κάµπο της Λάρισας. 
Μα ας µη ξεχάσουµε και τις θέρµες (ελονοσία) που δεκάτιζαν το Θεσσαλό 
αγρότη. Από τα παιδιά που γεννιούντανε τα 60% πέθαιναν απ’ τη σπλήνα. 
Γενικά ο καµπίσιος Θεσσαλός είναι ηλιοκαµένος απ’ το λιοπύρι και πετσί και 
κόκκαλο από την αναφαγιά και την ελονοσία που εξήντα στα εκατό γυρίζει σε 
χτικιό. Περισσότερα µάλιστα από τα µισά µεροκάµατά του της χρονιάς τον 
παλιότερο καιρό τάχανε σπαρταρώντας µέσα στη χαµοκαλύβα του απ’ τον 
πυρετό. 
Μα αν σ’ όλα αυτά λέγαµε και για τις πληµµύρες, για την έλλειψη τεχνικών 
έργων γενικά (αποξηραντικά, ποτιστικά, αντιπληµµυρικά, κλπ.) θα 
συµπληρώναµε την εικόνα της καταστροφής και της κόλασης, που βρισκόταν ο 
Θεσσαλός αγρότης. 
Όταν λοιπόν στα 1881 η Θεσσαλία µ’ ένα κοµµάτι της Ηπείρου (νοµός Άρτας) 
προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος οι σκλάβοι της γης θάρεψαν πως 
τελείωσαν τα ψέµατα και πως γίνονταν ελεύθεροι. Έτσι εννοούσαν το ρωµαίικο 
που από χρόνια το περίµεναν και το λαχταρούσαν κ’ επαναστάτησαν κιόλας 
δυο φορές τη µια στα 1854 και την άλλη στα 1878. 

«Ο θεσσαλικός χωρικός εν τη προσαρτήσει της πατρίδος αυτού µετά Κράτους 
οµοεθνούς διέβλεπεν, ουχί µόνον την εκπλήρωσιν πόθου πατριωτικού, αλλά την 
µεταβολήν της προς την γην σχέσεως του. Συνδέων και συγχέων την ιδέαν της 
Οθωµανικής κυριαρχίας προς την της ιδιοκτησίας, ενόµιζεν ότι καταλυοµένης 
της µεν (της Οθωανικής κυριαρχίας), έδει και η ετέρα (η τσιφλικάδικη ιδιοκτησία) 
να καταρρεύση συγχρόνως. Όθεν, ευθύς µετά την προσάρτησιν της Θεσσαλίας 
και Άρτης, οι καλλιεργηταί (διάβαζε κολλιγάδες) διεξεδίκησαν την ιδιοκτησίαν της 
γης. Επεµβάσης όµως της Πολιτείας προς φρούρησιν νοµίµως κεκτηµένων 
δικαιωµάτων (!!!) µετά είδαν (οι κολλιγάδες) µαταιωµένας τας προσδοκίας των. 
Ουδέποτε όµως ηδυνήθησαν να εγκαταλείψωσι την αρχικήν ελπίδα, ή και 
ανεζωπύρωσεν ο αναβρασµός του 1909». 

Αυτά δεν τα γράφει κανένας νεωτεριστής. Τα γράφει ο τσιφλικάς Γ. Χριστάκης-
Ζωγράφος στη µελέτη του «Το Αγροτικό ζήτηµα εν Θεσσαλία», Αθήναι, 1911, 
σ. 57. 
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Γύρεψαν λοιπόν οι κολλιγάδες της Θεσσαλίας άµα έγινε στο 1881 ρωµαίικο η 
Θεσσαλία να µπουν µέσα στα τσιφλίκια σαν αφεντικά. Όµως οι τσιφλικάδες 
φωνάξανε ένα δυνατό Αλτ, γιατί είχαν πίσω τους τον ελληνικό στρατό και τις 
ελληνικές αρχές.  
Η ελληνική κυβέρνηση και να ήθελε δε µπορούσε να λύσει το αγροτικό ζήτηµα, 
γιατί ο Κουµουνδούρος στην ελληνοτουρκική σύµβαση που υπόγραψε, 
δέσµευσε το ελληνικό κράτος. Απαγορευόταν, σύµφωνα µε ειδικό άρθρο, η 
απαλλοτρίωση των τσιφλικιών. 
Μα δεν ήταν µόνο ο Κουµουνδούρος υπεύθυνος, αλλά και όλοι οι πολιτικοί 
αρχηγοί. Όταν η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε να µπει ειδικό όρος για την 
προστασία του τσιφλικάδικου καθεστώτος, δεν αντιτάξανε καµιά άρνηση, γιατί 
πρώτα δεν ήθελαν να δυσαρεστήσουν τους Ευρωπαίους αστούς που, στα 
χρόνια αυτά ήταν φανατικοί υποστηριχτές του «ιερού δικαιώµατος της 
ιδιοκτησίας». ∆εύτερο, και οι ίδιοι είχαν τις ίδιες ιδέες και τρίτο δεν ήθελαν να 
δυσαρεστήσουν τους Έλληνες του εξωτερικού. 

Γ. Κορδάτου, Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδος, ΧΙΙ, σσ. 416-417. 
 
ΠΗΓΗ 2 

∆ίκη για τα γεγονότα του Κιλελέρ 
Οι κατηγορούµενοι για τα γεγονότα του Κιλελέρ-Λάρισας παραπέµφθηκαν στο 
κακουργιοδικείο Λαµίας. 
Οι δίκες άρχισαν στις 19 Ιούνη (1910) και τελείωσαν στις 23 του ίδιου µήνα.  
Στο κακουργιοδικείο Χαλκίδας στάλθηκε ο εισαγγελίας της Λιβαδιάς 
Γεωργιάδης  που αργότερα έγινε και εισαγγελέας του Άρειου Πάγου. Ήταν 
αγροτοφάγος και µίλησε µε λύσα. Και τι δεν είπε. Ανάφερε την ιστορία, την 
αρχαία και νεώτερη και επικαλέστηκε όλους τους νόµους και προφήτες 
θέλοντας ν’ αποδείξει πως το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, είναι ιερό και οι 
αγρότες πρέπει να δουλεύουν και να µη σηκώνουν κεφάλι. Μαζί µε άλλα 
απειλώντας και φωνάζοντας είπε: 

«Η κολληγία είναι δικαίωµα ενοχικόν, εταιρεία ή µίσθωσις και συνεπώς οι 
κατηγορούµενοι δεν εδικαιούντο να δηµιουργήσωσι ταραχάς... Αγροτικόν ζήτηµα 
δεν υφίσταται. Οι τσιφλικιούχοι πιέζονται κάι, όπως απαλλαγώσι καθηµερινών 
συγκρούσεων, ενοικιάζουν τα κτήµατά των. Ο Θεσσαλός δεν είναι γεωργός, 
αλλά κτηνοτρόφος. Αρνείται να καλλιεργήση πλέον των είκοσι στρεµµάτων. 
Παρασύρεται ευκόλως. Θορυβώδες δε συλλαλητήριον Θεσσαλών, σηµαίνει 
απόλυσιν 5 χιλιάδων άρκτων. Σπαταλά την περιουσίαν του στα µανάβικα και δι’ 
αυτό κατά την εβδοµαδιαίαν αγοράν δεν ευρίσκει κανείς φρούτα. Τρώγει τα 
αχλάδια σαν γουρούνι. Υπάρχουν βεβαίως και καλοί Θεσσαλοί. Αλλ’ οι πλείστοι 
εξ’ αυτών είναι τεµπέληδες και ζωοκλέπται. Ο «Γεωργικος Σύνδεσµος» ιδρύθη 
δια σκοπούς εκµεταλλευτικούς!...». 

Γ. Κορδάτου, Μεγάλη Ιστορία της Ελλάδος, ΧΙΙΙ, σ. 193. 
 

Με βάση το παράθεµα και τις γνώσεις που αποκοµίσατε από το σχολικό σας 
εγχειρίδιο: 

 78



Να αναφέρετε τους λόγους ξεσηκωµού των καλλιεργητών της Θεσσαλικής 
γης παρουσιάζοντας τους από την πλευρά των εξεγερθέντων από µια µεριά, 
κι από την πλευρά την προστατών του  τότε γαιοκτητικού καθεστώτος, από 
την άλλη (δραµατοποίηση). 

 
42.  

ΠΗΓΗ 1  
Η αγροτική µεταρρύθµιση του 1917 

Εάν η ριζοσπαστική αγροτική µεταρρύθµιση του 1917 συνδέθηκε µε την από 
του 1909 ανάδειξη των µεσαίων στρωµάτων, τούτο πρέπει να εξηγηθεί από  
ότι τα στρώµατα αυτά υπήρξαν οι συνεπέστεροι, εντός της ελληνικής 
κοινωνίας, φορείς της αντίληψης του καπιταλισµού ... Εξ’ αιτίας αυτής ακριβώς 
της αντίληψής τους περί καπιταλισµού, τα στρώµατα αυτά αισθάνθηκαν κατά 
τρόπο ιδιαιτέρως επαχθή το κοινωνικό βάρος των τσιφλικιών. Εκ παραλλήλου, 
τα ίδια κοινωνικά στρώµατα ήσαν σε θέση να διακρίνουν αφ’ ενός τις 
πραγµατικές ιστορικές δυνατότητες, οι οποίες καθιστούσαν δυνατή την διανοµή 
των γαιών, και αφ’ ετέρου τα πλεονεκτήµατα που θ’ αντλούσε εξ’ αυτού του 
µέτρου η διαδικασία της ταχείας εκβιοµηχάνισης.  
Υπ’ αυτούς τους όρους, η αρχή της αγροτικής µεταρρύθµισης εξηγγέλθη στα 
1917 στη Θεσσαλονίκη. Εν τούτοις, το µέγιστο τµήµα αυτής της µεταρρύθµισης 
δεν πραγµατοποιήθηκε παρά µόνον µετά το 1922. 
Αρκετές υποθέσεις προτείνονται προκειµένου να ερµηνευθεί η επιλογή της 
συγκεκριµένης στιγµής για την εξαγγελία της µεταρρύθµισης. Έγινε λόγος για 
«λύση επιβαλλόµενη από τις ανάγκες του εµφυλίου πολέµου» τον οποίο 
διεξήγε η στρατιωτική κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης κατά του κράτους της 
Αθήνας. Κατ’ άλλους, η µεταρρύθµιση επισπεύσθη εξ’ αιτίας της εµφάνισης του 
µπολσεβικικού κινδύνου. Εν πάσει περιπτώσει, µεταξύ των ποικίλων 
ερµηνειών που δόθηκαν, µπορούµε, χωρίς ν’ απορρίψουµε τις άλλες, αν 
συγκρατήσουµε ιδιαιτέρως την ακόλουθη: η αγροτική µεταρρύθµιση 
αποφασίστηκε σε µία στιγµή σοβαροτάτης πτώσης του εξωτερικού εµπορίου: η 
πτώση αυτή είχε προκληθεί από τον θαλάσσιο αποκλεισµό τον οποίο είχαν 
επιβάλέι οι δυτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, προκειµένου να την υποχρεώσουν 
να εισέλθει στον πόλεµο µε το µέρος της Αντάντ. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, ο 
αποκλεισµός της Ελλάδας λειτούργησε, από οικονοµική άποψη, ως ένας 
αυθόρµητος προστατευτισµός, τόσο υπέρ της εθνικής βιοµηχανικής 
παραγωγής όσο και επ’ ωφελεία των εγχωρίων σιτηρών. Είναι προφανές ότι η 
συγκυρία αυτή έθεσε εκ νέου και µε οξύτατο τρόπο το ζήτηµα των τσιφλικιών. 
Το γεγονός ότι µια «επαναστατική» στρατιωτική κυβέρνηση υπό την αιγίδα των 
γαλλικών στρατευµάτων του µακεδονικού µετώπου ήλθε να εγκατασταθεί στη 
Θεσσαλονίκη, δηλαδή στο κέντρο των βορείων ελληνικών επαρχιών που 
κυριαρχούντο απ’ τα τσιφλίκια, προσέδωσε έναν επείγοντα χαρακτήρα στο 
πρόβληµα της οριστικής ρύθµισης του γαιοκτητικού ζητήµατος. ... 

Κ. Βεργόπουλου, Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα,  
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Η κοινωνική ενσωµάτωση της γεωργίας, σσ. 173-174. 
 
ΠΗΓΗ 2 
Με την προσάρτηση εδαφών ή την ανταλλαγή πληθυσµών, όλες σχεδόν οι 
βαλκανικές χώρες απέκτησαν µεγαλύτερη εθνική οµογένεια µετά τον Α΄ 
Παγκόσµιο πόλεµο. Άµεση συνέπεια των πληθυσµιακών ανακατατάξεων ήταν 
και η διανοµή της µεγάλης γαιοκτησίας, µέτρο που εξασφάλιζε παντού στους 
ακτήµονες αγρότες ένα ελάχιστο µέσο επιβιώσεως, αλλά και την εκπλήρωση 
µιας παλιάς διεκδικήσεως, την ιδιοκτησία της γης που καλλιεργούσαν. Στην 
Ελλάδα και τη Βουλγαρία ο αναδασµός ερχόταν για να καλύψει την πιεστική 
ανάγκη της αποκαταστάσεως των προσφύγων, ενώ στη Ρουµανία και στη 
Γιουγκοσλαβία αποτελούσε την επιβεβαίωση της εθνικής τους κυριαρχίας, 
καθώς οι µεγάλες ιδιοκτησίες στα εδάφη που προσαρτήθηκαν ανήκαν στους 
Αυστριακούς, τους Μαγυάρους ή τους Ρώσους. Όπως όµως σηµειώνει ο 
Stavrianos υπήρχε και ένα ακόµή κίνητρο: «πίσω από τις αγροτικές 
µεταρρυθµίσεις κρυβόταν αναµφίβολα ο φόβος της επαναστάσεως. Μετά από 
έξι χρόνια σχεδόν αδιάκοπου πολέµου οι βαλκανικοί λαοί έπασχαν από 
πολεµικό κάµατο και απογοήτευση. Η επανάσταση στη Ρωσία και η εξάπλωση 
του Μπολσεβικισµού στην Ουγγαρία και σε άλλα τµήµατα της κεντρικής 
Ευρώπης, έσειε το φάσµα ενός επαναστατικού κύµατος που θα σάρωνε ολό-
κληρη τη βαλκανική χερσόνησο. Ο φόβος αυτός ανάγκασε... την καθεστηκυία 
τάξη σε κάθε χώρα να πραγµατοποιήσει αγροτικές µεταρρυθµίσεις µε την 
ελπίδα ότι θα λειτουργούσαν ως αλεξικέραυνο µέσα στην επαναστατική 
θύελλα». (Cl. S. Stavrianos, The Balkans since 1453, New York, 1965).  

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ΄, σ. 302. 
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ΠΗΓΗ 3 
Μέσα από την διαδικασία ενίσχυσης της µικρής παραγωγής ή της αγροτικής 
µετατροπής προς την ίδια κατεύθυνση, εκείνο το οποίο πρέπει να συγκρατηθεί 
είναι... 
α) Η µικρή αγροτική ιδιοκτησία απεδείχθη όχι ένα υπόλειµµα  του 

παρελθόντος, αλλά µία κατηγορία ενισχυόµενη απ’ την ανάπτυξη του 
αστικού καπιταλισµού ... 
Οι αγρότες απέκτησαν ιδιοκτησία, πλην όµως, αυτή η τελευταία δεν ήταν 
παρά ένας θεµελιώδης µηχανισµός αυξηµένης «απορρόφησης» της 
εργασίας απ’ το σύστηµα. Ο χωρικός, εισερχόµενος στην ιδιοκτησία, 
καθίστατο αυτοµάτως  -µε την εγκατάστασή του- οφειλέτης ενός αρχικού 
ποσού 70.000 δραχµών. Σ’ αντάλλαγµα εδέχετο, σε είδος ή σε χρήµα, ένα 
πραγµατικό  συνολικό  κεφάλαιο 58.500 δραχµών (ήτοι 45.000 δρχ. η αξία 
των ζώων, των εργαλείων δουλειάς κλπ., 900 δρχ. η αξία των 
κτηνοτροφών και 3.100 δρχ. το κυκλοφοριακό κεφάλαιο). 
Υπ  αυτές τις συνθήκες, η κρατική πολιτική πρέπει να θεωρηθεί ως ο 
κύριος υπεύθυνος του σχηµατισµού της παθολογικώς ελλειµατικής µικρής 
αγροτικής παραγωγής. Οµοίως, η επιχείρηση της εγκατάστασης του 
χωρικού στην ιδιοκτησία, υπ’ αυτούς τους όρους, δύναται να παροµοιασθεί 
µε την «πρόσδεση του δουλοπάροικου στο έδαφος» της προκαπιταλιστικής 
εποχής. 
Με δύο λόγια, η δηµιουργία της µικρής αγροτικής ιδιοκτησίας λειτούργησε 
ως µια θεµελιώδης προϋπόθεση για την εντατικότερη συµπίεση της 
οικογενειακής αγροτικής εργασίας. 

β) Η κατάργηση της µεγάλης εγγείου ιδιοκτησίας συνεπέφερε επίσης την 
παύση των πιστωτικών υπηρεσιών των τσιφλικούχων προς τους 
καλλιεργητές. Στο εξής, ο δρόµος ήταν ανοικτός για µίαν αυξανόµενη 
διείσδυση των οργανισµών της αστικής πίστης στον χώρο της γεωργίας. 
∆ύο ήσαν οι προϋποθέσεις γι’ αυτήν την διείσδυση: 1) ο δανειζόµενος να 
είναι σε θέση να προσφέρει υποθηκικές εγγυήσεις· µ’ άλλα λόγια ο 
οφειλέτης να εµφανίζεται ως ιδιοκτήτης  και 2) οι µικροί ιδιοκτήτες να 
συνασπίζονται σε συνεταιρισµούς οι οποίοι να εγγυώνται την φερεγγυότητα 
των µελών τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η πίστη δεν χορηγείται 
στον αγρότη παρά δια µέσου του συνεταιρισµού, πράγµα που αποτελεί µια 
επιπρόσθετη εξασφάλιση για το τραπεζικό κεφάλαιο. 

Κ. Βεργόπουλου, Το αγροτικό ζήτηµα στην Ελλάδα, σσ. 180-181 
 
ΠΗΓΗ 4 
Η κατάτµηση της γης ωφέλησε, ασυγκρίτως, και την εκβιοµηχάνιση της χώρας 
κατά το µεσοπόλεµο. Η διάσταση ανάµεσα στις βιοµηχανικές και στις αγροτικές 
τιµές αυξήθηκε αισθητώς, επιτρέποντας έτσι σηµαντικές αφανείς µεταβιβάσεις 
κοινωνικών πόρων υπέρ της βιοµηχανίας ... 
Εάν το Κράτος εφάρµοσε την αγροτική µεταρρύθµιση προς τον σκοπό της 
προώθησης της βιοµηχανικής ανάπτυξης η µεταρρύθµισης µε την σειρά της, 
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επέτρεψε στο Κράτος να ενισχύσει την θέση του εντός της οικονοµίας. Στα 
1919, ο Α. Ανδρεάδης σηµείωνε ότι η µόλις εξαγγελθείσα αγροτική 
µεταρρύθµιση ευρίσκετο σε απόλυτο συνέχεια µε την παραδοσιακή πολιτική 
των µεγάλων βυζαντινών αυτοκρατόρων, και ιδίως εκείνων της µακεδονικής 
δυναστείας, οι οποίοι είχαν δραστηρίως αγωνισθεί υπέρ της µικρής 
ιδιοκτησίας. 
Πράγµατι, όπως είδαµε ανωτέρω, η κερµατισµένη γαιοκτησία και η ισχυρή 
κεντρική εξουσία συµβάδισαν πάντα σε στενή µεταξύ τους σχέση ... 
Η αγροτική δοµή της ελληνικής γεωργίας ευνοούσε πάντα την συγκρότηση 
ενός ισχυρού Κράτους και, κατά συνέπεια, την απρόσωπη και 
αυτοµατοποιηµένη λειτουργία του συστήµατος. Στα 1927, ο υπουργός Αλεξ. 
Παπαναστασίου εγκαινίασε µια νέα φάση της παρεµβατικής πολιτικής, δια της 
εξαγγελίας των λεγοµένων «τιµών ασφαλείας» στο πεδίο της συγκέντρωσης 
των δηµητριακών προϊόντων. Έκτοτε, οι συγκεντρωµένες από το Κράτος 
ποσότητες σίτου δεν έπαυσαν ν’ αυξάνουν: 
Συνοψίζοντας, µπορούσε να πούµε ότι η ελληνική γεωργία, εξ’ αιτίας του 
κερµατισµένου χαρακτήρας της, αποτέλεσε από πολύ νωρίς ένα προνοµιούχο 
πεδίο ευνοϊκό για την ανάπτυξη του κρατικού παρεµβατισµού. 

ό.π., σσ. 185-186 
 
ΠΗΓΗ 5 

Αγροτική µεταρρύθµιση του 1917 
Η αγροτική µεταρρύθµιση του Βενιζέλου ήταν το πιο ριζοσπαστικό µέτρο που 
είχε εφαρµοστεί ως τότε στην Ελλάδα ... Μολονότι όµως άλλαξε ριζικά τις 
σχέσεις της ιδιοκτησίας της γης, γενικεύοντας το σύστηµα της µικρής 
οικογενειακής ιδιοκτησίας που επικρατούσε στην Πελοπόννησο, δε µετέβαλε 
ποιοτικά τον τρόπο παραγωγής, παρόλο που άλλαξε σε κάποιο βαθµό τις 
σχέσεις παραγωγής  -τουλάχιστον στις περιοχές που εφαρµόστηκε- σύµφωνα 
µε τις ανάγκες της αναπτυσσόµενης καπιταλιστικής δοµής... 
Η αγροτική µεταρρύθµιση και ο συνακόλουθος τεµαχισµός της γης 
συνοδεύτηκαν από αύξηση επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή, µε τη 
µορφή πιστώσεων, και από την ταχεία εξέλιξη του συνεταιρισµού κινήµατος, 
που αποσκοπούσε αφενός στην προστασία των µικρών παραγωγών και 
αφετέρου στη µεγαλύτερη ασφάλεια των επενδύσεων στην αγροτική οικονοµία. 
Το βασικό θεσµικό πλαίσιο για την οργάνωση των συνεταιρισµών 
δηµιουργήθηκε το 1914. Οι συνθήκες που δηµιούργησε ο πόλεµος έδωσαν 
στο συνεταιριστικό κίνηµα µεγάλη ώθηση. Τα προβλήµατα που είχαν σχέση µε 
τη διακίνηση προϊόντων, την παραδοσιακή εκµετάλλευση του µικρού 
παραγωγού από τους µεσάζοντες, την έλλειψη κεφαλαίων και τους 
τοκογλυφικούς όρους δανειοδοτήσεως που επικρατούσαν στην ελεύθερη 
αγορά, έκαναν ακόµη πιο αισθητή την ανάγκη συλλογικής ασφάλειας που 
πρόσφεραν οι συνεταιρισµοί. Ιδιαίτερα η ανάγκη αυτή και η ρύθµιση 
πιστώσεων, έδωσαν ώθηση στο κίνηµα το οποίο ενθάρρυναν ταυτόχρονα και 
η κυβέρνηση και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που ήταν και το κυριότερο 
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πιστωτικό ίδρυµα της χώρας. Ανάµεσα στο 1911 και 1914, το συνεταιριστικό 
κίνηµα δυνάµωνε συνεχώς. Αργότερα, η ίδρυση του Υπουργείου Γεωργίας, 
τον Ιούνιο του 1917, αµέσως µετά την επάνοδο του Βενιζέλου στην Αθήνα, 
στάθηκε η απαρχή της άµεσης κρατικής παρεµβάσεως στην οργάνωση και 
καθοδήγηση της γεωργικής παραγωγής, έστω και αν η παρέµβαση ήταν στην 
αρχή υποτυπώδης, Ανάµεσα στο 1915 και 1918, ο αριθµός των συνεταιρι-
σµών αυξήθηκε από 150 σε 790, αριθµός που διπλασιάσθηκε το 1920. Τα 
70% περίπου αυτών των συνεταιρισµών ήταν πιστωτικοί οργανισµοί ... 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ΄, σ. 76 
 

Λαµβάνοντας υπόψη σας το κείµενο του βιβλίου σας και το περιεχόµενο των 
παραθεµάτων: 
α) Να παρουσιάσετε τις συνθήκες και τις συγκυρίες µέσα στις οποίες από-

φασίστηκε η αγροτική µεταρρύθµιση του 1917, τα αποτελέσµατα που είχε 
για την µικροαγροτική γεωργία και να σχολιάσετε την πρόσδεσή της στο 
πιστωτικό κεφάλαιο.  

β) Να διερευνήσετε τα ιδεολογικά και πολιτικά αίτια των εξελίξεων της ελλη-
νικής οικονοµίας (το 1922-1923). 

γ) Να σχολιάσετε τη φράση ότι «η ελληνική γεωργία, εξ αιτίας του κερµα-
τισµένου χαρακτήρα της, αποτέλεσε προνοµιούχο πεδίο για την ανάπτυξη του 
κρατικού παρεµβαστισµού». 

δ) Να αξιολογήσετε τη συµβολή των συνεταιρισµών στη βελτίωση των όρων 
διαβίωσης των µικροκαλλιεργητών. 
 

43.  
ΠΗΓΗ 1  

Βενιζελισµός: Αστικός Εθνικισµός Αστικός Εκσυγχρονισµός 
Πέρα και πίσω από το χάρισµα του ηγέτη του, η ανεπανάληπτη δυναµική του 
Βενιζελισµού πηγάζει από έναν εξίσου ανεπανάληπτο συνδυασµό αστικού 
εθνικισµού και αστικού εκσυγχρονισµού, σε αδιάσπαστη και διαλεκτική 
ενότητα. Από την πρώτη στιγµή, το 1910, ο εκσυγχρονισµός τέθηκε στην 
υπηρεσία της εθνικής ολοκλήρωσης. Με τη σειρά της, η εθνική ολοκλήρωση  
υπηρέτησε τον εκσυγχρονισµό µέχρι το τέλος, προσφέροντας την 
αναντικατάστατη πολιτική και ιδεολογική του νοµιµοποίηση. Στο γενικό αυτό 
επίπεδο, γίνεται φανερή η άρρηκτη συνέχεια και συνέπεια του Βενιζελισµού 
(και του Βενιζέλου προσωπικά). Αν πρέπει κανείς να διακρίνει δύο φάσεις, 
ίσης περίπου διάρκειας, είναι επειδή το περιεχόµενο της εθνικής ολοκλήρωσης 
άλλαξε αναγκαστικά και ριζικά µετά την Καταστροφή του 1922. Πριν, σήµαινε 
πρωταρχικά την απελευθέρωση των αλυτρώτων µε την αντίστοιχη εδαφική 
επέκταση του εθνικού κράτους. Μετά, σήµαινε αποκλειστικά την αφοµοίωση 
των πρώην αλυτρώτων ως Νέων Χωρών ή ως προσφύγων πια και την 
επίτευξη εθνικής οµοιογένειας και µιας νέας εθνικής ταυτότητας µέσα στα 
οριστικά πλέον κρατικά σύνορα. Έτσι, κατά την πρώτη ηρωική περίοδο του 

 83



Βενιζελισµού (1910-1920), ο αστικός εκσυγχρονισµός συναρθρώθηκε µε τον 
αλυτρωτισµό, µε ιδεολογικό  επιστέγασµα τη Μεγάλη Ιδέα. Κατά τη δεύτερη 
περίοδο (1922-1932), ο αστικός εκσυγχρονισµό συναρθρώθηκε µε την 
οικοδόµηση ενιαίου εθνικού κράτους, µε ιδεολογικό επιστέγασµα την 
Αβασίλευτη ∆ηµοκρατία στην οποία ο Βενιζελισµός επιχείρησε να προσδώσει 
ευρύτερο ιδεολογικό και κοινωνικό περιεχόµενο. 
Ως ανεπανάληπτος συνδυασµός αστικού εκσυγχρονισµού και αστικού 
εθνικισµού, ο Βενιζελισµός στηρίχθηκε σε εξίσου ανεπανάληπτες ιστορικές 
προϋποθέσεις (που έλειπαν από τα προγενέστερα εγχειρήµατα του Μαυρο-
κορδάτου και του Τρικούπη). Εκµεταλλεύτηκε αδίστακτα και δηµιουργικά µία 
σειρά από διεθνείς συγκυρίες κατά την περίοδο 1910-1920, που πρόσφεραν 
τις καλύτερες αλλά και τελευταίες ευκαιρίες πραγµάτωσης της Μεγάλης Ιδέας, 
ως συνεπούς και ρεαλιστικού αλυτρωτισµού. Για πρώτη και τελευταία φορά, 
άλλωστε, τα συµφέροντα του βρετανικού ιµπεριαλισµού συνέπεσαν και 
συµπορεύτηκαν µε τις ελληνικές εθνικές επιδιώξεις ...  

Γ. Θ. Μαυρογορδάτου, «Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός»,  
στο: Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός,  
επιµ. Γ.Θ. Μαυρογορδάτος - Χρ. Χατζηιωσήφ,  

Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1992, σ.10. 
 

Λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο του παραθέµατος και τις πληροφορίες 
του βιβλίου σας, να σχολιάσετε την άποψη ότι ο Βενιζελισµός αποτελούσε 
«συνδυασµό αστικού εθνικισµού και αστικού εκσυγχρονισµού». 

 
44.  

ΠΗΓΗ 1 
Ο ∆ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος 

Αποτέλεσµα του ελληνοτουρκικού πολέµου του 1897 υπήρξε και η επιβολή 
στην Ελλάδα ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου ... 
Η Ελληνική κυβέρνηση µετά την ήττα, τον Ιούλιο του 1897, κατέβαλε ύστατες 
προσπάθειες να συµβιβαστεί µε τους δανειστές και να αποτρέψει τον έλεγχο. 
Πρώτα ο διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας Στ. Στρέιτ και στη συνέχεια ο  
Α. Συγγρός ανέλαβαν τις διαπραγµατεύσεις µε τους εκπροσώπους των 
οµολογιούχων, αλλά χωρίς επιτυχία ... 
Η επίσηµη ονοµασία του οργανισµού, που ουσιαστικά ανέλαβε τη διαχείριση 
της Ελληνικής οικονοµίας ήταν αρχικά ∆ιεθνής Επιτροπή Ελέγχου. Ο όρος 
αυτός «όζων δουλείας» αντικαταστάθηκε ύστερα από ένα χρόνο µε τον όρο 
∆ιεθνής Οικονοµική Επιτροπή (∆.Ο.Ε.) αλλά στη συνείδηση όλων και στην 
ιστορία έµεινε η λέξη Έλεγχος, γιατί αυτό ήταν στην πραγµατικότητα. ... 
Ο οικονοµικός έλεγχος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερη βαρύς, 
αλλά αποβλέποντας πάντα στο συµφέρον των οµολογιούχων, είχε και 
ορισµένες ευνοϊκές επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία. Ο νόµος ΒΦΙΘ΄ (σηµ: 
σχετικός νόµος που ψηφίστηκε από την ελληνική στις 21 Φεβρουαρίου 1898 
και αφορά στην ίδρυση του ∆.Ο.Ε.) περιείχε διατάξεις που περιόριζαν την 
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αναγκαστική κυκλοφορία και έτσι βοηθούσαν τη νοµισµατική σταθερότητα και 
τη βελτίωση της εσωτερικής αξίας της δραχµής. Επίσης µε τον έλεγχο 
εµπεδώθηκε η ελληνική πίστη, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συνάψεως νέων 
δανείων, που τα χρειάστηκε η Ελλάδα στα χρόνια που ακολούθησαν. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµ. Ι∆΄, σσ. 164-165 
 

ΠΗΓΗ 2 
Η πτώχευση της Ελλάδας ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα µιας τέτοιας 
δανειακής επιβάρυνσης εξανάγκασε το ελληνικό κράτος να αποδεχθεί τη 
µέγιστη των ταπεινώσεων, την επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου. Η 
διεθνής οικονοµική επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε υπόδειξη των Μεγάλων 
∆υνάµεων, αποτελείτο από εκπροσώπους των ξένων τραπεζών και έδρευε 
στο ελληνικό έδαφος, ενώ ο ρόλος της δε σταµατούσε στον έλεγχο και τη 
διαχείριση των εσόδων του κράτους, αλλά προχωρούσε και στη βαρύνουσα 
γνωµάτευση για την έκδοση χρήµατος, για τη σύναψη νέων δανείων και γενικά 
για όλα σχεδόν τα δηµοσιονοµικά θέµατα. 
Οι υπερεξουσίες αυτές της διεθνούς οικονοµικής επιτροπή ουσιαστικά αναιρούσαν 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα τις εξουσίες της ελληνικής κυβέρνησης και του 
Κοινοβουλίου, καθώς οι αποφάσεις του κράτους για σχεδιασµούς οικονοµικής 
ανάπτυξης ελέγχονταν από εξωελλαδικά κέντρα, ερήµην του ελληνικού λαού. 
Με το τρόπο αυτό το ξένο κεφάλαιο, το οποίο την αµέσως προηγούµενη 
περίοδο (1850-1875) είχε εξουδετερώσει τις σποραδικές και ελάχιστα 
οργανωµένες προσπάθειες του εγχώριου κεφαλαίου να µπει στη σφαίρα της 
παραγωγής και να προχωρήσει σε βιοµηχανικές επενδύσεις, αυτή την περίοδο 
(1875-1900) αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει το ίδιο κάποιες λειτουργίες µε 
προϋποθέσεις και όρους τέτοιους που θα διασφαλίζουν τα συµφέροντα και την 
κυριαρχία του. 

Σ. Τζόκα, Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισµός στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα,  
σσ. 188-189 

 
Λαµβάνοντας υπόψη το κείµενο του βιβλίου σας και το περιεχόµενο των 
παραπάνω πηγών να επισηµάνετε τις συνέπειες της επιβολής του ∆ιεθνούς 
Οικονοµικού Ελέγχου στην εθνική οικονοµία. 
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45.  
ΠΗΓΗ 1 

∆άνεια 
Ο Α. Συγγρός είχε κινητοποιήσει συστηµατικά για την διευκόλυνση των 
Ελλήνων που επιθυµούσαν να αγοράσουν ελληνικά χρεώγραφα του 
εξωτερικού, τόσο την Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας, όσο  και την περίφηµη 
Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως. Και πραγµατικά, πολλοί ήταν εκείνοι που, 
µολονότι Έλληνες, προτιµούσαν να δανείζουν στο ελληνικό κράτος από τα 
χρηµατιστήρια του εξωτερικού ως αλλοδαποί σύµφωνα µε τους κανόνες της 
διεθνούς χρηµαταγοράς, παρά ως ηµεδαποί σύµφωνα µε τους εγχώριους 
κανόνες. Αυτό εξηγείται από το ότι οι εγγυήσεις που πρόσφερε ο Τρικούπης 
στους αλλοδαπούς δανειστές ήταν ασύγκριτα ανώτερες από εκείνες που 
πρόσφερε προς τους εγχώριους. 
Έτσι, κατά τον Άγγλο εµπειρογνώµονα Εδ. Λώ, το 1892 βρίσκονταν στα χέρια 
Ελλήνων της ηµεδαπής, ελληνικά χρεώγραφα του εξωτερικού αξίας περίπου 
60-80.000.000 χρ. φρ. Επιπλέον θα έπρεπε να προστεθούν τα χρεώγραφα 
που κατείχαν οι Έλληνες του εξωτερικού. Κατά τον Α. Ανδρεάδη, η συνολική 
αξία των χρεωγράφων που βρίσκονταν σε χέρια Ελλήνων ήταν ίση µε 15% 
του συνολικού ποσού των δανείων ενώ κατ’ άλλους το ποσοστό αυτό έφθανε 
στην πραγµατικότητα ως 30%. 
Η υπηρεσία του δηµοσίου χρέους απορροφούσε ένα συνεχώς αυξανόµενο 
ποσό (σε εκ. δρχ.): 

1861 1,2 
1875 7,7 
1877 8,5 
1879 17,3 
1881 20,3 
1890 44,0 
1892 55,0 

 
Είναι προφανές ότι το δάνειο του εξωτερικού έγιναν τελικά ένας παράγοντας 
που συνέβαλε στη διεύρυνση (και όχι στην κάλυψη) του ελλείµµατος και µέσω 
αυτής στην οικονοµική χρεωκοπία του1893. Με άλλα λόγια, τα δάνεια αντί να 
αναστείλουν την πτώχευση, την επέσπευσαν. Όµως από την άλλη πλευρά, ο 
Τρικούπης, χάρη στα δάνεια, πέτυχε κατά την «τρελή δεκαετία» (κατά την 
έκφραση του Thery), 1882-1892, να έχει στη διάθεσή του όλα τα απαιτούµενα 
χρηµατοδοτικά µέσα ...  
 «Ακατανόητον µου φαίνεται πως µέχρι του 1890, οι ξένοι κεφαλαιούχοι 
εδείχθησαν τόσον πρόθυµοι να µας δανείσωσι τοσαύτα εκατοµµύρια», γράφει ο 
Α. Ανδρεάδης. Πραγµατικά, απορεί κανείς τι είδους εµπιστοσύνη ήταν αυτή που 
έδειχναν οι κύκλοι του κεφαλαίου σε ένα κράτος που είχε επανειληµµένα 
πτωχεύσει στο παρελθόν, που δεν παρουσίαζε καµιά οικονοµική σταθερότητα 
προτιµήσεως των Ευρωπαίων υπέρ της οθωµανικής ακεραιότητας. Ο ίδιος ο 
Ανδρεάδης επικαλείται τρεις λόγους στην προσπάθειά του να εξηγήσει αυτό το 
«παράδοξο». Κατά πρώτο, αναφέρει την εµπιστοσύνη των ξένων προς τον 
Τρικούπη ... Και τέλος, ο ίδιος αναφέρει τον τρίτο λόγο, ο οποίος στην ουσία είναι 
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και ο µοναδικός: «οι Ευρωπαίοι κεφαλαιούχοι παρεκινήθησαν να µας δανείσωσι 
τα εκατοµµύρια των λόγω των επικρατούντων εκεί χαµηλών τόκων». 
Έτσι, ο τόκος των δανείων ήταν σχετικά χαµηλός, γιατί την ίδια εποχή στην 
Ευρώπη ήταν κατά 4 µε 5 φορές χαµηλότερος. Εξάλλου οι δανειστές, 
εκµεταλλευόµενοι την ανάγκη για κεφάλαια του ελληνικού κράτους, δέχονταν 
βέβαια µια µακροχρόνια διορία χρεωλυσίας (75-100 έτη), αλλά επέβαλλαν και 
µια τιµή εκδόσεως εξαιρετικά χαµηλή. Αποτέλεσµα ήταν ότι οι δανειστές µε 
φαινοµενικό τόκο 5% στην πραγµατικότητα αποκαθιστούν το αρχικό τους 
κεφάλαιο σε λιγότερο από 10 χρόνια και τα συνεχιζόµενα τοκοχρεωλύσια ήταν γι’ 
αυτούς καθαρό κέρδος. Έτσι, αν δάνειζαν την Ελλάδα το έκαναν γιατί οι άλλες 
λύσεις στον ευρωπαϊκό χώρο είχαν περιορισθεί. Τα δάνεια δεν έγιναν λόγω της 
εµπιστοσύνης τους προς την Ελλάδα, αλλά «παρά την έλλειψιν  εµπιστοσύνης». 
Στόχος των δανειστών ήταν να έχουν αποκαταστήσει το κεφάλαιο τους το 
συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα, ώστε να απαλλαγούν έγκαιρα από τις 
αγωνίες που τόσο άφθονα τους πρόσφερε ένα κράτος σαν το ελληνικό. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι∆΄, σ. 79 
 

ΕΙΚΟΝΑ 

  
Ο ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣ ΕΥΡΕΣΙΝ ∆ΑΝΕΙΟΥ 

Η χρηµατοδότηση της ανορθωτικής προσπάθειας του Χ. Τρικούπη  
και του «ειρηνοπόλεµου» της κυβερνήσεως Θ.∆ηλιγιάννη, το 1886,  

εξανάγκασε το ελληνικό δηµόσιο να αποδυθεί σε αγώνα εξευρέσεως νέων πιστωτών.  
Η πολιτική αυτή υπήρξε το κυριότερο αίτιο της πτωχεύσεως του 1893.  

Επάνω: γελοιογραφία από το «Νέο Αριστοφάνη», που εικονίζει τον Τρικούπη  
σε εναγώνια αναζήτηση νέου δανείου (Αθήνα, Εθν. Ιστορικό Μουσείο). 
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ΠΗΓΗ 2 
Η περίοδος 1924-1932 χαρακτηρίζεται όχι µόνο από τη διεθνή και την 
εσωτερική οικονοµική κρίση, όχι µόνο από τις δυσκολίες για την εγκατάσταση 
των προσφύγων και των ακτηµόνων, αλλά και από τη συρροή κεφαλαίων από 
το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Η επέκταση του κρατικού τοµέα στην οικονοµία 
και η εµπέδωση του κρατικού παρεµβατισµού στηρίζεται στο µεγαλύτερο µέρος 
της στη χρηµατοδότηση από το εξωτερικό. Παράλληλα, η κινητοποίηση των 
εγχώριων παραγωγικών δοµών και η εκβιοµηχάνιση, που σηµειώνονται κατά 
τα έτη 1923-1928 και 1932-1936, οφείλονται  επίσης, σε πολύ µεγάλο µέρος σε 
κεφάλαια που συρρέουν από το εξωτερικό. 
Η εισβολή των ξένων κεφαλαίων στη χώρα κατά την περίοδο αυτή είναι πολύ 
σηµαντικότερη σε όγκο και σε έκταση από εκείνη που σηµειώθηκε στην εποχή 
του Τρικούπη. Κατά το διάστηµα της «τρελής δεκαετίας», που οδήγησε στην 
τρικουπική πτώχευση, το σύνολο των δανείων είχε φθάσει τα 640 εκ. χρυσά 
φράγκα. Κατά τη νεώτερη χρηµατιστική περιπέτεια, της δεκαετίας 1922-1932, 
που οδήγησε στην πτώχευση του 1932, το σύνολο των δανείων που 
συνάφθηκαν από το εξωτερικό έφθασε  τα 1.022 εκ. χρυσά φράγκα. Και στις 
δύο περιπτώσεις το µέγεθος του εξωτερικού χρέους ήταν εξίσου υπέρογκο και 
αντιπροσώπευε περίπου το 150% του ετησίου ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήµατος της χώρας. 
Παρόλες τις δικαιολογηµένες επικρίσεις που έχόυν ασκηθεί κατά των όρων 
συνάψεως των δανείων και γενικότερα της δανειακής πολιτικής του ελληνικού 
κράτους, θα πρέπει από µια άλλη πλευρά να αναγνωρισθεί ότι τα δάνεια αυτά, 
έστω και υπό δυσµενείς για την Ελλάδα όρους, λειτούργησαν αντικειµενικά, 
ώστε να κινητοποιήσουν τις εγχώριες παραγωγικές διαδικασίες και να 
ευνοήσουν έτσι την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας στο µεσοπόλεµο. 
Συνέβαλαν στη δραστηριοποίηση της οικονοµίας µε δύο τρόπους: α) ως 
τοποθετήσεις, επενδύσεις, δηµόσιο χρέος, επέφεραν την αύξηση της 
παραγωγής και της απασχολήσεως, την ανάπτυξη του κρατικού 
παρεµβατισµού στην οικονοµία και τη διεύρυνση των αστικών κοινωνικών 
σχέσεων και β) οι τοκογλυφικές επιδιώξεις των δανειστών έφεραν το αντίθετο 
ακριβώς αποτέλεσµα: µε την πτώχευση του 1932, η Ελλάδα όχι µόνο 
σταµάτησε τελείως τις διεθνείς πληρωµές της, αλλά και δεσµεύτηκε οριστικά 
στην οδό της οικονοµικής αυτάρκειας, η οποία έδωσε νέα ώθηση στην εγχώρια 
αγορά και οικονοµία. 
Όµως, παρόλες τις συνθήκες της σχετικής αυτάρκειας και αποµονώσεως από 
τη διεθνή αγορά, µετά ο 1932, όπως παρατηρεί και ο Ξ. Ζολώτας (1936), τα 
κεφάλαια από το εξωτερικό δε σταµάτησαν να συρρέουν. Το σύνολο των 
κεφαλαίων, καταθέσεων και αποθεµατικών των τραπεζών δε σταµάτησε να 
αυξάνει στην Ελλάδα σε όλη την περίοδο του µεσοπολέµου ... Ποια ήταν 
λοιπόν η αιτία αυτών των κινήσεων του κεφαλαίου σε διεθνή κλίµακα; 
Η ύφεση και κρίση του διεθνούς συστήµατος µετά το 1920, περιορίζοντας την 
αγορά στα παραδοσιακά δυτικο-ευρωπαϊκά κέντρα του διεθνούς εµπορίου, 
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εξώθησε τα κεφάλαια στην αναζήτηση νέων αγορών για επενδύσεις ή 
τοποθετήσεις. Στην Ελλάδα, τα ξένα κεφάλαια δεν επενδύθηκαν µόνο και µόνο 
για να βοηθήσουν στην προσφυγική αποκατάσταση, αλλά επίσης για να 
εκµεταλλευθούν τις νέες ευκαιρίες που δηµιουργούνταν µε την αιφνίδια 
διεύρυνση της εγχώριας αγοράς. Η ανάπτυξη των δοµών της εγχώριας 
αγοράς, η οποία επιτελέσθηκε στην Ελλάδα µετά το 1922 υπό την αιγίδα του 
κράτους, ήταν, στο βάθος, το κίνητρο που επέφερε στη χώρα τη συρροή µε 
κάθε µορφή των ξένων κεφαλαίων. Η οικονοµική σταθεροποίηση, που άρχισε 
από το 1924 στην Ελλάδα και κατέληξε στη νοµισµατική σταθεροποίηση του 
1928 και στην εξυγίανση του πιστωτικού συστήµατος, ήταν το κυριότερο 
επιχείρηµα που έπεισε τους ξένους χρηµατοδότες να τοποθετήσουν κεφάλαια 
στην Ελλάδα. Αυτό έγινε όχι  µόνο µε τη µορφή των προσφυγικών δανείων, 
αλλά και µε δάνεια που απέβλεπαν στη χρηµατοδότηση δηµόσιων έργων, 
αποξηραντικών, υδρευτικών ή ακόµη στην επέκταση του οδικού και 
σιδηροδροµικού δικτύου. Τα δηµόσια έργα ήταν  ένας χώρος για επικερδείς 
τοποθετήσεις κεφαλαίου, αφού η οικονοµική γενικά δραστηριότητα 
αναπτυσσόταν όσο το ισοζύγιο πληρωµών και τα δηµοσιονοµικά διατηρούνταν 
σε ισορροπία. Παράλληλα, η ανάπτυξη της αγοράς και η βελτίωση του 
κλίµατος των επενδύσεων προσείλκυσαν στην Ελλάδα, από τα µέσα της 
δεκαετίας 1920-1930, και ξένα ιδιωτικά κεφάλαια, είτε σε απευθείας 
παραγωγικές επενδύσεις είτε για τη χρηµατοδότηση ελληνικών ιδιωτικών 
επιχειρήσεων ... Στην άλλη κατηγορία, δηλ. των άµεσων επενδύσεων, ανήκουν 
οι περιπτώσεις των ξένων εταιριών. Πάουερ, Ούλεν, Φαουντέισιον κλπ. που 
εγκαταστάθηκαν κατά τα χρόνια αυτά στην Ελλάδα. Υπήρξε δηλαδή µετά το 
1924 µια γενική εισβολή του ξένου κεφαλαίου στη χώρα, και όχι µόνο για την 
αποκατάσταση των προσφύγων.  

Ι.Ε.Ε., τ. ΙΕ΄, σσ. 335-336 
 

Με βάση τα παραθέµατα, την εικόνα και τις ιστορικές σας γνώσεις: 
α) Να παρουσιάσετε τα αίτια των επανειληµµένων δανεισµών των ελληνικών 

κυβερνήσεων και τις θετικές και αρνητικές συνέπειες τους στην εθνική 
οικονοµία. 

β) Να διερευνήσετε τις σχέσεις των εξωτερικών και των εσωτερικών δανείων 
µε τη πτώχευση του 1893 και την οικονοµική κρίση του 1932. 

γ)  Να εντοπίσετε τις διαφορές ανάµεσα στις δύο περιόδους δανείων.  
δ) Να εντοπίσετε τις οµοιότητες και τις διαφορές ανάµεσα στις επενδύσεις 

των εταιρειών σε δηµόσια έργα (Ούλεν, Πάουερ) και στα δάνεια από το 
εξωτερικό.  
 

46.  
ΠΗΓΗ  
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Η αξιοσηµείωτη βιοµηχανική ανάπτυξη κατά τα έτη 1923-1938 έφερε την 
Ελλάδα στην πρώτη θέση των βιοµηχανικών επιδόσεων σε παγκόσµια κλίµακα 
(πλην της Ιαπωνίας και της ΕΣΣ∆) ...  
Με άλλα λόγια, η ελληνική βιοµηχανία αναπτύχθηκε σαν µια προοδευτική 
«υποκατάσταση των εισαγωγών». Αυτό επιβεβαιώνεται µε τις µεταβολές που 
σηµειώθηκαν στην σύνθεση και στην προέλευση των προµηθευτών της 
εγχώριας αγοράς: στα 1928 η ελληνική βιοµηχανία κάλυπτε µόλις τα 58% των 
αναγκών της εγχώριας αγοράς βιοµηχανικών ειδών, ενώ το 1938 είχε φθάσει 
να καλύπτει τα 78, 84%. Έτσι, η ελληνική αγορά έγινε λιγότερο εξαρτηµένη 
από το εξωτερικό. Όµως και η ελληνική βιοµηχανία έγινε περισσότερο 
ανεξάρτητη από το εξωτερικό, δεδοµένου ότι η βιοµηχανική χρησιµοποίηση 
αλλοδαπών πρώτων υλών από 43% του συνόλου των πρώτων υλών στη 
χώρα το 1928 µειώθηκε σε 25% το 1938 ... Οι εγχώριες πρώτες ύλες 
εκτοπίζουν τις εισαγόµενες από το εξωτερικό, τα εγχώρια βιοµηχανικά 
προϊόντα εκτοπίζουν τα εισαγόµενα και η εγχώρια ζήτηση εκτοπίζει τη διεθνή. 
Αυτές ήταν οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες αναπτύχθηκε η ελληνική 
βιοµηχανία στο µεσοπόλεµο ... Αναπτύχθηκαν έτσι ως επί το πλείστον οι 
κλάδοι της ελαφράς βιοµηχανίας που ήταν συνδεδεµένοι µε τις ανάγκες για 
άµεση κατανάλωση. Ο πιο αντιπροσωπευτικός κλάδος της ελληνικής 
εκβιοµηχανίσεως κατά την περίοδο αυτή ήταν η κλωστοϋφαντουργία … 
Ανάλογη αύξηση σηµείωσε η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και ο κλάδος 
των οικοδοµών … 
Με άλλα λόγια, η ελληνική βιοµηχανία αναπτύχθηκε µε βάση την ελληνική 
αγορά ασφαλώς, η ζήτηση όµως για ελληνικά προϊόντα συµπληρώθηκε από 
τις νέες αγορές που αναπτύχθηκαν στην περίοδο της διεθνούς κρίσεως, όχι 
στο κέντρο του διεθνούς συστήµατος (Αγγλία, Γαλλία), αλλά σε παράκεντρες 
περιοχές (κεντρική Ευρώπη, Βαλκάνια, Μέση Ανατολή). Από αυτή την άποψη, 
η σχέση της ελληνικής αναπτύξεως µε την πορεία του διεθνούς συστήµατος 
φαίνεται ακόµη µια φορά ότι δεν ήταν ούτε παράλληλη ούτε γραµµική, αλλά 
αντίστροφη και αντιθετική. Τις παραδοσιακές αγορές αντικατέστησαν, αφενός 
οι νέες αγορές, µε το µηχανισµό του clearing, και αφετέρου η αναπτυσσόµενη 
εγχώρια αγορά. Όµως ο µηχανισµός των συµψηφιστικών ανταλλαγών είχε σαν 
συνέπεια οι νέες παράκεντρες αγορές να µη λειτουργούν πια όπως οι 
παραδοσιακές: εφόσον οι διεθνείς πληρωµές ενεργούνταν, στα πλαίσια του 
clearing, µε το ίδιο το νόµισµα της χώρας που έκανε τις εξαγωγές, είναι 
προφανές ότι οι συµψηφιζόµενες εµπορικές ροές διαµορφώνονταν µε βάση 
όχι την αγορά, αλλά τα υπό συµψηφισµό µεγέθη. Για το λόγο αυτό, σε 
τελευταία ανάλυση, η µόνη πραγµατική αγορά για την ελληνική βιοµηχανία 
ήταν εγχώρια. Αυτό άλλωστε εξέφραζε το Ανώτατο Οικονοµικό Συβούλιο 
(ΑΟΣ) του Κράτους στα 1939, όταν διαπίστωνε ότι «το κέντρο βαρύτητος δεν 
δύναται να είναι πλέον η έξωθεν της Ελλάδος πηγάζουσα ασταθής δύναµις, 
άλλαι πολλαπλαί δυνατότητες που περικλείει αυτή αύτη η χώρα». 
Η βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος στην Ελλάδα µετά το 1922 και το 1923 
ήταν αισθητή από κάθε άποψη. Ο Εµµ. Τσουδερός, ∆ιοικητής της Τράπεζας της 
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Ελλάδος, σηµείωνε στην ετήσια έκθεσή του το 1933 ότι µόνο τα προστατευτικά 
µέτρα του 1932 µαζί µε την υποτίµηση της δραχµής είχαν επιφέρει µια γενική 
αύξηση της αξίας της βιοµηχανικής παραγωγής κατά 10% ως 30% ...  
Το ευµενές επιχειρηµατικό κλίµα δεν ήταν µόνο συνέπεια του προσφυγικού 
ζητήµατος και της διεθνούς κρίσεως, αλλά είχε διαµορφωθεί επίσης από µια 
σειρά µέτρων κυβερνητικής πολιτικής. 
Η προστατευτική πολιτική στο µεσοπόλεµο θεµελιώθηκε αρχικά µε το νόµο 
2948 του 1922 και µε το δασµολόγιο του 1926. Η προστασία αυτή προέβλεπε 
απαλλοτριώσεις κτηµάτων για βιοµηχανική χρήση, ορισµένες φορολογικές 
απαλλαγές των µερισµάτων βιοµηχανικών µετοχών, και δασµολογικές ατέλειες 
για την εισαγωγή κεφαλαιουχικών µηχανηµάτων ...  
Η προστασία της ελληνικής βιοµηχανίας δεν επρόκειτο να συστηµατοποιηθεί 
παρά µόνο το 1931-1932. Όµως και στην περίπτωση αυτή, η προστασία δε 
θεωρήθηκε σαν ένας στόχος, αλλά σαν ένα µέσο για την αποκατάσταση της 
δηµοσιονοµικής και συναλλαγµατικής ισορροπίας. Από αυτή την άποψη είναι 
χαρακτηριστικά τα λόγια του υπουργού Οικονοµικών Γ. Καφαντάρη προς τους 
Έλληνες βιοµηχάνους: «αδιαφορώ απολύτως δια την βιοµηχανίαν και θεωρώ 
ως µοναδική χρησιµότητά της το ότι αύτη συντελεί εις την ύπαρξιν ενός 
δασµολογίου συλλέγοντος το ήµισυ των εσόδων του δηµοσίου προϋπολογι-
σµού». 
Η προστασία της βιοµηχανίας δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά µέσο για τη 
βελτίωση των συνθηκών του δηµοσίου ταµείου. Και όµως, αυτή η ταµιευτική 
και συναλλαγµατική επιδίωξη του κράτους επενεργούσε προστατευτικά πάνω 
στη βιοµηχανία. Παράλληλα, τα ταµιευτικά κίνητρα επέφεραν την όλο και 
µεγαλύτερη παρέµβαση του κράτους στην οικονοµία.  
Τα µέτρα του 1931-1932 παρέδωσαν τα ηνία της εθνικής οικονοµίας στα χέρια 
του κράτους και των οργάνων του. Η δραχµή  υποτιµήθηκε, το συνάλλαγµα 
δεσµεύθηκε, οι εισαγωγές περιορίσθηκαν ποσοτικά, οι δασµοί πολλαπλασιά-
σθηκαν. Ολόκληρο το πολύπλοκο αυτό σύστηµα για την εξασφάλιση της 
διεθνούς και της εσωτερικής ισορροπίας και της αξιοπιστίας του ελληνικού 
κράτους κατέληξε αφενός στο να ανεβαίνει τη δασµολογική προστασία 
συνολικά γύρω στο 50%-100% της αξίας επί των εισαγοµένων και αφετέρου 
να αποκλείσει ρητά την εισαγωγή ορισµένων ειδών ή πέρα από ορισµένες 
ποσότητες. 
Η εξέλιξη αυτή µετά το 1932 επιβεβαίωσε ότι στην Ελλάδα ο κεντρικός άξονας 
του σχηµατισµού της εγχώριας αγοράς και παραγωγής ήταν το κράτος. Οι 
κρατικές πρωτοβουλίες ήταν αυτές που άνοιξαν µε συνέπεια, έστω και έµµεσα, 
το δρόµο προς τη βιοµηχανική ανάπτυξη. Μόνο που, εξαιτίας του εξαρτηµένου 
χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας, η εκβιοµηχάνιση παρέµεινε οργανικά 
εξαρτηµένη από το κράτος, δεν αποµακρυνόταν από αυτό, αλλά περιφερόταν 
µόνιµα γύρω του. Οι Έλληνες επιχειρηµατίες δεν µπορούσαν να αναπτυχθούν 
χωρίς την κρατική υποστήριξη και στη συνέχεια πάντως παρέµειναν οργανικά 
εξαρτηµένοι από αυτήν. 
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Ήδη στα 1929, ο πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχάνων, Α. Χατζηκυριάκος, 
αξίωνε τη διαρρύθµιση του εξωτερικού εµπορίου από το κράτος, ως µια 
προϋπόθεση για την ιδιωτική βιοµηχανική ανάπτυξη. Στην ουσία, το αίτηµα 
αυτό προανήγγειλε τα µέτρα του 1932. Η κρατική παρέµβαση ήταν απαραίτητη 
για την προώθηση των δοµών που θα στήριζαν οργανικά την εκβιοµηχάνιση. 
Έτσι, κράτος και ιδιωτική επιχείρηση βρέθηκαν αναπόσπαστα συνδεδεµένα 
στην Ελλάδα. 

Ι.Ε.Ε., τ, ΙΕ΄, σσ. 338-340 
 

Λαµβάνοντας υπόψη σας το παράθεµα και το κείµενο του βιβλίου σας:  
α) Να τεκµηριώσετε την άποψη ότι «οι Έλληνες επιχειρηµατίες δεν µπορούσαν 

ν’ αναπτυχθούν χωρίς την κρατική υποστήριξη κατά τα έτη 1923-1938». 
β) Να αναλύσετε τη σχέση ανάµεσα στον κρατικό προστατευτισµό στο οικο-

νοµικό επίπεδο και στον κρατικό παρεµβατισµό (ολοκληρωτισµό) στο 
πολιτικό επίπεδο.  

 
47.  

ΠΗΓΗ 1 
Οι πρόσφυγες 

Η προσφυγιά κίνησε κι απλώθηκε σ’ ολόκληρη την έκτασή της Ελλάδας, σαν 
το ποτάµι που ξεχείλισε και έχασε τη στράτα του, σαν το πεινασµένο κοπάδι ν’ 
αναζητάει βοσκή. Οι καταυλισµοί και οι περιµαντρωµένοι χώροι δεν τη 
χωρούσαν πια και δεν την κρατούσαν. Ενάµισυ εκατοµµύριο πεινασµένα 
στόµατα... Ενάµισυ εκατοµµύριο φτηνά χέρια... Ενάµισυ εκατοµµύριο 
διψασµένοι άνθρωποι για δουλειά, για γαλήνη, για ελπίδα, τριγυρνούσαν 
στους δρόµους της Ελλάδας µε τα χέρια στις τσέπες της ανέχειας!  Έβγαλε ο 
πρόσφυγας τη ζωή του στον πλειστηριασµό της φτήνιας όσο-όσο. Για ένα 
µεροκάµατο στο εργοστάσιο. Για µια χούφτα καλαµπόκι στα χωράφια... Κι ήταν 
κι άλλες χιλιάδες που τράβηξαν κατά τα έλη, ατέλειωτα έλη και µιλιούνια 
κουνούπια. Είχαν γίνει οι άνθρωποι σαν την κίτρινη φυλή. 
Σωστοί κούληδες. Και τα «εγγειοβελτιωτικά έργα και η αποξήρανσις των ελών» 
κουδούνιζαν σε κάθε εκλογική περίοδο, το ίδιο κούφια κι άκαρπα όπως και η 
«αστική αποκατάστασις των προσφύγων». 

∆ιδώ Σωτηρίου, Οι νεκροί περιµένουν. 
[Πηγή: Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, τεύχος Γ΄, Γ΄ Λυκείου, σ. 197] 

 
ΠΗΓΗ 2 
Αντιµετώπιση του προβλήµατος Αποκατάστασης των Προσφύγων από το κράτος 
Στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων το ελληνικό δηµόσιο παραχώ-
ρησε εκτάσεις 5.000.000 στρεµµάτων, αξίας 13.000.000 λιρών περίπου για να 
πραγµατοποιήσει το έργο της αποκαταστάσεως. Οι εκτάσεις αυτές προέρχο-
νταν από τις ακόλουθες πηγές: 1) δηµόσιες γαίες, 2) απαλλοτριώσεις και 
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επιτάξεις ιδιωτικών γαιών βάσει και της αγροτικής µεταρρυθµίσεως και 
 3) ιδιοκτησίες των µουσουλµάνων που µεταφέρθηκαν στην Τουρκία. 
………………………………………………………………………………………… 
Για να ενισχυθούν οι προσφυγικές οικογένειες της υπαίθρου η επιτροπή και η 
κυβέρνηση διένειµαν πάνω από 245.000 ζώα και µεγάλες ποσότητες 
γεωργικών εργαλείων. Τα 2/3 των εξόδων της επιτροπής δαπανήθηκαν στη 
Μακεδονία µε αποτέλεσµα να αναζωογονηθεί το τµήµα αυτό της Ελλάδος σε 
τέτοιο βαθµό, ώστε σύµφωνα µε τις εντυπώσεις του John Campell1 το 1930, 
δυσκολευόταν κανείς να αναγνωρίσει το έρηµο τόπο του 1923  -«εκεί που 
προηγουµένως έβλεπες τεράστιες ακαλλιέργητες εκτάσεις υπάρχουν σήµερα 
χωριά που ανθούν, γεµάτα ζώα και µε φανερά τα σηµάδια της ανέσεως, και σε 
µερικές περιπτώσεις της ευµάρειας ... Τα αποτελέσµατα αυτά οφείλονται 
κυρίως στο θάρρος, την ενεργητικότητα, την εργατικότητα και τη δεκτικότητα σε 
νέες ιδέες που χαρακτηρίζουν και την πλειοψηφία των προσφύγων». 
Ωστόσο, αν η εγκατάσταση των προσφύγων σε αγροτικές περιοχές, που 
αποτέλεσε και το κύριο έργο της Ε.Α.Π. και απορρόφησε το µεγαλύτερο µέρος 
των πόρων που διέθετε, πραγµατοποιήθηκε µε αρκετή επιτυχία, η 
εγκατάσταση στα αστικά κέντρα παρουσίασε πολύ µεγαλύτερες δυσχέρειες ... 
Η εγκατάσταση στα αστικά κέντρα στοίχισε στην Ε.Α.Π. το 1/5 από ό,τι οι 
αγροτικές εγκαταστάσεις. Ως το τέλος του 1929 η επιτροπή είχε κτίσει 27.000 
περίπου κατοικίες σε 125 νέους συνοικισµούς και το κράτος 25.000 κατοικίες, 
χωρίς να λυθεί το πρόβληµα της άθλιας διαβιώσεως σε αυτοσχέδιες τσίγγινες 
παράγκες 30.000 περίπου προσφυγικών οικογενειών. ...» 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ΄, σ.302. 
 
ΠΗΓΗ 3 
Η δεκαετία των πολέµων ανάµεσα στα 1912 και 1922 είχε αναστατώσει την 
οικονοµία της Παλαιάς Ελλάδας. Η χώρα δεν είχε το χρόνο να αναπτύξει τα 
φτωχά, αλλά εν δυνάµει πλούσια εδαφικά της κέρδη. Η µαζική εισροή 
προσφύγων συνέβη σε µια περίοδο που τα ελληνικά δηµόσια  οικονοµικά 
βαρύνονταν από στρατιωτικά έξοδα και που η Ελλάδα ήταν αποκλεισµένη από 
τις χρηµαταγορές της Ευρώπης. Ήταν φανερό ότι η οικονοµική ανασυγκρό-
τηση µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί µόνο µε τον εξωτερικό δανεισµό. Η 
διαδικασία ξεκίνησε µε το πρσφυγικό δάνειο του 1924 από την Κοινωνία των 
Εθνών και συνεχίστηκε, µετά το διάλειµµα του Πάγκαλου, µε περαιτέρω 
διαπραγµατεύσεις µεταξύ  της Κ.Τ.Ε. και των ελληνικών αρχών, καταλήγοντας 
σε µαζικές εισαγωγές ξένου κεφαλαίου και τεχνικής βοήθειας, από το 1928 και 
µετά. 

Mark Mazower, Οικονοµική πολιτική στην Ελλάδα, 1932-1936  
στο: Βενιζελισµός και Αστικός Εκσυγχρονισµός,  

Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1992, σ. 174. 
 

                                                           
1 Εκπρόσωπος της Τράπεζας της Αγγλίας, µέλος της Ε.Α.Π. 
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Αφού µελετήσετε τα παραθέµατα και λάβετε υπόψη τις σχετικές πληροφορίες 
του βιβλίου σας: 
α) Να παρουσιάσετε τις ενέργειες στις οποίες προέβη το ελληνικό κράτος για 

να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της αποκατάστασης των προσφύγων. 
β)  Να εκτιµήσετε την αποτελεσµατικότητα των ενεργειών αυτών. 

 
48.  

ΠΗΓΗ  
Οι µεγάλες επενδύσεις 

Η ύφεση και κρίση του διεθνούς συστήµατος µετά το 1920, περιορίζοντας την 
αγορά στα παραδοσιακά δυτικο-ευρωπαϊκά κέντρα του διεθνούς εµπορίου, 
εξώθησε τα κεφάλαια στην αναζήτηση νέων αγορών για επενδύσεις ή 
τοποθετήσεις. Στη Ελλάδα, τα ξένα κεφάλαια δεν επενδύθηκαν µόνο και µόνο για 
να βοηθήσουν στην προσφυγική αποκατάσταση, αλλά επίσης για να 
εκµεταλλευτούν τις νέες ευκαιρίες που δηµιουργούνταν µε την αιφνίδια διεύρυνση 
της εγχώριας αγοράς. Η ανάπτυξη των δοµών της εγχώριας αγοράς, η οποία 
επιτελέστηκε στην Ελλάδα µετά το 1922 υπό την αιγίδα του κράτους, ήταν στο 
βάθος το κίνητρο που επέφερε στη χώρα µας τη συρροή µε κάθε µορφή των 
ξένων κεφαλαίων. Η οικονοµική σταθεροποίηση, που άρχισε από το 1924 στην 
Ελλάδα και κατέληξε στη νοµισµατική σταθεροποίηση του 1928 και στην 
εξυγίανση του πιστωτικού συστήµατος, ήταν το κυριότερο επιχείρηµα που έπεισε 
τους ξένους χρηµατοδότες να τοποθετήσουν κεφάλαια στην Ελλάδα. Αυτό έγινε 
όχι µόνο µε τη µορφή προσφυγικών δανείων, αλλά και µε δάνεια που απέβλεπαν 
στη χρηµατοδότηση δηµόσιων έργων, αποξηραντικών, υδρευτικών ή ακόµη 
επέκταση του οδικού και σιδηροδροµικού δικτύου. Τα δηµόσια έργα ήταν ένας 
χώρος για επικερδείς τοποθετήσεις κεφαλαίου, αφού η οικονοµική γενικά 
δραστηριότητα αναπτυσσόταν όσο το ισοζύγιο πληρωµών και τα δηµοσιονοµικά 
διατηρούνταν σε ισορροπία. Παράλληλα, η ανάπτυξη της αγοράς και η βελτίωση 
του κλίµατος των επενδύσεων προσείλκυσαν στην Ελλάδα, από τα µέσα της 
δεκαετίας 1920-1930, και ξένα ιδιωτικά κεφάλαια, είτε σε απευθείας παραγωγικές 
επενδύσεις είτε για τη χρηµατοδότηση ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το 
ύψος του ιδιωτικού δανεισµού από το εξωτερικό, κατά την περίοδο 1922-1932 
έφθασε περίπου τα 108 εκ. δολάρια, ήτοι το 20% του συνολικού (δηµόσιου και 
ιδιωτικού) εξωτερικού χρέους. Στην άλλη κατηγορία δηλ. των άµεσων 
επενδύσεων, ανήκουν οι περιπτώσεις των ξένων εταιριών Πάουερ, Ούλεν, 
Φαουντέισιον κλπ. που εγκαταστάθηκαν κατά τα χρόνια αυτά στην Ελλάδα. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ΄, σ. 336. 
 
Αφού µελετήσετε το παράθεµα και λάβετε υπόψη τις σχετικές πληροφορίες 
του βιβλίου σας: 
α) Να προσδιορίσετε τους λόγους οι οποίοι ευνόησαν τις επενδύσεις ξένων 

κεφαλαίων στην Ελλάδα µετά το 1922.  
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β) Να επισηµάνετε τις συνέπειες των επενδύσεων αυτών στην οικονοµική 
ζωή της χώρας. 

 
49.  Κάτω από ποιες συνθήκες σηµειώθηκε: 

α) η αναδίπλωση του παροικιακού Ελληνισµού και η σύµπτυξή του στους 
χώρους γύρω από το Αιγαίο; 

β) η δυνατότητα για αστική ανάπτυξη στα Βαλκάνια και ιδίως στον ελλαδικό 
χώρο; 

 
50.  Οικονοµικές και πολιτικές επιπτώσεις της ύπαρξης του θεσσαλικού 

προβλήµατος. 
 
51.  Ποια γεγονότα θεωρείτε ως συµπτώµατα µιας κοινωνικής δοµής και ενός 

συστήµατος διακυβέρνησης που δεν ανταποκρινόταν στις σταθερά 
αυξανόµενες κοινωνικές ανάγκες και στην πρόκληση πολιτικοποίησης των 
µαζών; (κατά την περίοδο 1910-1922); 

 
52.  Να αναφέρετε τα κοινωνικά προβλήµατα που, θεωρείτε, κρίσιµα την περίοδο 

(1910-1922); (πρόβληµα γαιοκτησίας κλπ.) 
 

Ποιες είναι οι συνθήκες εκείνες που όξυναν τις υφιστάµενες κοινωνικές 
πιέσεις και επέσπευσαν τη ρύθµιση του αγροτικού προβλήµατος; 


