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ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 

1. Μεγάλα χωριά : Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα οι πόλεις της Ελλάδας 
μεγάλωναν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είχαν κάποια ομοιότητα, στο διάστημα που 
μας απασχολεί, με τα βιομηχανικά, εμπορικά, χρηματιστικά, αστικά κέντρα της 
Δύσης. Για τα ευρωπαϊκά μέτρα οι πόλεις της μικρής Ελλάδας έμοιαζαν 
περισσότερο με μεγάλα χωριά.  
 

2. Μεγάλη Ιδέα : Η πρόοδος του εκτός των εθνικών συνόρων ελληνισμού ταλάνιζε το 
μικρό βασίλειο. Ενίσχυε την ιδέα ότι το υπάρχον κράτος δεν ήταν παρά μία ημιτελής 
κατασκευή, τα θεμέλια απλώς για κάτι μεγαλύτερο. Η «Μεγάλη Ιδέα» που 
εκπορεύθηκε απ' αυτήν την αντίληψη, δημιουργούσε προσδοκίες για ολοκλήρωση 
του εθνικού οράματος, που προϋπέθετε σημαντική διεύρυνση των συνόρων. Η 
έντονη παρουσία της εθνικής αυτής ιδεολογίας είχε επιπτώσεις στον πολιτικό και 
οικονομικό χώρο, ιδιαίτερα σε εποχές που τα προβλήματα έμοιαζαν με ανοικτές 
πληγές, στην περίπτωση της Κρήτης ή, αργότερα, της Μακεδονίας. Οι ελληνικές 
κυβερνήσεις δεν είχαν στραμμένο το ενδιαφέρον τους, μέσα σ' αυτές τις συνθήκες, 
αποκλειστικά στα εσωτερικά ζητήματα, στην οικονομική ανόρθωση και τη 
γεφύρωση του χάσματος με τη Δύση. Όλα αυτά συνυφαίνονταν με το εθνικό όραμα, 
μεγαλώνοντας το κόστος των προσπαθειών και καθιστώντας συχνά τις οικονομικές 
πρωτοβουλίες έρμαια των εθνικών κρίσεων. 

 

3. Παθητικό ισοζύγιο πληρωμών : το εμπόριο της χώρας συνδέθηκε με το εξωτερικό, 
από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. Έτσι λοιπόν, όταν εξετάζουμε το εμπόριο 
της Ελλάδας μέχρι το 1913, εννοούμε βασικά το εξωτερικό εμπόριο. Και καθώς αυτό 
το τελευταίο ήταν σχεδόν μόνιμα παθητικό για τη χώρα, η Ελλάδα δηλαδή αγόραζε 
από το εξωτερικό πολύ περισσότερα από όσα πωλούσε εκεί, το βασικό πρόβλημα 
ήταν το ισοζύγιο πληρωμών, η σχέση δηλαδή ανάμεσα στην αξία των εισαγωγών 
και των εξαγωγών. 

 

4. Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή : Στη διάρκεια του 18ου αιώνα η ναυτιλιακή και 
εμπορική δραστηριότητα της Ελλάδας ευνοήθηκε από διάφορες συγκυρίες, και 
ιδιαίτερα από την έξοδο της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα και το εμπόριο που 
αναπτύχθηκε στα λιμάνια της περιοχής (λ.χ. στην Οδησσό) και της Μεσογείου. Με 
τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) μεταξύ της Ρωσίας και της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, τα χριστιανικά -ελληνικά- πλοία προστατεύονταν από τη ρωσική 
ισχύ και έτσι ευνοήθηκε η ραγδαία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. 
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5. Εθνικές γαίες : «Εθνικές γαίες» ήταν οι ακίνητες, οι κτηματικές ιδιοκτησίες των 
Οθωμανών στις περιοχές που περιήλθαν στον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Η γη 
αυτή ανήκε είτε στο οθωμανικό δημόσιο είτε σε μουσουλμανικά ιδρύματα είτε σε 
ιδιώτες, ως ιδιοκτησία ή ως δικαίωμα νομής (εκμετάλλευσης). Οι περιουσίες αυτές 
περιήλθαν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους «επαναστατικώ δικαίω» . 
Υπολογίζεται ότι η έκταση των εθνικών κτημάτων ανερχόταν χονδρικά σε 4.000.000 
έως 5.000.000 στρέμματα. 
 

6. Επάλληλα δικαιώματα επί της γης : Η εξαγορά των εθνικών γαιών προϋπέθετε 
ξεκάθαρους τίτλους ιδιοκτησίας, προσδιορισμό δηλαδή του προς εξαγορά 
αντικειμένου, πράγμα που ήταν ανύπαρκτο στον οθωμανικό χώρο, όπου υπήρχαν 
συνήθως επάλληλα δικαιώματα επί της γης. Πρόκειται για διαφορετικά δικαιώματα 
που ασκούνται ταυτόχρονα στο ίδιο έδαφος από διαφορετικά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα (π. χ. δικαίωμα ψιλής κυριότητας, δικαίωμα κατοχής, ενοικίασης, νομής 
κ.τ.λ.).  

 

7. Νομοθεσία 1860: Η Ελλάδα, έστω και στις περιορισμένες διαστάσεις της του 19ου 
αιώνα, είχε ικανοποιητική ποικιλία κοιτασμάτων, συνήθως όμως σε μικρές 
ποσότητες. Η ενθάρρυνση της μεθοδικής τους εκμετάλλευσης στις αρχές της 
δεκαετίας του 1860 με νομοθεσία που επέτρεπε την «εκχώρηση» μεταλλευτικών 
δικαιωμάτων με ευνοϊκούς όρους, προκάλεσε τη ραγδαία εξέλιξη του κλάδου. 

 
8. Σκωρίες: Τα υλικά που είχαν συσσωρευτεί έξω από τα μεταλλεία Λαυρίου κατά τη 

διάρκεια αιώνων εκμετάλλευσης από την αρχαιότητα. Το 1866, όταν την 
εκμετάλλευση των μεταλλείων Λαυρίου άρχισε η γαλλοϊταλική εταιρεία Σερπιέρι-
Ρου, η τεχνολογία επέτρεπε την εξαγωγή μεταλλεύματος από τα κατάλοιπα αυτά. 

 

9. Διεθνής οικονομικός έλεγχος: Τα οικονομικά του ελληνικού κράτους οδηγήθηκαν 
σε καθεστώς Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (ΔΟΕ), λίγα χρόνια μετά την πτώχευση 
του 1893. Εκπρόσωποι έξι δυνάμεων (Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Γερμανία, Ρωσία, 
Ιταλία) ανέλαβαν τη διαχείριση βασικών κρατικών εσόδων. Επρόκειτο για τα έσοδα 
των μονοπωλίων αλατιού, φωτιστικού πετρελαίου, σπίρτων, παιγνιόχαρτων, 
χαρτιού σιγαρέτων, τα έσοδα από την εξόρυξη της σμύριδας της Νάξου, το φόρο 
καπνού, τα λιμενικά δικαιώματα του Πειραιά, το φόρο χαρτοσήμου κ.λπ. Το ύψος 
αυτών των εσόδων ανερχόταν σε 28.000.000 έως 30.000.000 δραχμές. Η Διεθνής 
Επιτροπή ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1898. 

 

10. Πτώχευση : Κατά το έτος 1893 η Ελλάδα βρέθηκε σε αδυναμία να εξυπηρετήσει τα 
τοκοχρεολύσια των εξωτερικών της δανείων και ζήτησε επαναδιαπραγμάτευση του 
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δημόσιου χρέους της. Η «πτώχευση», όπως χαρακτηρίστηκε, δεν ήταν ασυνήθιστη 
επιλογή των φτωχότερων κρατών, στην Ελλάδα όμως της εποχής εκείνης είχε 
μεγάλο πολιτικό κόστος. 

 
11. Τανζιμάτ: Στην Οθωμανική αυτοκρατορία εφαρμόστηκαν οι συνταγματικές 

μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ (1856) που έδιναν διευρυμένα δικαιώματα στους 
χριστιανούς της αυτοκρατορίας. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις 
νέες οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν σε πολλές περιοχές της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, έδιναν σαφώς μεγαλύτερες ευκαιρίες στους ομογενείς από εκείνες 
που η Ελλάδα μπορούσε να προσφέρει. 

 
12. Δυτικός κόσμος : Οι ραγδαίες εξελίξεις που γνώρισε ο σύγχρονος κόσμος στον 

οικονομικό τομέα άσκησαν σοβαρές πιέσεις στον αγροτικό χώρο. Ο τελευταίος 
κυριαρχούσε παραγωγικά αλλά και κοινωνικά στην ιστορία των ανθρώπινων 
πολιτισμών ως το 19ο αιώνα. Με τη βιομηχανική επανάσταση, η κυριαρχία αυτή 
άρχισε προοδευτικά να υποχωρεί σε ορισμένες περιοχές του κόσμου, οι οποίες 
συνοπτικά ονομάστηκαν «δυτικός κόσμος». Η Ευρώπη βρισκόταν ήδη ανάμεσα σ' 
αυτές, ενώ η Ελλάδα βάδιζε με ρυθμούς αργούς, «μεσογειακούς», προς την ίδια 
κατεύθυνση. 

 

13. Αγροτική μεταρρύθμιση : Στα τέλη του 19ου αιώνα, μετά τη βιομηχανική 
επανάσταση στην Ευρώπη, καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή 
εξουσίας και κοινωνικού -ταξικού- κύρους, άνοιξαν οι δρόμοι για την αγροτική 
μεταρρύθμιση. Την κατάργηση δηλαδή των μεγάλων ιδιοκτησιών και την 
κατάτμηση των αξιοποιήσιμων εδαφών σε μικρές παραγωγικές μονάδες, 
οικογενειακού χαρακτήρα, που ανταποκρίνονταν καλύτερα στις νέες παραγωγικές 
και κοινωνικές συνθήκες.  

 

14. Απαλλοτρίωση : η αναγκαστική μεταβίβαση ιδιωτικού κτήματος στο δημόσιο έναντι 
αποζημιώσεως. 

 

15. Φεντερασιόν: Στο τέλος των Βαλκανικών πολέμων η ενσωμάτωση της 
Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα, μιας πόλης με σημαντικό -για τα μέτρα της περιοχής- 
βιομηχανικό υπόβαθρο και με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, αποτέλεσε σημείο 
αναφοράς για το εργατικό κίνημα. Η μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της 
πόλης, η Φεντερασιόν, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοιχτή σε νέες ιδέες 
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εβραϊκή κοινότητα της πόλης, αποτέλεσε σημαντικό δίαυλο για τη διάδοση 
σοσιαλιστικής και εργατικής ιδεολογίας στη χώρα. 
 

16. ΓΣΕΕ : Προς το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου ιδρύθηκε η Γενική Συνομοσπονδία 
Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) που συμπεριέλαβε κλαδικά και τοπικά σωματεία. 

 
17. Βενιζελισμός: Στην περίοδο 1910-1922, κατά την οποία η Ελλάδα βρισκόταν σε 

συνεχή πολεμική ετοιμότητα, εμφανίστηκε μια νέα πολιτική αντίληψη, που 

εκφράστηκε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και ονομάστηκε συνοπτικά «βενιζελισμός». 

Είναι δύσκολο να ορίσουμε με λίγα λόγια τι ακριβώς ήταν αυτή η πολιτική, στον 

οικονομικό όμως τομέα φαίνεται ότι ο βενιζελισμός θεωρούσε το ελληνικό κράτος 

ως μοχλό έκφρασης και ανάπτυξης του ελληνισμού. Το ελληνικό κράτος δηλαδή 

έπρεπε να επιδιώξει την ενσωμάτωση του εκτός συνόρων ελληνισμού και, με ενιαία 

εθνική και κρατική υπόσταση, να διεκδικήσει τη θέση του στον τότε σύγχρονο 

κόσμο. Αυτό προϋπέθετε όχι μόνο θεσμικό εκσυγχρονισμό, που θα καθιστούσε το 

κράτος αποτελεσματικό και αξιόπιστο, αλλά και γενικότερη προσήλωση στην ιδέα 

της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων του έθνους. 

 

18. Θεωρητικός δανεισμός : Όταν, με την επέμβαση των Συμμάχων, ενοποιήθηκε το 
1917 η χώρα υπό τον Βενιζέλο, στάθηκε αδύνατο να αναλάβει, χωρίς εξωτερική 
αρωγή, το κόστος της συμμετοχής στον πόλεμο. Οι Σύμμαχοι προχώρησαν τότε σ' 
έναν ιδιόμορφο δανεισμό της χώρας, που θα είχε οδυνηρές συνέπειες στο μέλλον.  
Η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ ενέκριναν κατ' αρχήν μεγάλα δάνεια προς 
την Ελλάδα: 12.000.000 λίρες Αγγλίας, 300.000.000 γαλλικά φράγκα και 50.000.000 
δολάρια ΗΠΑ. Ο δανεισμός ήταν όμως θεωρητικός. Τα ποσά αυτά δεν 
εκταμιεύτηκαν ούτε δόθηκαν στην Ελλάδα. Θεωρήθηκαν κάλυμμα για την έκδοση 
πρόσθετου χαρτονομίσματος, με το οποίο η κυβέρνηση Βενιζέλου θα 
χρηματοδοτούσε την πολεμική της προσπάθεια. Ένα είδος αποθέματος, δηλαδή, σε 
χρυσό και σε συνάλλαγμα, που δεν βρισκόταν όμως υπό τον έλεγχο της χώρας. Η 
Ελλάδα, πάντως, χρηματοδότησε με τον τρόπο αυτό την πολεμική συμμετοχή της 
στο μακεδονικό μέτωπο, την εκστρατεία στην Ουκρανία και την Κριμαία, και την 
πρώτη φάση της στρατιωτικής εμπλοκής στη Μικρά Ασία. Οι συνέπειες αυτής της 
ιδιόμορφης νομισματικής ισορροπίας δεν άργησαν να φανούν. 
 

19. Διχοτόμηση του χαρτονομίσματος / της δραχμής: Το Μάρτιο του 1922 τα 
δημοσιονομικά δεδομένα έφτασαν σε πλήρες αδιέξοδο, το οποίο αντιμετωπίστηκε 
με έναν απρόσμενο τρόπο . Λίγους μήνες πριν από την κατάρρευση του Ελληνικού 
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Μετώπου στη Μικρά Ασία , η Κυβέρνηση προέβη σε ένα πρωτότυπο εσωτερικό 
αναγκαστικό δάνειο , με διχοτόμηση του χαρτονομίσματος. Το αριστερό τμήμα 
εξακολουθούσε να κυκλοφορεί στο 50% της αναγραφόμενης αξίας , ενώ το δεξιό 
ανταλλάχθηκε με ομολογίες του Δημοσίου. Η επιχείρηση στέφθηκε από επιτυχία, το 
κράτος απέκτησε 1.200.000.000 δραχμές και το πείραμα επαναλήφθηκε το 1926. 
Φυσικά, ο νομισματικός αυτός ελιγμός δεν στάθηκε ικανός να προλάβει τη 
Μικρασιατική καταστροφή και τις βαρύτατες συνέπειες της. 
 

20. ΟΥΛΕΝ: Οι ραγδαίες αλλαγές, τις οποίες προκάλεσαν στη χώρα οι συνέπειες του 
Μικρασιατικού πολέμου, ανέδειξαν την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές της χώρας. Το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, για παράδειγμα, 
ξεπέρασε, με την έλευση των προσφύγων, το 1.000.000 κατοίκους και, φυσικά, δεν 
μπορούσε πλέον να υδρεύεται με το χρονολογούμενο από τους ρωμαϊκούς χρόνους 
Αδριάνειο Υδραγωγείο.  Τη λύση του ζητήματος ανέλαβε το 1925 η αμερικανική 
εταιρεία ΟΥΛΕΝ, με την κατασκευή του φράγματος και της τεχνητής λίμνης στο 
Μαραθώνα. 

 

21. ΠΑΟΥΕΡ: Οι ραγδαίες αλλαγές, τις οποίες προκάλεσαν στη χώρα οι συνέπειες του 
Μικρασιατικού πολέμου, ανέδειξαν την ανάγκη για σημαντικές επενδύσεις στις 
υποδομές της χώρας. Το 1925 περίπου η βρετανική εταιρεία ΠΑΟΥΕΡ ανέλαβε την 
εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην πρωτεύουσα αλλά 
και τη δημιουργία σύγχρονου δικτύου αστικών συγκοινωνιών, βασισμένου σε 
ηλεκτροκίνητα τραμ και λεωφορεία. 

 

22. Μετατρεψιμότητα της δραχμής : Η δυνατότητα μετατροπής της δραχμής σε άλλο 

διεθνές νόμισμα ή χρυσό, καθώς και η δυνατότητα αγοράς άλλου νομίσματος ή 

χρυσού με δραχμές. 

 

23. Πιστοληπτική ικανότητα : είναι η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα ενός ατόμου, μιας 

επιχείρησης ή ακόμα και μιας χώρας στην αποπληρωμή των χρεών της. Η 

πιστοληπτική ικανότητα αποκαλύπτει σε ένα δανειστή ή επενδυτή την πιθανότητα 

να μπορέσει ο δανειολήπτης να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις 

χωρίς τον κίνδυνο πτώχευσης. 

24. Ευημερία Ελλάδας : Η παγκόσμια οικονομική κρίση έφτασε στην Ελλάδα σε μία 
εποχή «ευημερίας». Η «ευημερία» σήμαινε ότι η εμπιστοσύνη των Ελλήνων σε ένα 
καλύτερο οικονομικά μέλλον είχε αποκατασταθεί, οι σκοτεινές εποχές της 
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δεκαετίας του 1920 έδειχναν να απομακρύνονται, οι πληγές έκλειναν, η φτώχεια 
περιοριζόταν και το ελληνικό κράτος έδειχνε να σχεδιάζει το μέλλον με μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. 

 
25. Κλήριγκ : Κατά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 1932 στο εξωτερικό εμπόριο 

κυριάρχησε προοδευτικά η μέθοδος του διακανονισμού «κλήριγκ». Οι διεθνείς 
συναλλαγές δεν γίνονταν, δηλαδή, με βάση το μετατρέψιμο συνάλλαγμα αλλά με 
βάση διακρατικές συμφωνίες που κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα και 
φρόντιζαν να ισοσκελίσουν την αξία των εισαγωγών με την αντίστοιχη των 
εξαγωγών, στο πλαίσιο ειδικών λογαριασμών. Για μια χώρα, όπως η Ελλάδα, όπου 
οι συναλλαγές με το εξωτερικό ήταν έντονα ελλειμματικές, η διαδικασία αυτή, πέρα 
από τα αρνητικά, είχε και θετικά στοιχεία.  

 

26. Κρατικός παρεμβατισμός : Οικονομική αντίληψη-πρακτική σύμφωνα με την 

οποία το κράτος παρεμβαίνει και ρυθμίζει την οικονομική δραστηριότητα. 

Δημιουργούνται συνθήκες κλειστής οικονομίας. Το κράτος για να αποτρέψει τις 

εισαγωγές επιβάλλει δασμολογικό προστατευτισμό (τελωνειακούς δασμούς) 

στα εισαγόμενα προϊόντα, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ενισχύσει την εγχώρια 

παραγωγή με εξαγωγές. 
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