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 Τα ζητήµατα της ανάπτυξης και στασιµότητας στην πόλη του 
Ηρακλείου εµφανίζονται ως χαρακτηριστικά ανάλογου τύπου και 
µεγέθους αστικών κέντρων στο ελληνικό κράτος. Εξαιτίας του 
πληθυσµιακού του όγκου, του µερικού δηµογραφικού του δυναµισµού 
και της σχετικής οικονοµικής του προόδου, το Ηράκλειο αποτελεί µια 
ενδιαφέρουσα περίπτωση, η µελέτη της οποίας µπορεί να διευκολύνει 
την  κατανόηση κεντρικών οικονοµικών, δηµογραφικών και κοινωνικών 
θεµάτων µε αρκετά µεγάλη σηµασία για την ελληνική επαρχία αλλά και 
για την ίδια τη χώρα. 
 Όταν µελετά κανείς την ερήµωση των νησιωτικών περιοχών, τις 
αγροτικές µεταβολές στις πεδιάδες και τα ρεύµατα εσωτερικής 
µετανάστευσης, κάθε φορά η απειλητική ή ευεργετική ή αδιάφορη σκιά 
ενός αστικού κέντρου, πολύ συχνά και της ίδιας της πρωτεύουσας, 
διαγράφεται στον ορίζοντα του ερευνητή και στη ζωή των κατοίκων. Η 
µετοίκηση σε µια πόλη µε πληθυσµό πάνω άνω των πενήντα χιλιάδων, ο 
ανεφοδιασµός σε βιοµηχανικά προϊόντα, η διάθεση της αγροτικής  
παραγωγής, ο βαθµός δυσκολίας πραγµατοποίησης µιας επένδυσης 
συνιστούν διαρκείς και ενισχυµένους δεσµούς µεταξύ του αστικού 
κέντρου και της ενδοχώρας του, κάτι το οποίο ισχύει σε ιδιαίτερα 
σηµαντικό βαθµό για το Ηράκλειο. 
 Προκειµένου να υπολογιστούν οι επιπτώσεις τέτοιου είδους 
δεσµών  για την περίπτωση της πόλης αυτής, στο βαθµό που θα 
µπορούσαν να θεωρηθούν συνηθισµένο φαινόµενο, δεν πρέπει να 
παραβλέπεται ούτε  η ευσύνοπτη έκταση της Κρήτης, που µειώνει τις 
αποστάσεις, ούτε η αδυναµία του δικτύου των υπόλοιπων τριών αστικών  
κέντρων του νησιού (Χανίων, Ρεθύµνου, Αγίου Νικολάου), ούτε η 
σύγχρονη ιστορία της, η οποία οδήγησε σε µια κοινωνία και οικονοµία 
προικισµένες πολύ περισσότερο µε ένα ένδοξο-κατά τη γνώµη των 
κατοίκων-παρελθόν παρά µε πραγµατικές δυνατότητες. Η προσπάθεια να 
µελετηθεί το κέντρο και η πλέον ολοκληρωµένη έκφραση της 
πραγµατικότητας αυτής δεν παρουσιάζει µόνο ενδιαφέρον, αλλά 
αποτελεί ταυτόχρονα και ένα εγχείρηµα που συνεπάγεται µεγάλες 
ευθύνες. 
 Το ενδιαφέρον συνδυάζεται µε το παράδοξο. Το Ηράκλειο είναι 
αρκετά πλούσιο. Ωστόσο, εξαρχής ο πλούτος του φαίνεται να βασίζεται 
περισσότερο στην κατανάλωση παρά στην παραγωγή και ο δυναµισµός 
του να διατηρείται µάλλον από τη συσσώρευση πλούτου παρά από τα 
πλεονεκτήµατα αντικειµενικών συνθηκών. Ο κοινωνικός χώρος της 
πόλης εµφανίζεται συχνά συγκεχυµένος και χρειάζεται µια προσεκτική 
µελέτη, αλλά ο οικονοµικός του ρόλος και η θέση του σε νησί και χώρα 
διαγράφονται στο αστικό τοπίο και την εξέλιξή του από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1950, λίγο µετά την απελευθέρωση και τη λήξη του 
β΄παγκοσµίου πολέµου και µέχρι πρόσφατα. 
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 Ο αστικός χώρος του Ηρακλείου, µέχρι και τις αρχές σχεδόν της 
δεκαετίας του 1950, χαρακτηριζόταν από την έντονη παρουσία των 
βαλκανικών και τουρκικών  πολεοδοµικών, ρυµοτοµικών και 
αρχιτεκτονικών παραδόσεων, όπου η  κεντρική αγορά και τα 
µικροµάγαζα συναγωνίζονταν τις στενές παρόδους και τα χαµηλά σπίτια. 
Υπήρχε τότε µια σχεδόν πλήρης αντιστοιχία µεταξύ κτιρίου και 
οικονοµικής λειτουργίας. Στη συνέχεια, η εµφάνιση και βαθµιαία 
κυριαρχία των πολυκατοικιών τόσο στο Ηράκλειο όσο και σε πόλεις 
όπως η Καβάλα, ο Βόλος και η Λάρισα αποτέλεσαν βασικά γνωρίσµατα 
του πολεοδοµικού ιστού των αστικών αυτών κέντρων. 
 Εξάλλου, η συγκεντροποίηση των τριτογενών δραστηριοτήτων 
στον αστικό χώρο, που φαίνεται µε την πιο επιπόλαιη εξέταση, εκφράζει 
την προχωρηµένη συγκεντροποίηση των διοικητικών λειτουργιών στην 
πρωτεύουσα του νοµού Ηρακλείου. Πρόκειται για µια διαδικασία που 
δεν είναι ούτε τυχαία ούτε µεµονωµένη, αλλά συνδέεται µε αντίστοιχες 
δηµογραφικές και οικονοµικές εξελίξεις. 
 Η επέκταση του οδικού δικτύου γύρω από την πόλη αντιστοιχεί 
στην αύξηση του δηµογραφικού βάρους της σε σχέση µε τον πληθυσµό 
του νησιού. Το Ηράκλειο (84.000 κάτοικοι το 1971), εκ των πραγµάτων 
οικονοµικό κέντρο της Κρήτης µετά την αργή παρακµή των Χανίων, 
διατήρησε µια πορεία δηµογραφικής µεγέθυνσης (+20% από το 1961 ως 
το 1971). ∆εν επωφελήθηκε τόσο από µια εντυπωσιακή αλλά 
περιορισµένη εκβιοµηχάνιση (ζυθοποιία Heninger ) όσο από τη 
γεωγραφική του θέση: βασικός σταθµός των συχνότερων γραµµών προς 
τον Πειραιά, συνεχίζει να αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το φράγµα της 
εξόδου από τις αγροτικές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης. 
 Αυτή του η ιδιότητα ενισχύθηκε κατά κύριο λόγο από την τακτική 
ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σταδιακή εκβάθυνση και επέκταση του 
λιµένα της πόλης στο διάστηµα από το 1913 ως το 1974. Επρόκειτο για 
µια διαδικασία µε διττή σηµασία: αφενός µεν αυξήθηκαν ο αριθµός, η 
χωρητικότητα και η εµπορική κίνηση του λιµένα, γεγονός που 
διευκόλυνε τη ροή αγροτικών προϊόντων από την ενδοχώρα του νοµού 
αλλά  και από την ανατολική Κρήτη, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικά 
εισοδήµατα στους αγρότες της περιοχής αυτής και καθιστώντας  
λιγότερο πιεστική την αναζήτηση καλύτερης τύχης στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό. 
 Αφετέρου δε, δηµιουργήθηκε ένα εκτεταµένο δίκτυο 
εξειδικεύσεων γύρω από τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε σχέση 
µε αυτόν, ενώ τονώθηκε η επιχειρηµατική δραστηριότητα µε αποτέλεσµα 
να προκύψουν νέες θέσεις εργασίας που ενθάρρυναν την εγκατάσταση 
στην πόλη. 
 Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περίπτωση του Ηρακλείου είναι 
ότι, γενικά, οι τάσεις αυτές δεν είναι χαρακτηριστικές των σηµαντικών 
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επαρχιακών αστικών κέντρων στο ελληνικό κράτος κατά το χρονικό 
διάστηµα που καλύπτει η µελέτη αυτή. Αυτή ακριβώς η διαφοροποίηση 
έδωσε το έναυσµα για τη συγκεκριµένη εργασία και εξαρχής πρέπει να 
αποσαφηνισθεί ότι δεν πρόκειται για µια «ιστορία» της πόλης. Τα  
µεγάλα γεγονότα, οι σηµαντικές προσωπικότητες, τα επιτεύγµατά τους  
δε θα αποτελέσουν αντικείµενο εξέτασης. Η ανάγκη για τέτοιου είδους 
αφηγήσεις ή εξιστορήσεις καλύπτεται σε µεγάλο βαθµό από πλήθος 
δηµοσιεύσεων στον τοπικό τύπο, αλλά και ιστοριοδιφικών µελετών που 
πολύ συχνά προέρχονται από συνταξιούχους καθηγητές δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης και ανώτερους δηµοσίους υπαλλήλους σε υπηρεσίες όπως 
το αρχαιολογικό µουσείο και οι διάφορες εφορίες αρχαιότερων και 
νεότερων µνηµείων. 
 Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τέτοιων κειµένων είναι η 
εµµονή σε δύο περιόδους της τοπικής ιστορίας: την ενετική και την 
τουρκική. Καθώς κατά τη διάρκειά τους έλαβαν χώρα πόλεµοι, µάχες, 
κατακτήσεις και εξεγέρσεις, ολοκληρώθηκαν σηµαντικά αρχιτεκτονικά 
έργα και αναδείχθηκαν προσωπικότητες καλλιτεχνών, ανθρώπων των 
γραµµάτων, και πολεµικών ηγετών, η έλξη που ασκούν στους διάφορους 
µελετητές αποδεικνύεται πολύ ισχυρή. Αυτό, βέβαια, δεν προκαλεί 
έκπληξη  εφόσον λάβει κανείς υπόψη του την επικρατούσα αντίληψη 
περί  ιστορίας ως  συνόλου πράξεων, συµπεριφορών, νοοτροπιών και 
µνηµών µιας κοινότητας ανθρώπων γενικότερα και περί ιστορικής 
επιστήµης ειδικότερα. 
 Εκτός από το γεγονός ότι πολύ συχνά παρατηρείται ταύτιση, και 
συχνά σύγχυση, µεταξύ των δύο εννοιών, όπως προκύπτει από τις 
σχετικές αφηγήσεις, κυρίαρχο γνώρισµα συνιστά η γραµµική, 
γεγονοτολογική προσέγγιση του θέµατος, η οποία διευκολύνει τον 
εκάστοτε συγγραφέα να αναδείξει τη σπουδαιότητα του ιστορικού 
παρελθόντος της πόλης σε συνδυασµό µε την διδακτική του ιδιότητα σε 
σχέση µε το παρόν της. 
  Ωστόσο, τέτοιου είδους θεµατολογικές και µεθοδολογικές 
κατευθύνσεις είχαν ως συνέπεια να αγνοηθεί σχεδόν ολοκληρωτικά η 
σύγχρονη ιστορία της πόλης, όπως και οι κοινωνικές, οικονοµικές και 
πολιτιστικές της διαστάσεις. 
  Οι εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό είναι σπάνιες. Μια από τις 
σηµαντικότερες και πιο ενδιαφέρουσες είναι το έργο του Γιάννη 
Ζαϊµάκη, «Καταγώγια Ακµάζοντα». Πρόκειται για µια µελέτη που 
εντάσσεται στο πεδίο της κοινωνικής ανθρωπολογίας και εστιάζει στην 
εξέταση της κοινωνικής και πολιτισµικής διαφοροποίησης µιας 
συγκεκριµένης-κατά το συγγραφέα-κατηγορίας κατοίκων της πόλης και 
της υποκουλτούρας τους µε σηµείο εκκίνησης τους χώρους 
συγκέντρωσης και αναψυχής αυτών (1). 
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 Η εργασία αυτή αποτελεί τυπικό παράδειγµα εισαγωγής στον 
ελληνικό επιστηµονικό χώρο της τάσης «εκδηµοκρατισµού» των 
κοινωνικών επιστηµών, βασικός εισηγητής και εκπρόσωπος της οποίας 
υπήρξε στη δεκαετία του 1980 το περιοδικό History Workshop και η 
οµάδα πανεπιστηµιακών και ερευνητών γύρω από αυτό. Ο σκοπός, σε 
γενικές γραµµές, ήταν να δοθεί η ευκαιρία σε κοινωνικές και εθνικές 
οµάδες  που µέχρι τότε βρίσκονταν στο περιθώριο της επιστηµονικής 
έρευνας  και  της εκάστοτε εθνικής ιστοριογραφίας να βρεθούν στο 
προσκήνιο και να αποκτήσουν κεντρικότερη θέση στα διάφορα 
ερµηνευτικά σχήµατα και αφηγήσεις (2). 
 Στην περίπτωση των «Καταγωγίων Ακµαζόντων», υπάρχει το 
αναµφισβήτητο πλεονέκτηµα της ανάδειξης µιας πλευράς της ζωής της 
πόλης την οποία πολλοί κάτοικοί της, τόσο στο παρελθόν όσο και στο 
παρόν, αγνοούσαν ή είχαν απωθήσει. Ωστόσο, ο περιορισµένος   
χρονικός ορίζοντας της εργασίας  και η προσπάθεια να επιβεβαιωθεί και 
να προσδιοριστεί κατηγορηµατικά η ύπαρξη µιας συγκεκριµένης 
κοινωνικής κατηγορίας έχουν ως συνέπεια να δίδεται ενίοτε η εντύπωση 
ότι η σύνδεση µε την πραγµατικότητα της κοινωνίας, της οικονοµίας  και 
της πολιτικής της εποχής δεν είναι αρκετά ισχυρή προκειµένου να 
στηριχθεί ένα συνεκτικό και συνθετικό ερµηνευτικό σχήµα. Προκειµένου 
να αναπληρωθεί η έλλειψη αυτή, ο συγγραφέας κάνει εκτεταµένη χρήση 
του θεωρητικού πλαισίου και της πρόσφατης µεθοδολογίας της 
επιστήµης της κοινωνικής ανθρωπολογίας (3). 
 Παρά, λοιπόν, τη σποραδική εµφάνιση τέτοιων χρήσιµων µελετών, 
οι εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονοµία, τον πληθυσµό και το αστικό 
περιβάλλον του Ηρακλείου δεν έχουν διερευνηθεί σχεδόν καθόλου. Ο 
κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποτελέσει µια πρώτη 
συµβολή προς την κατεύθυνση αυτή, επισηµαίνοντας τις γενικές τάσεις 
σε κάθε έναν από τους τοµείς που εξετάζει και επιχειρώντας να προτείνει 
µια όσο το δυνατόν καλύτερα τεκµηριωµένη συνολική ερµηνεία. Στο 
σηµείο αυτό καλό είναι να επισηµανθεί το γεγονός ότι κάθε ένα σχεδόν 
από τα ζητήµατα που τίθενται θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο 
εκτεταµένης έρευνας και συζήτησης από µόνο του. Ωστόσο, όπως 
επισηµάνθηκε παραπάνω, πρόθεση του γράφοντα είναι η συγκρότηση 
ενός λειτουργικού πλαισίου, που θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να 
αποτελέσει σηµείο εκκίνησης για περαιτέρω µελέτες και επιστηµονικό 
διάλογο στο συγκεκριµένο πεδίο. 
 Πόλη ενδεικτική, πόλη αντιφατική, το Ηράκλειο θέτει µε τους 
δικούς του όρους το πρόβληµα της ανάπτυξης. Για να προσπαθήσουµε να 
το λύσουµε, χρησιµοποιούµε εδώ τρεις κατηγορίες: το χώρο, το χρόνο, 
τους µηχανισµούς της ανάπτυξης. Ο χώρος εµφανίζεται σε τρία 
διαφορετικά επίπεδα: την περιοχή, άλλες ελληνικές πόλεις, συγκρίσιµες 
µε το Ηράκλειο, και την εσωτερική δοµή αυτού. Ανάµεσα σε αυτές τις 
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κλίµακες αντίληψης δεν υπάρχει ούτε τοµή ούτε ιεράρχηση: το θέµα 
είναι πολύ λιγότερο ο καθορισµός ενός χωροταξικού πλαισίου, µιας 
φυσικής περιοχής, µιας οικονοµικής περιοχής, µιας στατιστικής 
περιοχής-ή των σχέσεων µεταξύ γεωγραφικών επιπέδων (ιεράρχηση και 
αστικό δίκτυο) και περιφερειακής και εθνικής λειτουργίας του 
Ηρακλείου-παρά η µελέτη των µετεξελίξεων από ένα χώρο όπου το 
Ηράκλειο διαδραµατίζει έναν ασήµαντο ρόλο σε ένα χώρο όπου 
συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο (οικονοµική σηµασία, όγκος του 
πληθυσµού, αστικό τοπίο). 
 Είναι, εποµένως, φανερός ο ρόλος και η σηµασία του χρόνου, 
δηλαδή της ιστορίας. ∆εν πρόκειται για µια ξηρή αναφορά στις πηγές 
ούτε ακόµη, σύµφωνα µε µια κλασική µέθοδο που µας φαίνεται όµως 
σχετικά βεβιασµένη, για µια εξύµνηση της προσφοράς του παρελθόντος 
στη βελτίωση του παρόντος µέσω µιας αυστηρά καθορισµένης 
ιδεολογικής του κατανόησης. Πρέπει, από το 1950, λίγο µετά την 
απελευθέρωση της Κρήτης από τους Γερµανούς  ως το 1974 και τη λήξη 
της δικτατορίας των συνταγµαταρχών, να παρουσιαστεί η εξέλιξη και η 
διαφοροποίηση του Ηρακλείου. Σε αυτήν τη δηµιουργία ενός αστικού 
χώρου ο χρόνος δεν είναι ένας παράγοντας ανάµεσα σε άλλους, αλλά το 
ίδιο το νήµα της διαδικασίας.  
 Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στους µηχανισµούς της 
ανάπτυξης. Ανέκαθεν ο γράφων είχε την πεποίθηση πως σε µελέτες που 
έχουν να κάνουν έστω και εν µέρει µε ζητήµατα αστικής ανάπτυξης το 
γιατί και το πότε βρίσκονται ευκολότερα από το πώς. Όµως, οι αιτίες της 
ανάπτυξης, πόσο µάλλον τα στάδιά της, οφείλονται συχνά σε 
συγκυριακούς λόγους. ∆ε συµβαίνει πάντα το ίδιο µε τους τρόπους 
ανάπτυξης που εµφανίζουν έναν περισσότερο συνεχή χαρακτήρα. Στη 
συγκρότηση µιας επαρχιακής πρωτεύουσας οι πολιτικές αποφάσεις, οι 
πρωτοβουλίες των συντελεστών της οικονοµίας, τα υποκείµενα ρεύµατα 
των νοοτροπιών και συµπεριφορών ή οι απότοµες αλλαγές των 
δηµογραφικών τάσεων αποτελούν διαρκείς κινητήριες δυνάµεις, οι 
οποίες επιβραδύνονται ή επιταχύνονται ανάλογα µε το ρυθµό των 
ιστορικών εξελίξεων. 
 Οι σκέψεις αυτές µάς οδήγησαν σε ένα σχέδιο µελέτης, κάπως 
άκαµπτο ίσως,  αλλά µε φανερή τη λογική του, για να τεθούν καλύτερα 
τα προβλήµατα και να συναρθρωθούν οι επιµέρους ερµηνείες σε ένα 
ενιαίο σχήµα. Το αποκορύφωµα της ανάπτυξης του Ηρακλείου κατά την 
περίοδο που εξετάζουµε τοποθετείται στο χρονικό διάστηµα από το 1950 
ως το 1970. Για να γίνει αυτή κατανοητή είναι αναγκαίο, πριν 
φανερωθούν οι µηχανισµοί της, να εξεταστούν τα διαδοχικά της στάδια. 
Η ανάπτυξη αυτή, τέλος, διαµορφώνει την πόλη από δύο αλληλένδετες 
απόψεις: το χώρο και τα αστικά τοπία, την κοινωνία και τη 
διαστρωµάτωσή της. 
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    Στην Ευρώπη, εξάλλου, ο 20ος αιώνας, και ιδιαίτερα το δεύτερο µισό 
του, αποτελεί το επιστέγασµα µιας αστικής περιπέτειας δύο χιλιετιών και 
πλέον. Ταυτόχρονα, πρόκειται και για την πιο βραχεία περίοδο, σε σχέση 
µε τα υπόλοιπα µέρη της ιστορίας της ευρωπαϊκής πόλης. Η δυσκολία 
οφείλεται όχι τόσο στις αντιφάσεις των συγκυριών της άµεσης ιστορίας, 
όσο στην πρόδηλη µη ολοκλήρωση των διαδικασιών που βρίσκονται σε 
εξέλιξη. Ο χρόνος ξαφνικά επιταχύνθηκε και ο χώρος περιορίστηκε. ∆εν 
είναι εύκολο να πει κανείς αν οι καινοτοµίες αυτές είναι διαφορετικές, ως 
προς το ποιόν τους και τις συνέπειές τους, από τις Μεγάλες Ανακαλύψεις 
του 15ου αιώνα ή από τις πρώτες αναταράξεις της εκβιοµηχάνισης του 
18ου αιώνα, που υπήρξε λιγότερο αιφνιδιαστική και κυρίως λιγότερο 
γενικευµένη από ό,τι συχνά ισχυριζόµαστε. Όµως, ένα πράγµα είναι 
βέβαιο: ποτέ η στιγµιαία αντίληψη της αλλαγής δεν ήταν τόσο ταχεία και 
διάχυτη όσο είναι για τους συγχρόνους µας. Το ουσιαστικό 
χαρακτηριστικό της τελευταίας πεντηκονταετίας δεν είναι, όπως συχνά 
λέγεται, το εύρος της τεχνολογικής, οικονοµικής και ιδεολογικής 
µεταβολής, αλλά η διάχυσή της στο κοινωνικό σώµα και στο σύστηµα 
του χώρου. Οι πόλεις της γηραιάς Ευρώπης, µε τη συγκέντρωση των 
κατοίκων τους, τον πλούτο της υλικής τους ανάπτυξης και την 
κουλτούρα των πολιτών τους, φέρνουν στο υψηλότερο σηµείο τους, ως 
δρώντες και ως µάρτυρες, τις τάσεις αυτές του σύγχρονου κόσµου που 
είναι ταυτόχρονες µε την επιτάχυνση των λογικών αλλαγής, µε τον 
περιορισµό των χώρων ζωής και δραστηριοτήτων και µε την εξάπλωση 
στην περιφέρεια των αστικών πρακτικών και εδαφών. 
 Η διαπίστωση αυτή αφήνει να φανούν ορισµένα µείζονα 
προβλήµατα. ∆εν θα πρέπει να υποτιµάται η ρήξη του β΄ Παγκοσµίου 
Πολέµου (το µεγαλύτερο µέρος των ιδεών που πρόκειται να 
κυριαρχήσουν στη σύγχρονη πολεοδοµία και χωροταξία χρονολογούνται 
στη δεκαετία του 1930 από τη Χάρτα της Αθήνας µέχρι τη θεωρία των 
κεντρικών τόπων του Walter Christaller), ούτε να παραβλέπονται οι 
βαθιές ανατροπές του τελευταίου µισού αιώνα (δηµογραφική αύξηση, 
εξάπλωση στο χώρο, αρχιτεκτονικές καινοτοµίες, πολιτικές ρήξεις, 
οικονοµική και ηθική κρίση). Έτσι, η ανοικοδόµηση των πόλεων που 
καταστράφηκαν στη διάρκεια του πολέµου θέτει µε τρόπο δραµατικό και 
βίαιο ερωτήµατα που είναι επίκαιρα εδώ και πενήντα χρόνια, και τα 
οποία χρήζουν ακόµη απάντησης στην αυγή του 21ου αιώνα: τί  είναι η 
ιστορική κληρονοµιά µιας πόλης; Ο χαρακτήρας της ως µνηµείου; Η 
κουλτούρα της; Το πνεύµα των διαφόρων τόπων της; Η πραγµατική 
πίστη συνίσταται στην ανοικοδόµηση µε πανοµοιότυπο τρόπο (Σαιν 
Μαλό, Βαρσοβία), στην επινόηση καινούριων µορφών σε παλαιά µέρη 
(Χάβρη), στην ανοικοδόµηση της πόλης πάνω στην πόλη (Ηράκλειο) ή, 
πιο έξυπνα, όπως έδειχνε µια έκθεση στην Αθήνα το 2000, µε την 
ευκαιρία του µετρό που είχε εγκαινιαστεί πρόσφατα, στο να ξαναβρούµε 
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«την πόλη κάτω από την πόλη»; Αυτή, ωστόσο, η διάρκεια της 
ανάµνησης του πολέµου δεν περιορίζεται στην αστική της υλικότητα. 
Επηρεάζει και τις συνειδήσεις: απαράγραπτη ανάµνηση του 
Ολοκαυτώµατος, που κάνει να ξεπηδούν εδώ κι εκεί µέσα στην πόλη 
σηµεία µνήµης, χωρίς πάντως να φθάνουν το µέγεθος του µουσείου της 
Ουάσιγκτον, ανάµνηση των δεινών και των απωλειών του πολέµου, 
επιδέξια συνδεδεµένη µε το τουριστικό προσκύνηµα στις ακτές όπου 
πραγµατοποιήθηκε η απόβαση στη Νορµανδία (Καέν), θεαµατικές δίκες 
των τελευταίων επιζώντων, υπεύθυνων για εγκλήµατα κατά της 
ανθρωπότητας. Αν και δεν είναι ανεκδοτολογικής σηµασίας, αυτές οι 
εµµονές µε το παρελθόν εγγράφονται ήδη στην ιστορία, τόσο έντονη 
επιθυµία επέδειξαν οι Ευρωπαίοι, εδώ και περισσότερα από πενήντα 
χρόνια, να οικοδοµήσουν για τον εαυτό τους µια εικόνα της 
νεωτερικότητας ικανή να ανταγωνιστεί τους νέους κόσµους της 
Αµερικής και της Ασίας. Παρά το σηµάδι του Τείχους που είναι 
αποτυπωµένο στους δρόµους του Βερολίνου, η ανασυγκρότηση της 
πόλης, µέσα στη συγκεχυµένη άρνηση του εθνικοσοσιαλισµού και του 
κατ’ ευφηµισµόν κοµµουνισµού, φάνηκε µερικές φορές διστακτική. Από 
την άποψη αυτήν, το 1945 και οι άµεσες συνέχειές του (ο Ψυχρός 
Πόλεµος) αποτελούν τόσο ρήξη όσο και σύνδεση. 
 Κατά τον ίδιο τρόπο, η νέα πρωτεύουσα της Γερµανίας αποτελεί 
σύµβολο των δυσχερειών στην εδαφική οριοθέτηση. Μέχρι την πτώση 
του Τείχους στα 1989, η ευρωπαϊκή ήπειρος παραµένει βαθιά διαιρεµένη 
από ένα πολιτικό σύνορο που, αν και από καιρό έχει πάψει να είναι 
σιδηρούν παραπέτασµα, τέµνει την καρδιά του κέντρου της Ευρώπης µε 
τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών τύπων οικονοµικής οργάνωσης, 
κοινωνικής διαχείρισης και ιδεολογίας σχετικά µε το χώρο. Θα πρέπει, 
εντούτοις, να δεχθεί κανείς ότι το «κοινό σπίτι» φθάνει τουλάχιστον 
µέχρι τα Ουράλια (ντε Γκωλ), όχι τόσο από σεβασµό στο λόγο του 
προέδρου όσο λόγω σεβασµού και επαναφοράς των χρονικών και 
εδαφικών συνεχειών. Εξάλλου, θα µπορούσε κανείς να αναρωτηθεί 
µήπως αυτό το φυσικό εµπόδιο αποτελεί για την πολεοδοµία ένα 
πραγµατικό πολιτιστικό φράγµα, αν όχι θεσµικό. Είναι προφανές πως 
όχι, αν σκεφθούµε το ρωσικό αποικισµό της Σιβηρίας και της Άπω 
Ανατολής από το 18ο αιώνα, την ενότητα του σοβιετικού συστήµατος και 
τις πολεοδοµικές του µεταφορές ή µε τάσεις αρκετής οµοιογένειας, που 
εµφανίστηκαν από τη στιγµή που άνοιξε η οικονοµία της αγοράς. Θα 
πρέπει, όµως, να καταλήξουµε σε κάποια όρια, και όχι να βλέπουµε σε 
αυτές τις συνέχειες χώρου της Οµοσπονδίας της Ρωσίας αποκλειστικά 
σηµεία ευρωπαϊκών επιδράσεων σε εδάφη περισσότερο συνεχή από τις 
συνηθισµένες αποικιακές  επεκτάσεις της Αµερικής, της Αφρικής ή της 
Νοτιοανατολικής Ασίας. Τέλος, η δεκαετία του 1980 θέτει και αυτή ένα 
πρόβληµα, µε µια ρήξη στο δηµογραφικό και οικονοµικό ρυθµό, µε τη 
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ρητή εγκαθίδρυση ενός πολιτισµού της επικοινωνίας, της διακίνησης 
εικονικών δεδοµένων και της ψυχαγωγίας, που αντικατέστησε τον κόσµο 
της παραγωγής και της διακίνησης υλικών αγαθών. Και εδώ, η τοµή 
αυτή, που κυοφορείται στη διάρκεια της προηγούµενης περιόδου, µπορεί 
να αµφισβητηθεί, όπως και η ονοµασία «µεταβιοµηχανική» εποχή. Θα 
προϋπέθετε-πράγµα που ουδόλως έχει αποδειχθεί, ιδιαίτερα για τη Νότια 
και την Ανατολική Ευρώπη-την πραγµατοποίηση µιας ενοποίησης της 
ευρωπαϊκής πόλης γύρω από τη φορντική πόλη, τη στιγµή που πολλά 
αστικά κέντρα εξακολούθησαν να χαρακτηρίζονται περισσότερο από το 
εµπόριο και τη διαχείριση παρά από την παραγωγή. Ακόµη πιο γενικά, η 
«µεταβιοµηχανοποίηση» αποτελεί µια εύκολη και προφανή λεξιλογική 
και γλωσσική κατασκευή, σε έναν πολιτισµό που ποτέ δεν κατανάλωσε 
και δεν παρήγαγε τόσα κατασκευασµένα αγαθά, από τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή µέχρι το κινητό τηλέφωνο. Και το να αποµονώνει κανείς µε 
αυτόν τον τρόπο την περίοδο της δεκαετίας του 1990 θα τη στερούσε από 
κάθε νόηµα λόγω της βραχύτητάς της, και κυρίως θα της προσέδιδε µια 
µονοσήµαντη τονικότητα την οποία δεν διαθέτει: πρόκειται τόσο για µια 
επιτάχυνση των εξελίξεων που έχουν ήδη δροµολογηθεί, για την 
οικονοµία και την κοινωνία, όσο και, σε σχέση µε το θεσµικό χάρτη, για 
την απότοµη και εν πολλοίς απρόσµενη-εκτός από την περίπτωση της 
Γερµανίας-ιδεολογική και πολιτική επανένωση της Ευρώπης. Η ιδέα της 
ενότητας και της συνέχειας χαρακτηρίζει το δεύτερο µισό του 
ευρωπαϊκού 20ου αιώνα. 
 Την εικόνα αυτή µας παρέχει προπάντων µία από τις πιο µακρές 
περιόδους ειρήνης που έχει γνωρίσει η ήπειρος εδώ και πολύ καιρό: 
περίπου έξι δεκαετίες από το τέλος των εχθροπραξιών το 1945. Παρά τον 
Ψυχρό Πόλεµο, τις αιµατηρές καταστολές που αναγκάστηκαν να 
υποστούν πρωτεύουσες και πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης (ο 
αποκλεισµός του Βερολίνου, οι εξεγέρσεις της Βουδαπέστης στα 1956, 
της Πράγας στα 1968, του Γκντανσκ στα 1981), ακόµα και για τη Γαλλία 
και την Πορτογαλία, οι σηµαντικές αναταραχές της αποαποικιοποίησης, 
η pax αmericana,  στην έννοια της οποίας βασίζονται σήµερα οι 
σχολιαστές των διεθνών υποθέσεων, υπήρξε πρωτίστως ευρωπαϊκή 
ειρήνη, όταν από τη Μέση Ανατολή ως το Βιετνάµ και από τη Λατινική 
Αµερική µέχρι τη Νότιο Αφρική εκτυλίσσονταν ένοπλες συγκρούσεις, 
εµφύλιοι ανταρτοπόλεµοι και εθνικοί σπαραγµοί. Για τις ευρωπαϊκές 
πόλεις, οι συνέπειες αυτής της ανέλπιστης ηρεµίας, που έκτοτε µοιάζει 
παντοτινή για πολλές διαδοχικές γενεές, είναι πολυάριθµες. Όχι µόνο 
παρατηρεί κανείς ότι γίνεται σεβαστή η ακεραιότητα της υλικής 
κληρονοµιάς, αλλά και, για πρώτη φορά ίσως από την εποχή της 
ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, οι πληθυσµοί, της ∆υτικής Ευρώπης 
τουλάχιστον, στο εξής αστικοί κατά κύριο λόγο, δεν µπορούν να 
εντάξουν ούτε καν την ιδέα του πολέµου στη νοοτροπία τους: η 
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ανάπτυξη της κατανάλωσης, της ψυχαγωγίας, του διεθνούς τουρισµού, 
για να µην αναφερθούµε και στις επενδύσεις, δεν θα είχαν τέτοιο εύρος 
χωρίς αυτήν την αίσθηση, αν όχι πεποίθηση, µονιµότητας. Αντίθετα, ο 
ακήρυχτος εµφύλιος πόλεµος στο Μπέλφαστ, οι επιθέσεις της ΕΤΑ στις 
ισπανικές πόλεις και η εξάρσεις φιλοπόλεµου εθνικισµού που προέκυψαν 
την τελευταία δεκαετία από την κατάρρευση του «υπαρκτού 
σοσιαλισµού» στα όρια της Ευρώπης (Καύκασος) και, κυρίως, στην 
πρώην Γιουγκοσλαβία, όλα αυτά φαίνονται ανυπόφορα. Η συµπάθεια για 
το Σεράγεβο, την Πρίστινα, ή ακόµα και τις γέφυρες του Βελιγραδίου 
κατά τη διάρκεια του πολέµου του Κοσσυφοπεδίου (1999), παρά την 
ελάχιστη συµπάθεια που εκδηλώθηκε για το Σλόµπονταν Μιλόσεβιτς, 
προέρχεται όχι τόσο από το αίσθηµα µιας πολιτικής εγγύτητας ή από το 
καθήκον ανάµειξης, όσο από το γεγονός ότι ο ευρωπαίος πολίτης έχει 
γίνει ειρηνιστής, λόγω πρακτικής ανάγκης και υπαρξιακής συνήθειας. 
 Στο άλλο άκρο αυτής της πραγµατικότητας, αλλά µε τους 
πολιτικούς φορείς της να επιθυµούν να δηλώσουν τη συνέχεια ενός 
συνόλου ευρωπαϊκών αξιών, το καθεστώς της κοινοβουλευτικής 
δηµοκρατίας επικράτησε σταδιακά σε ολόκληρη την ήπειρο. Το 
τελευταίο µισό του αιώνα που πέρασε είχε ξεκινήσει µε την ήττα του 
φασιστικού και του ναζιστικού καθεστώτος της Ιταλίας και της 
Γερµανίας αντίστοιχα. Τελείωσε ουσιαστικά µε την πτώση, λιγότερο 
αναµενόµενη, τουλάχιστον ως προς τον τρόπο µε τον οποίο 
πραγµατοποιήθηκε, του σοβιετικού συστήµατος και των δορυφόρων του 
στην Ανατολική Ευρώπη. Στο µεσοδιάστηµα, η Πορτογαλία του 
Σαλαζάρ (1974), η Ισπανία του Φράνκο (1975) και η Ελλάδα των 
συνταγµαταρχών (1974)-φαινοµενικά σε καλύτερη µοίρα, αφού το 
αυταρχικό καθεστώς διήρκεσε µόνον επτά χρόνια, στην πραγµατικότητα 
πολύ περισσότερο, από τη δικτατορία του Μεταξά το 1936, αν 
εξαιρεθούν µερικές ενδιάµεσες περίοδοι σχετικά οµαλής πολιτικής 
λειτουργίας-επανήλθαν στον κοινοβουλευτισµό. Το γεγονός ότι οι τρεις 
αυτές χώρες εισήλθαν λίγο αργότερα µετά στην Κοινή Αγορά 
επιβεβαιώνει προπάντων την ενοποίηση της ∆υτικής και Νότιας 
Ευρώπης γύρω από το ίδιο πολιτικό πρότυπο. Το ότι η Σεβίλλη και η 
Λισσαβώνα οργάνωσαν διεθνείς Εκθέσεις στη διάρκεια της 
προηγούµενης δεκαετίας, και το ότι η Αθήνα φιλοξένησε στα 2004, µετά 
τη Βαρκελώνη, τους Ολυµπιακούς Αγώνες, φαίνεται να είναι κάτι 
περισσότερο από έναν συµβολισµό του ρόλου τον οποίο οι µεγάλες 
µεσογειακές πόλεις επιθυµούν να διαδραµατίσουν σε αυτήν την 
ανανέωση της ιδεολογικής και πολιτιστικής ζωής. Αρκεί να εξετάσει 
κανείς τις δηλώσεις των καταλανών διανοουµένων, που εξηγούν ότι η 
εντυπωσιακή πολεοδοµική και οικονοµική αναβίωση της Βαρκελώνης 
κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει τις ρίζες της στη γενικευµένη 
συµπαράταξη αρχιτεκτόνων, µελετητών και συνοικιακών συλλόγων 
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ενάντια στη δικτατορία του Φράνκο, για να παραδεχθεί ότι η 
επιχειρηµατολογία που παρουσιάζεται δεν είναι εντελώς ρητορική. 
 Εντούτοις- και η καινοτοµία αυτή συνδέεται στενά µε τη 
µονιµότητα της ειρήνης- αυτή η διεύρυνση του χώρου του 
κοινοβουλευτικού αντιπροσωπευτικού συστήµατος στην Ευρώπη 
πραγµατοποιήθηκε, παραδόξως, µέσω µιας σχετικής απαλοιφής του 
έθνους-κράτους και των συνόρων που του δίνουν υλική υπόσταση. Η 
δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συχνά είναι απόµακρη για τον 
απλό πολίτη, αποτελεί τη θεσµική µαρτυρία γι’ αυτό. Πιο συγκεκριµένα, 
η ανάπτυξη της διακίνησης προσώπων και προϊόντων, η αποδυνάµωση 
των ιεραρχιών και των εθνικών αστικών αγορών περνούν από τις πόλεις 
και επηρεάζουν το οικονοµικό και πολιτιστικό τους µέλλον. Οι 
ευρωπαϊκές συνέχειες, ενισχυµένες από µισόν αιώνα κοινοβουλευτικής 
επεξεργασίας, συνοδεύονται, ξεκινώντας από τον πυρήνα της Κεντρικής-
∆υτικής Ευρώπης που συγκροτείται γύρω από τη Γαλλία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο, από µια τάση στροφής προς την Ανατολή και το Νότο και, 
συγχρόνως, από µια µερική ανασύσταση των αστικών συστηµάτων. Η 
σηµασία αυτών των εδαφικών κατακερµατισµών (η οικονοµία και η 
αγορά του «αρχιπελάγους») και των υλικών, θεσµικών ή ιδεατών τους 
δικτύων αξίζει µια ανάλυση σε βάθος. Θα περιοριστούµε να αναφέρουµε 
ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, αποκαλυπτικό της µονιµότητας και των 
ρήξεων των ευρωπαϊκών αστικών χώρων: η οριστική  µεταφορά, το 
1999, της πρωτεύουσας της Οµόσπονδης Γερµανίας από τις όχθες του 
Ρήνου (Βόννη) στις όχθες του Σπρέε (Βερολίνο) δεν οδηγεί απλώς την 
Ευρώπη προς ένα κοινό  κέντρο: όποιοι και αν είναι οι φόβοι που ξυπνά 
αυτή η µεταφορά, είναι εξαιρετικά αµφίβολο το αν βρισκόµαστε 
µπροστά στην αναβίωση του συγκεντρωτισµού της Πρωσίας ή ακόµα και 
του Ράιχ, αλλά είναι περισσότερο πιθανό να προβάλλεται εκεί η αξίωση 
για µια νέα «οικουµενική» πόλη. 
 Για να συµπληρώσουµε αυτόν τον πίνακα των συνεχειών, η µακρά 
περίοδος της οικονοµικής ανάπτυξης, που άρχισε το 18ο αιώνα, 
συνεχίστηκε, διευρύνθηκε και επιταχύνθηκε, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
δεν παρουσιάστηκαν διακοπές και ασυνέχειες κατά τη διάρκειά της. 
Επίσης, το διάστηµα αυτό δεν είναι απαλλαγµένο από συγκυριακές 
διακυµάνσεις σηµαντικού εύρους: υψηλή ανάπτυξη, για να µην τη 
χαρακτηρίσουµε, κατά το γαλλικό τρόπο, «ένδοξη», των δεκαετιών 1950 
και 1960, που διακόπτεται, µε αφορµή την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 
1973, από µια διαρκή κρίση «στασιµοπληθωρισµού» (συνδυασµός 
στασιµότητας και πληθωρισµού, µε αύξηση της ανεργίας, παύσεις 
λειτουργίας και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, µεταβολές 
δραστηριοτήτων). Με το τέλος της δεκαετίας του 1990 επανέρχεται 
σαφώς η συλλογική και ατοµική αισιοδοξία, χωρίς να είναι πραγµατικά 
εφικτό να διακρίνει κανείς αν πρόκειται για µια πρόσκαιρη καλοκαιρία ή 
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για την αυγή µιας απροσδιόριστης «σταθεροποιηµένης ανόδου», που 
επιδιώκει να συνδέσει την ανακτηµένη οικονοµική δραστηριότητα µε την 
ισορροπία των πολιτικών και των κοινωνικών συστηµάτων. Παρ’ όλα 
αυτά, όµως, στη συγκεκριµένη περίπτωση, από την άποψη της ιστορίας 
και των µεγάλων ανισοτήτων της ανακατανοµής πλούτου στο σύγχρονο 
κόσµο, πρόκειται για ελάσσονες διακυµάνσεις που δεν επηρεάζουν τη 
συσσωρευτικού χαρακτήρα ισχύ της Ευρώπης. ∆οµηµένη αρχικά µε 
βάση τους ίδιους τρόπους ανάπτυξης (αποδυνάµωση του αγροτικού 
τοµέα στην παραγωγή και αύξηση του πλούτου, εκβιοµηχάνιση, 
κατάτµηση της εργασίας), αλλά ενισχυµένη από τη συστηµατική 
τυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής, µίµηση µε καθυστέρηση είκοσι 
ετών, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής της δεκαετίας του 1930, η 
κύρια καινοτοµία ήταν η πιο λεπτή και ευρύτερη διάχυση των κερδών, 
αφενός στο κοινωνικό σώµα, µέσω της διόγκωσης των µεσαίων 
στρωµάτων, κατά κύριο λόγο αστικών, αφετέρου στα εθνικά εδάφη 
(παράδειγµα οι πόλεις της ∆υτικής και Νότιας Γαλλίας, που είχαν 
ελάχιστα επηρεαστεί από τις πρώτες τάσεις εκβιοµηχάνισης), και τέλος 
στη Μεσογειακή Ευρώπη (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα), η 
οποία στο µεγαλύτερο µέρος της, εκτός από κάποιες χαρακτηριστικές 
εξαιρέσεις (Βαρκελώνη, Τορίνο, Μιλάνο), είχε παραµείνει, τουλάχιστον 
από το 18ο αιώνα, έξω από τις µείζονες οικονοµικές µεταβολές. 
Εποµένως, περισσότερο διεύρυνση παρά ρήξη. Μένει να διαπιστώσουµε 
αν οι βαθιές αλλαγές που σηµειώθηκαν µαζικά από τη δεκαετία του 1980 
εισάγουν τουλάχιστον στο µηχανισµό του χώρου µια µείζονα ασυνέχεια 
(αποβιοµηχάνιση, απώλεια των επιµέρους τοπικών ταυτοτήτων, άνοδος 
της κοινωνίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας, νέος τύπος 
οικονοµικής ενοποίησης των χώρων υπό την ονοµασία 
«παγκοσµιοποίηση» στη ∆ύση, χρεοκοπία των συγκεντρωτικών 
σχεδιασµών και άγριος καπιταλισµός στην Ανατολή). Η πλέον ασφαλής 
παρατήρηση είναι ότι αυτή η νέα περιπέτεια των συστηµάτων παραγωγής 
δε συνοδεύεται από κάποια αναταραχή στον ειρµό της ευρωπαϊκής 
πόλης, αλλά µάλλον από την επιβεβαίωση ότι βρίσκεται στην κορυφή 
της ιεραρχίας. Όπως η µικρή και η µεσαίου µεγέθους πόλη υπήρξε κατά 
τη δεκαετία του 1960 ένδειξη διάδοσης της προόδου και της 
κατανάλωσης, η δηµιουργία µητροπόλεων, υπό ποικίλες εδαφικές 
µορφές και διάφορα πληθυσµιακά µεγέθη (από µερικές εκατοντάδες 
χιλιάδες κατοίκους µέχρι αρκετά εκατοµµύρια), εµφανίζεται ως το 
σύµβολο της µεγάλης πόλης, που διεθνοποιεί τις συναλλαγές της και 
επεκτείνει τη διοικητική της ισχύ. Θα πρέπει ακόµα να υπογραµµιστεί ότι 
το µεγαλύτερο µέρος των σηµερινών µητροπόλεων ήταν ήδη εθνικές ή 
τοπικές πρωτεύουσες στο παρελθόν.  
 Αν πράγµατι υπάρχει τοµή στη διάρκεια των πενήντα ετών που 
πέρασαν, η επιβεβαίωσή της θα έπρεπε µάλλον να αναζητηθεί εκτός της 
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Ευρώπης, και θα επαλήθευε ταυτόχρονα τον ιδιάζοντα χαρακτήρα ενός 
ευρωπαϊκού τύπου πόλεως. Καταρχήν, είναι εντονότατα εµφανής η 
απώλεια πληθυσµιακής και αστικής επιρροής της γηραιάς ηπείρου σε 
σχέση µε τον υπόλοιπο κόσµο. Αυτό µπορεί να διαπιστωθεί όχι µόνο 
στους ρυθµούς αύξησης των πληθυσµών, που συµβάλλουν στην 
εξασθένιση του ρόλου της Ευρώπης σε σχέση κυρίως µε την Ασία και 
την Αφρική, αλλά ιδίως στον ενθουσιασµό µε τον οποίο 
πραγµατοποιείται η αστικοποίηση στις χώρες του Τρίτου Κόσµου, και 
στο ιστορικό κενό ανάµεσα στην αστική και την οικονοµική ανάπτυξη, 
κενό το οποίο υπογραµµίζεται από την υποβάθµιση δύο εκ των 
σπουδαιότερων ευρωπαϊκών πρωτευουσών: στα πενήντα χρόνια που 
προηγήθηκαν, το Παρίσι και το Λονδίνο απουσιάζουν για πρώτη φορά 
από τον πίνακα των περισσότερο πυκνοκατοικηµένων µητροπόλεων του 
πλανήτη, συµβολίζοντας συγχρόνως την ποσοτική περιθωριοποίηση και 
το τέλος ενός τρόπου αστικοποίησης που συνδέει την ανάπτυξη µε την 
πόλη. 
 Αυτή η ανακατάταξη στους όγκους του πληθυσµού και στις 
οικονοµικές δραστηριότητες διατηρεί εντούτοις την πραγµατικότητα µιας 
υλικής και κοινωνικής ταυτότητας της ευρωπαϊκής πόλης, απέναντι 
κυρίως στα αµερικανικά και ασιατικά αστικά κέντρα, τα οποία στην 
κλίµακα αυτή παραµένουν τα δύο σηµεία αναφοράς για ενδεχόµενες 
συγκρίσεις. Όποιοι και αν είναι οι ακρωτηριασµοί και οι τρόποι 
ανασυγκρότησης που ακολούθησαν το β΄παγκόσµιο πόλεµο, οι µαζικές 
και βίαιες παρεµβάσεις µε τις ανακαινίσεις στις δεκαετίες 1950-1970, η 
ευρωπαϊκή πόλη στις περισσότερες περιπτώσεις διαφυλάσσει µια µεγάλη 
ιστορική κληρονοµιά στην όψη της, που αποτελεί και τη γοητεία της για 
τους επισκέπτες από τις άλλες ηπείρους. ∆εν αποτελείται µόνον από 
αρχιτεκτονικά µνηµεία (οι παλιές συνοικίες της Ρώµης) ή πολεοδοµική 
αρµονία (το Παρίσι του Haussmann), αλλά και από πυκνότητα, 
αξιοσηµείωτη συνοχή, και τελικά συνιστά µια συγκροτηµένη παρουσία 
στο χώρο, µε την ετυµολογική σηµασία του όρου. Η ανάµειξη αυτή της 
υλικής µε την οικονοµική και την κοινωνική συγκέντρωση έρχεται σε 
αντίθεση τόσο µε τα στρώµατα της βορειοαµερικανικής suburbia, 
χαλαρού συνδυασµού κατοικιών-επαύλεων, συγκροτηµάτων γραφείων, 
ερευνητικών ιδρυµάτων και εµπορικών κέντρων, όσο και µε τα ασιατικά 
αστικά νεφελώµατα τα οποία, από την Ιαπωνία µέχρι την Κίνα, 
επιµηκύνουν υπέρµετρα τους χώρους των πυρήνων οίκησης. Στην 
Ευρώπη, δεν πρόκειται µόνο για χρονική διάρκεια εγγεγραµµένη στο 
αστικό υλικό και τον αστικό χώρο, αλλά για την ίδια αντίληψη της πόλης 
και του άστεως. 
 Η δεύτερη ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής πόλης είναι κοινωνική. 
Παρόλο που ανέκαθεν υφίσταντο κοινωνικές ανισότητες, και ίσως 
µάλιστα υπήρξε η τάση να αυξηθούν στις µητροπόλεις κατά τη διάρκεια 
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των δύο τελευταίων δεκαετιών, το ιδανικό της πολιτικής και οικονοµικής 
ισορροπίας φαίνεται, ως ιδέα τουλάχιστον, να αποτελεί ένα από τα 
θεωρητικά θεµέλια συγκρότησης της δυτικοευρωπαϊκής πόλης. Αν η 
αστικοποίηση του 19ου αιώνα είχε συµβάλλει, πρακτικά και θεωρητικά, 
στην εµφάνιση της βιοµηχανικής αστικής τάξης και του βιοµηχανικού 
προλεταριάτου, το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα επέφερε την άµβλυνση 
των κοινωνικών-ταξικών ανταγωνισµών, οι οποίοι καλύφθηκαν από τις 
τάσεις διόγκωσης των µεσαίων στρωµάτων. Το ίδιο το σοβιετικό 
σύστηµα, µέσα στους λανθασµένους υπολογισµούς και τις παρεκτροπές 
του, ως αρχικό του στόχο δεν είχε άλλο από τη δηµιουργία µιας αστικής 
κοινότητας που να χαρακτηρίζεται από ισότητα στο χώρο και στην 
κοινωνία. Θα επιβιώσει άραγε αυτή η φαινοµενική ενότητα της 
ευρωπαϊκής αστικής ταυτότητας, καθώς αυξάνονται οι εθνικοί 
κοινοτισµοί, µια εµφανώς αµερικανική επιρροή; Η συνύπαρξη και ο 
κοινός χώρος πλουσίων και αποκλεισµένων θα αντισταθούν 
αποτελεσµατικότερα στις οµαδοποιήσεις και στους δεσµούς µε βάση την 
οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, το φύλο, την πρόσβαση στην 
εργασία, απ’ ό,τι στις κλασικές κατηγοριοποιήσεις της δραστηριότητας, 
των εισοδηµάτων και της µόρφωσης; Η πεισµατώδης αναζήτηση ενός 
τρίτου δρόµου, που να συνδέει την αποτελεσµατικότητα του 
φιλελευθερισµού µε την αναγκαία διόρθωση της ανισότητας, εµφανίζεται 
απόλυτα ευθυγραµµισµένη µε την ευρωπαϊκή πόλη, που χαρακτηρίζεται 
ταυτόχρονα από την ικανότητά της να ενοποιήσει αλλά και να διαιρέσει 
την κοινωνία. 
 Στην πραγµατικότητα, µέσα από αυτή τη διττή ιστορική τάση των 
ευρωπαίων κατοίκων των πόλεων προς την ισότητά τους ως πολιτών, που 
τους ενώνει, και προς την ελευθερία του επιχειρείν, που τους 
διαφοροποιεί, η πολιτική ταυτότητα της πόλης, η οποία εδώ και αιώνες 
καθορίζει στην Ευρώπη τόσο τα φυσικά περιγράµµατα του άστεως όσο 
και το θεσµικό του περιεχόµενο, µοιάζει σήµερα αβέβαιη. Από τη µια 
πλευρά, εξέρχεται ενισχυµένη εξαιτίας της αποδυνάµωσης των κρατών, 
που την ίδια στιγµή βλέπουν τις δυνατότητες παρέµβασής τους 
µειωµένες λόγω των περιορισµών του προϋπολογισµού και της 
ελαττωµένης κηδεµονίας τους-εκ των άνω, µέσα από την ανάπτυξη των 
κοινοτικών ευρωπαϊκών θεσµών και την παγκοσµιοποίηση της 
οικονοµίας, και από τη βάση, µε τις πολιτικές αποκέντρωσης που τα ίδια 
τα κράτη αναγκάστηκαν να εφαρµόσουν. Από την άλλη πλευρά, η 
διάλυση του χώρου των µεγάλων πολεοδοµικών συγκροτηµάτων, ιδίως 
στις περιοχές-µητροπόλεις, συχνά αφαιρεί από το αστικό κέντρο κάθε 
άλλο νόηµα εκτός ενός αυθαίρετου χαρακτηρισµού στις εθνικές 
στατιστικές, στο φανταστικό κόσµο των τουριστικών οδηγών ή στο λόγο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης που προορίζονται για τους ξένους επισκέπτες. 
Οι διαφορές στους βασικούς διοικητικούς ορισµούς για τα πολεοδοµικά 
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συγκροτήµατα και τη χωρική τους έκταση στις διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες υποδηλώνουν µε αρκετή σαφήνεια ότι πρόκειται για µια µείζονα 
µεταβολή που άρχισε κατά το 19ο αιώνα και κορυφώθηκε στο δεύτερο 
µισό του 20ου: το τέλος των ευρωπαϊκών πόλεων, αντίθετα µε ό,τι 
υποστηριζόταν πριν από µόλις είκοσι χρόνια, δεν έγκειται στο θάνατο 
του δοµηµένου φυσικού χώρου, αλλά στη σαφή και συνεχή υποχώρηση 
του άστεως. 
 Από αυτήν την άποψη, το µέλλον φαίνεται αβέβαιο, ή τουλάχιστον 
διφορούµενο. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να 
εφαρµόζονται, µε λιγότερες ή περισσότερες δυσκολίες, πολιτικές 
διακοινοτικής συνεργασίας, οι οποίες, επωφελούµενες από τα µέτρα 
αποκέντρωσης που ήδη βρίσκονται σε ισχύ, προσπαθούν να 
συναρµόσουν το έδαφος της πραγµατικής πόλης µε αυτό της διοικητικά 
οριοθετηµένης πόλης. Στην Ανατολική, πρώην κοµµουνιστική, Ευρώπη, 
το ζητούµενο είναι συχνά το αντίστροφο: πώς να µην καταρρεύσουν, 
λόγω του νέου πολιτικού καθεστώτος, οι µεγάλοι δήµοι που γεννήθηκαν 
από την επιθυµία ελέγχου ενός ολοκληρωτικού Κράτους. Αλλά εκτός 
από τους τοπικούς εγωισµούς, που επιβραδύνουν τη θετική εξέλιξη προς 
τη συνεργασία, ο σπουδαιότερος κίνδυνος έγκειται στην ανάδυση 
εθνικιστικών ή τοπικιστικών τάσεων, οι οποίες προφανώς αποµακρύνουν 
από τις πραγµατικές ανάγκες πολιτικής διαχείρισης των νέων χώρων των 
πολεοδοµικών συγκροτηµάτων, και φαίνεται να ξυπνούν τις παλαιές 
εδαφικές διαφορές του 19ου αιώνα. Το γεγονός ότι αυτές οι ανησυχητικές 
κινήσεις εκτυλίσσονται, σε προφορικό επίπεδο ή µε βίαιο τρόπο, σε 
περιοχές µάλλον αγροτικές όπως η Κορσική, ή σε ζώνες ιδιαίτερα 
αστικοποιηµένες, όπως η Λοµβαρδία, δεν αλλάζει τίποτε στη βαθιά 
αναποφασιστικότητα της πολιτικής συζήτησης στην Ευρώπη. Μεταξύ 
απλών στατιστικών και τεχνοκρατικών οµαδοποιήσεων, της νεφελώδους 
ιδέας µιας «διακυβέρνησης» που να προϋποθέτει µια διαρκή 
διαβούλευση δηµοσίων και ιδιωτικών παραγόντων σε όλες τις κλίµακες 
της επικράτειας, και ενός νέου ορισµού της διοίκησης της πόλης, οι 
επιλογές παραµένουν σε πολύ µεγάλο βαθµό ανοιχτές. 
 Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, τίθεται µια µεθοδολογική πρόκληση, 
στην οποία προσέκρουσαν πολυάριθµα έργα σχετικά µε την πόλη του 
δεύτερου µισού του 20ου αιώνα. Στην παρακινδυνευµένη πιθανότητα να 
αφηγηθούν µια ενότητα της ευρωπαϊκής πόλης δηµιουργηµένη µέσα από 
χιλιάδες περιπέτειες, εξατοµικευµένες µέσω της ιστορίας και της 
γεωγραφίας, η επιλογή τους συχνά σταµάτησε σε µια εξειδικευµένη 
θεµατική προσέγγιση. Έτσι, τις περισσότερες φορές οι γεωγράφοι και οι 
ιστορικοί ευνόησαν τις στατιστικές και χωρικές κανονικότητες των 
αστικών δικτύων, για να δείξουν το διαρκή χαρακτήρα τους και τις 
παραµορφώσεις τους. Παρά τη µέριµνα για µια δυναµική παρουσίαση, ο 
κίνδυνος είναι να αναλυθούν και να περιγραφούν στατικές µορφολογίες 
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των οποίων δεν βλέπουµε καθόλου τον τρόπο γένεσης. Η εξαιρετικά 
δηµοφιλής «γαλάζια µπανάνα» του Roger Brunet, που επινοήθηκε για να 
περιγράψει τις αστικές συµπυκνώσεις από το Λονδίνο µέχρι το Μιλάνο, 
δείχνει πολύ καλά τα όρια της άσκησης (4). Οι ιστορικοί είναι κάποιες 
φορές πιο γοητευτικοί, όταν στη λειτουργία των σύγχρονων πόλεων 
ανακαλύπτουν την επιβεβαίωση των «δικτυακών» τύπων οργάνωσης και 
των «ετερογενετικών» συγκεντρώσεων (δηλαδή µε προέλευση έξω από 
την εγγύς ζώνη επιρροής) που εµφανίστηκαν κατά το Μεσαίωνα (5). 
Υπόθεση που κινεί το ενδιαφέρον, και που θα προϋπέθετε, για να 
επαληθευτεί, την ανέφικτη ανάγνωση χιλιάδων αναφορών και τον έλεγχο 
συγκριτικών στατιστικών αλυσίδων τις οποίες δεν είναι εύκολο να 
συγκεντρώσει κανείς, όταν οι επινοητές της θεωρίας αυτής σταµατούν, 
µε σύνεση στο 1950, ενώ οι σχετικές µελέτες θα έπρεπε να αρχίζουν από 
εκεί ακριβώς. Τέλος, αρχιτέκτονες και πολεοδόµοι υπήρξαν σαφώς 
περισσότερο ευαίσθητοι απέναντι στη συνέχεια της φυσικής 
κληρονοµιάς, στην ιδιαίτερη χωροταξία των κοινόχρηστων και των 
ιδιωτικών χώρων. 
 Στην περίπτωση αυτή, το στοίχηµα είναι να συνενωθούν αυτές οι 
απόψεις και να προστεθούν συγχρόνως και άλλες, ιδίως όσον αφορά τις 
οικονοµικές µεταβολές και τις αστικές πολιτικές (6). ∆ύο όροι 
προτείνονται στον αναγνώστη ώστε να κάνει αποδεκτό το τόλµηµα. 
Ενέχουν και αυτοί κινδύνους οι οποίοι δεν πρέπει να υποτιµώνται.  
 Ο πρώτος όρος είναι να παρουσιαστεί περισσότερο ένα σύνολο 
ερωτηµάτων, παρά ένα ένας πίνακας γνώσεων. Η αξιωµατική 
προσέγγιση ανταποκρίνεται ίσως περισσότερο στην εξειδίκευση των 
επιστηµονικών εργασιών σχετικά µε την πόλη, που έχουν αυξηθεί 
σηµαντικά, και στη θεωρητική αβεβαιότητα που εδράζεται ακόµα στην 
αναγκαία αναδόµηση των γνώσεων σχετικά µε την αστικοποίηση. 
Ορισµένοι µελετητές επιχειρούν να δώσουν µια απεικόνιση που 
στηρίζεται σε µια σφαιρική γνώση για την ευρωπαϊκή πόλη. Για 
παράδειγµα διαβάζοντας κανείς τις οξυδερκείς παρατηρήσεις του 
Demmatteis σχετικά µε τις «χωρικές αναπαραστάσεις της ευρωπαϊκής 
αστικοποίησης», δεν ξέρει αν η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την 
«αντι-αστικοποίηση» ή από την επανασυγκέντρωση των αστικών 
συστηµάτων, αν η οικονοµική αποκέντρωση ήταν η κορωνίδα της 
τεϊλορικής και φορντικής οργάνωσης του λειτουργικού καταµερισµού 
της εργασίας ή αν, αντίθετα, σηµατοδοτεί την αρχή της 
µεταβιοµηχανικής εποχής, και αν τα αστικά δίκτυα, όρος προσφιλής 
στους µεταµοντερνιστές επιστήµονες, δεν αποτελούν παρά την πλέον 
πρόσφατη µεταστοιχείωση της παλαιάς έννοιας της κεντρικότητας του 
Christaller. Και ο Giuseppe Dematteis (7) καταλήγει, απογοητευµένος, 
µε την «εν αφθονία παραγωγή αναπαραστάσεων του χώρου και τα 
ταπεινά αποτελέσµατα που προκύπτουν στο θεωρητικό και πρακτικό 
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επίπεδο». Η προφανής αντίφαση δεν είναι εξίσου βαθιά σε όλα τα 
θέµατα, όµως η θέση που υιοθετείται οδηγεί αµέσως τον επιστήµονα στο 
να υποκύψει στη µοµφή ότι αγνοεί την τάδε πηγή, που θεωρήθηκε 
θεµελιώδης από την κριτική, ή ότι διατυπώνει τη δείνα προβληµατική 
δίχως την αναγκαία βάση. ∆ε θα µπορούσε  παρά να δεχθεί κανείς εκ των 
προτέρων τη διπλή αυτή παρατήρηση. 
 Ο δεύτερος όρος αφορά τη θέση των παραδειγµάτων µέσα στην 
παρουσίαση. Και εδώ θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν έχουν 
χαρακτήρα υποδειγµατικό ούτε εξαντλητικά αναλυτικό, αλλά πολύ απλά 
εικονογραφούν µια διαδικασία. Ο προφανής κίνδυνος είναι η επαναφορά 
των ιδίων πάντοτε αναφορών περιπτώσεων, επειδή κάποια ανάλυση θα 
έχει αρέσει πολύ ή επειδή η βαθύτερη αφοµοίωσή της είναι περισσότερο 
εξασφαλισµένη, και η αντιµετώπιση της αιτίασης, κατά περίσταση, για 
υπερβολική προσκόλληση σε ένα εθνικό παράδειγµα. Έτσι, ο 
αναγνώστης προσκαλείται µάλλον σε µια ιστορία της σύγχρονης 
αστικοποίησης της Ευρώπης, παρά σε µια ιστορία των πόλεών της. 
 Αφού επεξηγηθεί η ενότητα χρόνου και χώρου του αντικειµένου 
µελέτης, και προσδιοριστούν οι µέθοδοι προσέγγισης, µια ενδιαφέρουσα 
πρόταση θα ήταν να ακολουθείται στην έκθεση της εκάστοτε µελέτης µια 
πορεία καταρχήν θεµατική, ώστε να είναι εφικτό να εκτιµηθούν οι 
µετατοπίσεις εννοιών και πραγµατικοτήτων και να εξασφαλίζεται ότι υπό 
τη συγκεκριµένη προοπτική διαφαίνονται οι διεθνείς συγκρίσεις και οι 
χρονολογικές αποστάσεις σε παράλληλες εξελίξεις. Με τον τρόπο αυτό 
διατρέχει κανείς διαδοχικά τους δηµογραφικούς και οικονοµικούς 
ρυθµούς της αστικοποίησης, την εξέλιξη των υλικών της εγκαταστάσεων 
(απλές συγκεντρώσεις πόλεων ή οργανωµένα δίκτυα), τις µεταβολές των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων, τις αλλαγές στο χώρο και τη µορφή των 
πόλεων, για να ασχοληθεί στη συνέχεια µε τις µετατροπές κοινωνιών και 
κοινωνικών σχέσεων, µε τους τρόπους διαχείρισης πόλεων και 
αστικοποιηµένων χώρων, και να καταλήξει στα ερωτήµατα σχετικά µε τη 
διαχρονικότητα του προτύπου της ευρωπαϊκής πόλης. Μια διαδροµή µε 
κινδύνους, που έχει πιθανότατα το πλεονέκτηµα ότι ευνοεί το 
µακροπρόθεσµο, τα αποτελέσµατα δοµών και τις συγκριτικές 
προσεγγίσεις. Το αρνητικό σηµείο είναι ότι υπάρχει η περίπτωση να 
παραµεληθεί ή να σχετικοποιηθεί η εσωτερική δυναµική της περιόδου, 
και να µην αποφευχθούν οι επικαλύψεις, ακόµα και οι επαναλήψεις. Αν 
το σκεφθεί καλά κανείς, είναι κάτι τέτοιο τόσο µειωτικό και αθέµιτο; Το 
να γίνεται αναφορά στην ανοικοδόµηση, µε τις πολιτικές για τα αστικά 
κέντρα, των όσων καταστράφηκαν από το β΄ παγκόσµιο πόλεµο, είναι 
πιθανότατα όψιµο, βοηθά όµως την κατανόηση, τουλάχιστον  στην 
περίπτωση των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, του θεσµικού ρόλου των 
Υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων και τη διάρκεια του ενδιαφέροντος για 
κατοικία και υποδοµές. Οµοίως, οι νέες χρήσεις των αστικοποιηµένων 
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χώρων θα µπορούσαν να εξετάζονται τόσο στο πλαίσιο των υλικών 
µορφών της πόλης όσο και σε σχέση µε τη χωροταξία και τη φυσική 
αντιµετώπιση της αστικής υποβάθµισης. Και αυτό, όµως, δεν είναι 
µήπως από µόνο του µια διφορούµενη πραγµατικότητα; Και δεν είναι 
αθώα η επιλογή της παρουσίασής της, που δίνει το προβάδισµα στις 
αντικειµενικές ερµηνείες της κοινωνίας και του αστικού χώρου έναντι 
των οδηγιών και των θεσµών. Σε τελική ανάλυση, όπως µπορεί κανείς να 
αντιληφθεί, κάθε ιστορία της αστικής Ευρώπης, επιµέρους ή γενική, από 
τα µέσα ως τα τέλη του 20ου αιώνα, όπως και οι ανθολογίες ποίησης, 
είναι φτιαγµένη µε επιλογές, µε ενθουσιασµό και, γιατί όχι, µε a priori 
δεδοµένα. 
 Στην Ελλάδα, ο Οικονοµικός και Κοινωνικός Άτλας της Ελλάδος 
του 1964 υπό την επιµέλεια του Kayser επικεντρώθηκε σε µεγάλο βαθµό 
στον αγροτικό χώρο ενώ, παράλληλα, πολύ µικρό τµήµα του αφιερώθηκε 
στις πόλεις. Τριανταπέντε χρόνια αργότερα, η ελληνική πραγµατικότητα 
είναι διαφορετική και ένα από τα βασικά στοιχεία που έχουν µεταβληθεί 
αφορά το ειδικό βάρος των πόλεων. Μια από τις προκλήσεις στη 
συγκεκριµένη περίπτωση είναι να παρουσιαστεί η οικονοµική και 
κοινωνική φυσιογνωµία του ελληνικού αστικού χώρου και να 
αναδειχθούν ορισµένες σηµαντικές διεργασίες που διαµόρφωσαν τα 
χαρακτηριστικά της ελληνικής αστικοποίησης κατά τη µεταπολεµική 
περίοδο. 
 Η Ελλάδα, µαζί µε άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, 
συγκαταλέγεται στις χώρες ύστερης και περιορισµένης εκβιοµηχάνισης, 
όπου η συγκρότηση και µεγέθυνση των πόλεων συνδέθηκε πολύ χαλαρά 
µε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας. Η ανάπτυξη των ελληνικών αστικών 
κέντρων εµφανίζεται περισσότερο συνδεδεµένη µε ιστορικές συγκυρίες 
και µε τα παρεπόµενά τους (έλευση προσφύγων από τη Μικρά Ασία, 
µετακίνηση πληθυσµού λόγω του Εµφυλίου), που υπερέβησαν κατά πολύ 
τη δυναµική των µεταβολών, οι οποίες θα µπορούσαν να αποδοθούν 
στην αναπαραγωγή των κυρίαρχων οικονοµικών και κοινωνικών δοµών 
στο εσωτερικό της χώρας. 
 Κατά την πρώτη µεταπολεµική περίοδο, η αστικοποίηση 
προχώρησε µε ιδιαιτέρως γρήγορο ρυθµό, ως αποτέλεσµα της 
µετακίνησης αγροτικού πληθυσµού, η οποία προκλήθηκε µέχρι ενός 
σηµείου από τη στασιµότητα της αγροτικής οικονοµίας. Το σηµαντικό 
ποσοστό εξωτερικής µετανάστευσης, που αναπτύχθηκε παράλληλα µε 
την ταχεία αστικοποίηση, αποτελεί σοβαρή ένδειξη για τη σχετικώς 
περιορισµένη δυνατότητα παραγωγικής ενσωµάτωσης την οποία 
µπορούσαν να προσφέρουν, την εποχή εκείνη, οι περισσότερες ελληνικές 
πόλεις στον αγροτικό υπερπληθυσµό. 
 Η έλξη αγροτικού πληθυσµού από την αγορά εργασίας των 
µικρότερων πόλεων ήταν περιορισµένη σε σχέση µε τις µεγαλύτερες-και 
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ειδικά µε την Αθήνα-όπου η συγκέντρωση των διοικητικών 
δραστηριοτήτων δηµιούργησε περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, 
έστω και αν αυτές ήταν συχνά ασταθείς και διάχυτες. Η διαφορά αυτή 
τόνωσε την ήδη υπάρχουσα δοµή κυρίαρχης πόλης (primate city) στο 
ελληνικό αστικό δίκτυο και, συγκεντρώνοντας στη µεγάλη πόλη το 
δυναµικότερο κοµµάτι της εσωτερικής αγοράς, δηµιούργησε τις 
προϋποθέσεις συγκέντρωσης στον ίδιο χώρο µεγάλου τµήµατος της 
αναπτυσσόµενης παραγωγικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα της 
βιοµηχανίας. Η τελευταία αφορούσε, σε σηµαντικό βαθµό, την  
παραγωγή ειδών κατανάλωσης και επεδίωκε συνεπώς τη χωροθέτηση 
πλησίον της αγοράς, ανάγκη που γινόταν πιο επιτακτική, λόγω της 
εξαιρετικά περιορισµένης ανάπτυξης των συγκοινωνιακών και των 
άλλων υποδοµών. 
 Οι διαδικασίες αστικοποίησης σε ένα περιβάλλον διάχυτων 
ευκαιριών απασχόλησης, σε αντίθεση µε το οργανωµένο τοπίο που 
δηµιούργησε υπό διαφορετικές συνθήκες η κυριαρχία της απασχόλησης 
σε µεγάλες µεταποιητικές µονάδες, αντικατοπτρίζονται καθαρά στο 
δοµηµένο περιβάλλον των ελληνικών πόλεων. Ορισµένα στοιχεία του 
ιστού και του κτιριακού αποθέµατος, ιδιαίτερα της Αθήνας, 
υποδηλώνουν την προσπάθεια ενσωµάτωσης µε κάθε τρόπο στην αστική 
κοινωνία των αγροτικών προσφύγων κατά τα πρώτα µεταπολεµικά 
χρόνια (λαϊκή περιφερειακή αυτοστέγαση, συνήθως µε αυθαίρετη 
ιδιοκατασκευή, για παράδειγµα). Άλλα στοιχεία εκφράζουν τη γρήγορη 
κοινωνική ανέλιξη σηµαντικού τµήµατος του αστικού πληθυσµού που 
επικυρώθηκε και από τη στεγαστική του αναβάθµιση κατά τις δεκαετίες 
του 1960 και του 1970 (διαµερίσµατα στις πολυκατοικίες της 
αντιπαροχής) ενώ, πιο πρόσφατα η κοινωνική ιεράρχηση του αστικού 
χώρου εκδηλώνεται έντονα στην αντίθεση µεταξύ νεόδµητης 
προαστιακής κατοικίας για τα υψηλά και τα υψηλά µεσαία στρώµατα και 
παλαιάς κατοικίας σε υποβαθµισµένες περιοχές της περιφέρειας και του 
κέντρου για τις ευάλωτες οικονοµικά ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες 
και τους νέους οικονοµικούς µετανάστες. 
 Οι ελληνικές πόλεις εµφανίζουν αρκετά σαφή σχήµατα κοινωνικής 
ιεράρχησης στο εσωτερικό τους, όπως προκύπτει από την ανάλυση 
πολλών και διάφορων κοινωνικοδηµογραφικών µεταβλητών (8). Τα 
σχήµατα αυτά και η εξέλιξή τους συναρτώνται µε τις µεταβολές στη 
δοµή της αγοράς εργασίας και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνική και 
επαγγελµατική δοµή των πόλεων, καθώς και µε τις διαφοροποιηµένες 
συνθήκες στην αγορά γης και κατοικίας. Η µεταπολεµική περίοδος 
χαρακτηρίστηκε από τη µεγάλη µείωση των χειρωνακτικών 
επαγγελµάτων και την αύξηση των υψηλών και µεσαίων επαγγελµατικών 
κατηγοριών που συνήθως εντάσσονται στον γρήγορα αναπτυσσόµενο 
τοµέα των υπηρεσιών. Η εξέλιξη αυτή, που συνδέθηκε και µε τη 



19 

 
 

 

σηµαντική άνοδο του επιπέδου εκπαίδευσης, δεν οδήγησε σε πόλωση την 
κοινωνική δοµή, η οποία κινήθηκε µάλλον προς τη διόγκωση των 
µεσαίων της θέσεων. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη των κοινωνικά 
διαχωριστικών σχηµάτων στο χώρο των πόλεων και η εντατικοποίησή 
της κατά τις πρόσφατες δεκαετίες συνδέεται και µε τις αλλαγές στην 
αγορά γης και κατοικίας, όπου παραδοσιακοί τρόποι κοινωνικά διάχυτης 
πρόσβασης στην ιδιοκατοίκηση σταδιακά υποκαταστάθηκαν από 
κλασικότερα εµπορευµατικά σχήµατα, στο πλαίσιο των οποίων η 
χωροθέτηση της κατοικίας συναρτάται πολύ πιο άµεσα µε την κοινωνική 
και εισοδηµατική κατηγορία. 
 Η όποια µεγέθυνση των ελληνικών πόλεων, κατά τη µεταπολεµική 
περίοδο, µοιάζει να έχει πραγµατοποιηθεί χωρίς την οργανωτική 
παρέµβαση του κράτους, στηριζόµενη κυρίως στις οικογενειακές 
στρατηγικές των οικιστών. Οι απρογραµµάτιστες διαδικασίες ανάπτυξης 
των πόλεων και η χρόνια έλλειψη υποδοµών και κοινωνικού εξοπλισµού 
συνδέονται άµεσα µε την αίσθηση που αποπνέει η ίδια η εικόνα του 
πολεοδοµικού ιστού: απουσία ελεύθερων χώρων, ατάκτως ερριµµένα 
χαµηλά και πολυόροφα κτίρια ενισχύουν την εντύπωση της κρατικής 
απουσίας. Η αίσθηση αυτή, ωστόσο, µερικώς µόνο ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα. Η ελληνική πολιτεία δεν ανέπτυξε ιδιαίτερη 
δραστηριότητα µε την περισσότερο συνηθισµένη µορφή του 
παρεµβατικού κράτους πρόνοιας που προγραµµατίζει και σχεδιάζει για 
το δηµόσιο συµφέρον, αλλά παρείχε ένα αρκετά χαλαρό νοµικό πλαίσιο 
για την επέκταση των πόλεων στο χώρο, τα κενά και οι ελλείψεις του 
οποίου οδήγησαν σύντοµα σε εκτεταµένη αυθαίρετη δόµηση, µε 
αποτέλεσµα να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες στέγασης των νέων 
αστικών πληθυσµών, αλλά µε ανορθολογικό και προβληµατικό για το 
µέλλον τρόπο. 
 Το σχήµα αυτό επέτρεψε µεν την ταχεία ενσωµάτωση ευρέων 
πληθυσµών στην αστική πραγµατικότητα, κυρίως µέσω των χαµηλού 
κόστους στεγαστικών ευκαιριών (νόµιµων και µη), αλλά είχε ως αντίτιµο 
τη συσσώρευση χρόνιων προβληµάτων που εµποδίζουν πλέον σοβαρά 
την εύρυθµη λειτουργία των πόλεων σύµφωνα µε τις σύγχρονες 
απαιτήσεις. Η λύση ή µάλλον η ανακούφιση του συγκεκριµένου 
προβλήµατος προϋποθέτει σηµαντικά νέα έργα, των οποίων το κόστος 
αυξάνεται τόσο λόγω των µεγάλων κενών που πρέπει να καλυφθούν όσο 
και εξαιτίας της απουσίας πρόβλεψης για τη χωροθέτησή τους µε 
αποτέλεσµα το υψηλό κόστος των απαιτούµενων απαλλοτριώσεων και 
αναδιευθετήσεων. 
 Η εικόνα ανοργάνωτου συνόλου των ελληνικών πόλεων συνδέεται 
µε τη συνολική µορφή της κρατικής παρέµβασης στην κοινωνική 
αναπαραγωγή. Η εκάστοτε κρατική πολιτική πάνω στο συγκεκριµένο 
ζήτηµα ήταν στην καλύτερη περίπτωση αποσπασµατική, περιορίζοντας 
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το νοµιµοποιητικό αποτέλεσµα της δραστηριότητας του κράτους που 
τυπικά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος. Με τον 
τρόπο αυτό ευνοήθηκε η οικογενειοκεντρική αντιµετώπιση των βασικών 
ζητηµάτων της κοινωνικής αναπαραγωγής (στέγαση, απασχόληση, 
εκπαίδευση), η οποία δηµιούργησε ανακλαστικά απαξίωσης της 
συλλογικής αντίληψης περί κοινωνίας και σχετικών υποχρεώσεων, αφού 
η ικανοποίηση των οικογενειακών αιτηµάτων και αναγκών έπρεπε να 
επιζητεί την κατά παρέκκλιση διευθέτηση και συχνά να αυθαιρετεί σε 
βάρος του κοινωνικού συνόλου. Οι πόλεις ενσαρκώνουν σε µεγάλο 
βαθµό την ασχεδίαστη συνάθροιση οικογενειακών στρατηγικών 
στέγασης, συµµέτοχων σε εξατοµικευµένες συναλλαγές πελατειακής 
διευθέτησης ή στην παθητική αποδοχή της εύνοιας που συνίσταται στη 
διάχυτη ανοχή της οικοδοµικής αυθαιρεσίας. 
 Η εκλογική έκφραση των πολιτικών προτιµήσεων του αστικού 
πληθυσµού κατά τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί εν µέρει συνάρτηση 
των κοινωνικών διαδικασιών αστικοποίησης που προαναφέρθηκαν, αλλά 
ταυτόχρονα διατηρεί και σηµαντικό βαθµό ανεξαρτησίας καθώς 
επηρεάζεται και από πολλούς άλλους παράγοντες. Ωστόσο, η εκλογική 
δύναµη των κοµµάτων σχετίζεται πολύ συχνά µε τις συµβατικές σχέσεις 
κοινωνικής θέσης και πολιτικής απόχρωσης, παρά τις συγκυριακές 
ανακατατάξεις και τις σχετικές µετατοπίσεις των µεγάλων κοµµατικών 
σχηµατισµών. 
 Όπως τονίστηκε παραπάνω, οι ελληνικές πόλεις µεγεθύνθηκαν µε 
πολύ γρήγορους ρυθµούς κατά τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες. Η 
ένταξη των νέων πληθυσµών στην κοινωνία των πόλεων 
πραγµατοποιήθηκε µε σχετικά ιδιότυπες διαδικασίες, όπου η 
περιορισµένη κρατική φροντίδα υποκαταστάθηκε ή συµπληρώθηκε από 
τη δυνατότητα αυτό-οργάνωσης των ιδίων των οικιστών και των 
οικογενειών τους. Η κρατική παρέµβαση πολλές φορές λειτούργησε προς 
την κατεύθυνση της πελατειακής διευκόλυνσης της υποκατάστασης 
αυτής, η οποία µέσω του γενικού περιορισµού του στεγαστικού  κόστους, 
οδήγησε στη βραχυπρόθεσµη επίλυση του στεγαστικού προβλήµατος 
των νέων αστικών πληθυσµών. Μακροπρόθεσµα, ωστόσο, οι διαδικασίες 
αυτές επισώρευσαν σηµαντικά προβλήµατα υποδοµής, τα οποία καλείται 
σήµερα να επιλύσει µε αυξηµένο κόστος ο επιβεβληµένος 
εξορθολογισµός της λειτουργίας των ελληνικών πόλεων. Παράλληλα, η 
κοινωνική αναπαραγωγή, έχοντας στηριχθεί κυρίως σε παραδοσιακές 
δοµές όπως η οικογένεια, και πολύ λιγότερο στην ανάπτυξη κοινωνικών 
υπηρεσιών, βρίσκεται εµπρός σε νέα σηµαντικά ζητήµατα: τα 
παραδοσιακά της στηρίγµατα χάνουν βαθµιαία την εµβέλεια και την 
αποτελεσµατικότητά τους και σχηµατίζονται όλο και περισσότερες 
οµάδες, οι οποίες δεν καλύπτονται από το υποκείµενο κοινωνικό τους 
πλέγµα. Οι οµάδες αυτές είναι υποχρεωµένες να αντιµετωπίσουν 
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ταυτόχρονα τις χρονίως ελλιπείς κοινωνικές υπηρεσίες σε ένα γενικότερο 
πλαίσιο, όπου η αγορά παίζει όλο και πιο σηµαντικό ρόλο στην 
ιεράρχηση των υπηρεσιών και των προοπτικών κοινωνικής 
κινητικότητας που δηµιουργεί η κατανάλωσή τους, ενώ και το σύνηθες 
πρότυπο οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών 
βρίσκεται διεθνώς σε διαδικασία αναπροσαρµογής. Οι νέες αυτές 
συνθήκες περιορίζουν όλο και περισσότερο τη ρευστότητα στις 
ελληνικές πόλεις, πέραν των πιέσεων προς την ίδια κατεύθυνση που 
προέρχονται από τις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Στην ίδια λογική 
εγγράφεται και ο εντεινόµενος διαχωρισµός µεταξύ κοινωνικά 
διαφοροποιηµένων περιοχών κατοικίας, όπου οι διαφορετικές 
διαδικασίες κοινωνικής οργάνωσης έχουν ως συνέπεια και τη δηµιουργία 
πολύ διαφορετικών προοπτικών κοινωνικής κινητικότητας. 
 Πώς αντιµετωπίζεται, όµως, το αστικό φαινόµενο από την 
ελληνική επιστηµονική παραγωγή; Το βασικό χαρακτηριστικό των 
σχετικών εγχειρηµάτων είναι η αποσπασµατικότητα και η συνακόλουθη 
έλλειψη ενιαίας και συνολικής σύλληψης και αντιµετώπισης της πόλης. 
Σε επίπεδο ιστοριογραφίας, οι κύριες προσπάθειες συστηµατοποίησης 
των µελετών για την πόλη προήλθαν από την Εταιρεία Μελέτης Νέου 
Ελληνισµού (ΕΜΝΕ).  
      Το πρώτο διεθνές συµπόσιο ιστορίας που διοργανώθηκε στα 1985 (9) 
κατόπιν πρωτοβουλίας της µε αντικείµενο τη νεοελληνική πόλη 
τοποθέτησε  την εξέταση του φαινοµένου σε σχέση µε το Οθωµανικό 
παρελθόν της χώρας και την έννοια της ελληνικής πολιτείας ως 
ερµηνευτικών-κανονιστικών κατηγοριών, πριν ασχοληθεί µε ποικίλες 
πτυχές του που είχαν να κάνουν µε ζητήµατα µεθοδολογίας, κρατικής 
πολιτικής, λογοτεχνικών αναπαραστάσεων, πληθυσµού και δηµογραφίας. 
∆εκαπέντε χρόνια αργότερα ο ίδιος οργανισµός επιχείρησε να 
συµπληρώσει την εικόνα, προτείνοντας ένα ακόµα συνέδριο (10) που τη 
φορά αυτή αντιµετώπισε τα ζητήµατα της πόλης µέσα ένα κανονιστικό 
πλαίσιο προσδιοριζόµενο και οριοθετούµενο από τα Βαλκάνια και τη 
Μεσόγειο. Οι κατευθύνσεις που είχαν ήδη τεθεί στα 1985, ενισχυµένες 
τώρα από µια περισσότερο συγκριτική προσέγγιση, είχαν ως σαφή 
προορισµό µια en bloc αντιµετώπιση του αστικού φαινοµένου τόσο 
θεµατικά όσο και επιστηµονικά, σκοπός στα πλαίσια του οποίου 
προτάθηκαν ποικίλες ερµηνευτικές υποθέσεις. Η διαφορά σε σχέση µε 
ανάλογα εγχειρήµατα του παρελθόντος ήταν ότι η συγκεκριµένη 
πρωτοβουλία στηρίχθηκε και αποτέλεσε µια πρώτη κατάληξη ενός 
ευρύτερου ερευνητικού προγράµµατος για τη νεοελληνική πόλη την 
ευθύνη για το οποίο είχε και έχει το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 
στο Ρέθυµνο. Η ανάγκη συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων 
και η συνακόλουθη ταξινόµηση και συστηµατοποίηση αυτών ως βάση 
για τη συνολική εξέταση  των αστικών ζητηµάτων µε σχετικές εργασίες 
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αποτέλεσε το βασικό κίνητρο για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας. 
Προηγουµένως, η κυριότερη ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο αυτό 
προερχόταν από το Ελληνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), του 
οποίου οι µελέτες είχαν περισσότερο στατιστικό και ποσοτικό 
χαρακτήρα. 
 Η περίπτωση των δύο συνεδρίων για τη νεοελληνική πόλη 
παρουσιάζει ορισµένα ενδιαφέροντα σηµεία. Καταρχήν, η αφετηρία τους 
είναι κοινή και εντοπίζεται, όπως προαναφέραµε, στην επιστηµονική 
εταιρεία «Μνήµων». Αυτό έχει ως συνέπεια ότι η σχετική ενθάρρυνση 
ενός αρκετά άνετου ερµηνευτικού πλαισίου µε διστακτικά ευγενική 
αποδοχή επιστηµονικών προσεγγίσεων από συναφείς  µε την ιστορία 
κοινωνικές επιστήµες συνδυάζεται πάντα µε τη σταθερή, αν και 
υπόρρητη, απαίτηση ενός αξιόπιστου εµπειρικού υπόβαθρου που 
χρησιµεύει ως βάση τεκµηρίωσης. 
 Επίσης, οι χρονικές και θεµατολογικές συνισταµένες των δύο 
συνεδρίων, εφόσον θεωρηθούν από κοινού, υποδηλώνουν το σχηµατισµό 
µιας αδιόρατης ερµηνευτικής αψίδας. Η µετάβαση από την εξέταση των 
παραγόντων που επηρέασαν το αστικό φαινόµενο κατά τον πρώτο αιώνα 
µετά την ίδρυση του ελληνικού βασιλείου, µε κεντρικά σηµεία αναφοράς 
την οθωµανική επιρροή και την κρατική παρέµβαση, στην τοποθέτηση 
των µελετών για τη νεοελληνική πόλη στο εσωτερικό ενός 
επιστηµολογικού χώρου που προσδιορίζεται από γεωγραφικά 
εννοιολογικά κριτήρια, δεν είναι ιδιαίτερα οµαλή, συνιστά, ωστόσο, µια 
απόπειρα διεύρυνσης της ιστορικής προοπτικής  και αποφυγής άκαµπτων 
ερµηνευτικών µονισµών. 
 Η εισαγωγή αυτή δεν είναι το κατάλληλο µέρος για µια αναλυτική 
εξέταση των ανακοινώσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
των δύο συνεδρίων, αλλά αυτό δεν παρεµποδίζει την παρουσίαση 
ορισµένων παρατηρήσεων που σχετίζονται µε αυτές. Η πρώτη από τις 
δύο αυτές συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκε στα 1985 
χαρακτηρίσθηκε από την προσπάθεια εκτίµησης των οθωµανικών 
καταβολών, της σηµασίας και του ρόλου της πόλης στο νεοσύστατο 
ελληνικό κράτος, αλλά και της τιθάσευσης ή τουλάχιστον  του 
εξορθολογισµού της εξέτασης του αστικού φαινοµένου, προκειµένου να 
ενισχυθεί η ιστορική έρευνα µε θεωρητικές αρχές, µεθόδους, και τεχνικές 
ώστε να καταξιωθεί η ίδια ως προς την εκσυγχρονισµένη επιστηµονικά 
ερµηνευτική της επάρκεια.  
 Παρά το γεγονός ότι οι σχετικές εργασίες κάλυπταν ένα αρκετά 
ευρύ µεθοδολογικό φάσµα, από την απλή περιγραφή και την τυπική 
γεγονοτολογική προσέγγιση ως την ιστορική σύνθεση µε βάση αυστηρές 
θεωρητικές αρχές, διακρίνεται µια απόπειρα θεµελίωσης της έννοιας του 
εκσυγχρονισµού ως τρόπου ελεγχόµενης µετάβασης σε µια νέα 
πραγµατικότητα και εκείνης της αστικότητας ως κωδικοποίησης της νέας 
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µορφής που λαµβάνει η κοινωνική οργάνωση και ο φυσικός χώρος της, 
του νέου savoir-faire και savoir-vivre των πόλεων.  
 Επιπλέον, επιχειρήθηκε ο προσδιορισµός των αντιλήψεων για το 
ρόλο της πόλης στην οικονοµική ανάπτυξη του κράτους και για τον 
αντίστοιχο ρόλο της πολεοδοµίας στην ανανέωση της κοινωνικής 
οργάνωσης, ενώ παράλληλα εξετάστηκαν οι τρόποι µε τους οποίους η 
ελληνική κοινωνία τοποθετήθηκε απέναντι στο παρελθόν της, αλλά και 
ενόψει του µέλλοντός της. 
 ∆εκαπέντε χρόνια αργότερα, ο βαλκανικός και ο µεσογειακός 
χώρος αποτέλεσαν, σε προγραµµατικό επίπεδο, τα νέα σηµεία αναφοράς, 
µε την ελπίδα, ίσως, να τοποθετηθεί η νεοελληνική πόλη εντός ενός 
συγκριτικού ερµηνευτικού πλαισίου. Αν κάτι τέτοιο αποτελούσε όντως 
έναν από τους στόχους των διοργανωτών του συνεδρίου, τότε δε θα 
µπορούσε κανείς εύκολα να ισχυριστεί ότι αυτός επιτεύχθηκε. Ο 
αποσπασµατικός χαρακτήρας των περισσότερων ανακοινώσεων, η απλή 
παρουσίαση αστικών παραδειγµάτων της µεσογείου και των βαλκανίων, 
χωρίς να έχουν προσδιοριστεί συγκεκριµένες µεθοδολογικές και 
ερµηνευτικές αρχές και χωρίς να ακολουθεί κάποιου είδους σύγκριση µε 
ανάλογες ελληνικές περιπτώσεις, δεν το επέτρεψαν. 
 Ωστόσο, παρουσιάστηκε ένα µέρος του πλήθους των κινήσεων και 
των προτεραιοτήτων που τέθηκαν κατά τις διάφορες ιστορικές περιόδους 
του ελληνικού κράτους και  πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η διαπίστωση ότι η 
σύλληψη της σύγχρονης πόλης και πολεοδοµίας βρισκόταν σε θεωρητικό 
επίπεδο σχεδόν ταυτισµένη µε το εισαγόµενο πρότυπο, ενώ στην πράξη, 
η υλοποίησή της στο χώρο είχε µερικό και υποβαθµισµένο χαρακτήρα σε 
σχέση µε αυτό. Εξάλλου, η πολεοδοµική παρέµβαση ήταν περιορισµένη 
ή είχε θέση περιφερειακή στην πολιτική των κυβερνώντων, υπό την 
έννοια ότι διαµορφώθηκε περισσότερο µέσα από πλαισιακές 
διευθετήσεις και διοικητικές εξοµαλύνσεις ενός «αυτορυθµιζόµενου» 
συστήµατος παραγωγής του χώρου (11). 
 Επιπλέον, µελετήθηκαν οι τρόποι προώθησης της εθνικής και 
κοινωνικής οµοιογένειας των αστικών πληθυσµών και οι απόπειρες 
άµβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Η εικόνα της νεοελληνικής 
πόλης που αναδύεται από το σύνολο των ανακοινώσεων του συνεδρίου 
είναι αυτή ενός πεδίου συµβιβασµών, συµµαχιών και συναινέσεων 
ανάµεσα σε κράτος και ιδιωτικά συµφέροντα, όπου η πολεοδοµία 
αποτέλεσε ένα µέσο επίτευξης κοινωνικής, όχι αρµονίας που στάθηκε 
ανέφικτη, αλλά εφησυχασµού και συνθηκολόγησης, πράγµα που το 
καθιστά ακόµη ισχυρό και ρεαλιστικό.  
 Χρήσιµες υποθέσεις προτείνονται στο σύντοµο άρθρο «Μικρές και 
µεγάλες πόλεις» του Χρήστου Λούκου, το οποίο αποτελεί µέρος ενός 
πολύτοµου συλλογικού έργου µε αντικείµενο την ιστορία της Ελλάδας 
του 20ου αιώνα, σε επιστηµονική επιµέλεια του Χρήστου Χατζηιωσήφ. Ο 
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συγγραφέας προτείνει µια αρκετά λειτουργική ταξινόµηση και τυπολογία 
των ελληνικών αστικών κέντρων κατά το µεσοπόλεµο, µε αναφορά σε 
δηµογραφικούς µηχανισµούς σε συνδυασµό µε τις ιδιαίτερες ελληνικές 
ιστορικές συγκυρίες και θέτει σε κεντρικό σηµείο της ερµηνείας του 
επαρκώς τεκµηριωµένες αιτιακές σχέσεις (12). 
 Ειδικότερου ενδιαφέροντος σε αυτό το συλλογικό έργο είναι το 
άρθρο του ίδιου «Η πείνα στη Κατοχή. ∆ηµογραφικές και κοινωνικές 
διαστάσεις», όπου γίνεται αρκετά εκτενής αναφορά στη ρόλο που 
διαδραµατίζει το συγκεκριµένο πρόβληµα στα µεγάλα αστικά κέντρα του 
ελληνικού κράτους κατά τη διάρκεια της περιόδου 1941-1944. Το 
κείµενο θα µπορούσε εν µέρει να ενταχθεί στην ευρύτερα διαδεδοµένη 
στην ευρωπαϊκή κοινωνική ιστορία προβληµατική της «πόλης σε κρίση». 
Η εξέταση της αλληλεπίδρασης του προβλήµατος, του αστού αποδέκτη 
του και του δοµηµένου αστικού περιβάλλοντος, παράλληλα µε τις 
συνέπειες σε δηµογραφικό, κοινωνικό και ιδεολογικό επίπεδο, 
παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον (13). 
 Εξάλλου, σταθερή είναι η συνεισφορά των µελετών της Αλέκας 
Καραδήµου-Γερολύµπου στη γενικότερη συζήτηση για τη νεοελληνική 
πόλη. Εκκινώντας από µια επαρκή όσο και λειτουργική γνώση των 
τεχνικών και κοινωνικών συνιστωσών της αρχιτεκτονικής και λιγότερο 
της πολεοδοµίας,  αναπτύσσει µια συνθετική ερµηνεία του ελληνικού 
αστικού φαινοµένου που διαθέτει αρκετά σαφή ιστορικό χαρακτήρα. 
Βασική της υπόθεση αποτελεί ότι η νεοελληνική πόλη προσέλαβε µεν τη 
σύγχρονη µορφή της κατά τις πρώτες δεκαετίες µετά τον β΄παγκόσµιο 
πόλεµο, αλλά τα βασικά της χαρακτηριστικά είχαν προδιαγραφεί στο 
µεσοπόλεµο. Τότε κατά τη γνώµη της ερευνήτριας διαµορφώθηκαν τα 
κύρια θεσµικά µέτρα που καθοδήγησαν τη µεταγενέστερη µορφή της και 
οι καθοριστικές προϋποθέσεις της παραγωγής του πολεοδοµηµένου 
χώρου. 
 Το ενδιαφέρον της, κατά συνέπεια, εστιάζεται στην περίοδο του 
µεσοπολέµου, ενώ υποστηρίζει τη θέση ότι οι προσπάθειες για τη 
δηµιουργία της σύγχρονης ελληνικής πόλης στις οποίες συνέπιπταν 
πρωτοβουλίες πολιτικών και προτάσεις τεχνικών έµειναν 
ανολοκλήρωτες, µε αποτέλεσµα τεχνικές επεµβάσεις και µοντέλα 
οργάνωσης που στις προηγµένες δυτικές κοινωνίες λειτούργησαν 
αποτελεσµατικά, να µην ευδοκιµήσουν στην Ελλάδα. Τα εργαλεία που 
είχαν διαµορφωθεί για την εξισορρόπηση άλλων κοινωνικών αντιθέσεων 
έµειναν ανενεργά στο πεδίο της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό επειδή, 
σύµφωνα µε την Καραδήµου-Γερολύµπου, τα προβλήµατα της πόλης δεν 
είναι τεχνικά, αλλά συµπυκνώνουν οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές 
και πολιτιστικές αντιθέσεις. Συµπεραίνει κανείς, εποµένως, ότι η 
ανάπτυξη των νεοελληνικών πόλεων εξελίσσεται παράλληλα και είναι 
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παράγωγο του συνολικού εκσυγχρονιστικού µετασχηµατισµού της 
ελληνικής κοινωνίας. 
 Μπορεί η θέση αυτή να φαίνεται κάπως αυτονόητη, θεµελιώνεται 
ωστόσο σε µια σειρά µελετών πάνω στον τρόπο µε τον οποίο οι 
περιορισµένοι κρατικοί πόροι, οι µικρές περίοδοι οµαλότητας, τα 
έκτακτα γεγονότα (πρόσφυγες κλπ.) αφενός και ο ατελής εξαστισµός της 
ελληνικής κοινωνίας αφετέρου δεν επέτρεψαν ούτε στο κράτος να 
αναλάβει το κόστος εκσυγχρονισµού του αστικού χώρου, ούτε στους 
πολίτες να αναπτύξουν τις δυνάµεις εκείνες (οικονοµικές και πολιτικές) 
που θα γίνονταν οι παραγωγοί του πολεοδοµηµένου χώρου. Το 
µειονέκτηµα της συγκεκριµένης προσέγγισης είναι ίσως ότι αποδίδεται 
υπερβολικά καθοριστικός ρόλος στο κράτος, πράγµα που κάπως 
συσκοτίζει  λιγότερο ορατά αλλά εξίσου σηµαντικά υποκείµενα 
πλέγµατα κοινωνικών και οικονοµικών σχέσεων, ενώ ενίοτε γίνονται 
αισθητές ορισµένες ελλείψεις στην εµπειρική τεκµηρίωση των 
προτεινόµενων ερµηνειών (14). 
 Ωστόσο, σε γενικές γραµµές οι ερευνητικές προσπάθειες στη 
συγκεκριµένη θεµατική είναι περιορισµένες και σποραδικές. Ίσως όχι 
τόσο αναπάντεχα, ένα µέρος τους προέρχεται από το χώρο των 
αρχιτεκτόνων και των πολιτικών µηχανικών και καταπιάνεται κυρίως µε 
την παρουσίαση νέων θεωριών για την πολεοδοµία και την άσκηση 
κριτικής στη σχετική πολιτική του ελληνικού κράτους. Ενίοτε, 
εµφανίζονται κάποιες µάλλον ξαφνικές εµπνεύσεις, όπως εκείνη που 
οδήγησε τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβείου 
Πολυτεχνείου σε συνεργασία µε το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας να 
διοργανώσει στα 2005 ένα συνέδριο µε θέµα τις πολεοδοµικές πολιτικές 
και τις κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις κατά την περίοδο 
διακυβέρνησης της χώρας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Οι ανακοινώσεις 
που πραγµατοποιήθηκαν ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες ως προς τα θέµατα 
και τις ερµηνείες, πλην όµως προέκυψε ένα σηµαντικό πρόβληµα: η 
υπόρρητη-ή µήπως ασύνειδη;-αναγωγή του προσώπου του 
συγκεκριµένου πολιτικού σε ερµηνευτική κατηγορία αυτή καθαυτή 
περιόρισε µε ιδιαίτερα αµφιλεγόµενο τρόπο τον επιστηµονικό ορίζοντα 
των εργασιών και εν µέρει διαστρέβλωσε την πρόσληψη της ιστορικής 
πραγµατικότητας της εξεταζόµενης περιόδου, αφού εξορισµού οι 
πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονοµικοί αλλά και ανθρώπινοι 
πρωταγωνιστικοί παράγοντες καθώς και τα υποκείµενα πλέγµατα 
σχέσεων που τους συνέδεαν και καθόρισαν µακροπρόθεσµες τάσεις 
υποχώρησαν στο παρασκήνιο του ιστορικού γίγνεσθαι, αφήνοντας την 
κύρια σκηνή σε ένα και µοναδικό δρον υποκείµενο (15). 
 Μια άλλη τάση έχει να κάνει µε τη σχέση τέχνης και πόλης. 
Σχετικές εργασίες κυµαίνονται από την απλή συλλογή λογοτεχνικών 
κειµένων µε κοινό χαρακτηριστικό την αναφορά ή την εξέλιξη της 
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πλοκής σε ένα συγκεκριµένο αστικό κέντρο ως περισσότερο σύνθετες 
µελέτες των αναπαραστάσεων της πόλης και των εσωτερικών αλλαγών 
τους στη λογοτεχνία  και τη θεώρηση του άστεως ως καµβά στον οποίο 
απεικονίζονται οι συνεχείς µεταβολές του ορίζοντα προσδοκιών των 
κατοίκων του (16). 
 Βέβαια, γεγονός παραµένει ότι η προοπτική των σχετικών µε την 
πόλη µελετών παραµένει συχνά σε συµβολικό ή αφαιρετικό επίπεδο. Η 
µατιά του επιστήµονα, δηλαδή, δεν διακρίνει ή αγνοεί τις πτυχές εκείνες 
της ζωής στην πόλη που η διαπραγµάτευσή τους έχει χαρακτηρισθεί 
κάπως συγκαταβατικά ως «µικρή ιστορία». Ωστόσο, η ανάδειξη του 
ανθρώπινου παράγοντα, όχι ως αθροίσµατος µονάδων αλλά ως 
πρωταγωνιστικού υποκειµένου των κοινωνικών και ιστορικών 
διαδικασιών, θα θεωρείτο λανθασµένα ως δευτερεύουσα προτεραιότητα. 
Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται εργασίες όπως αυτή του Χρήστου 
Λούκου για την ανασύσταση της αντίληψης περί ζωής των κατοίκων της 
Ερµούπολης, των αναγκών και των προβληµάτων τους,   αλλά και των 
διαδικασιών κοινωνικής αναπαραγωγής, µέσω της µελέτης των διαθηκών 
(17). Στον ίδιο χώρο κινείται µια ενδιαφέρουσα συλλογική προσπάθεια 
που από ψυχολογική, κοινωνική και πολεοδοµική σκοπιά εξετάζει τις 
ανακατατάξεις και τις αντιδράσεις σε πόλεις που πλήττονται και εν µέρει 
καταστρέφονται από σεισµούς (18). 
 Αν κάτι απουσιάζει, παρόλα αυτά, είναι η µετάβαση από τη γενική 
διαπραγµάτευση του αστικού φαινοµένου, στην εξειδικευµένη 
συγκριτική µελέτη των ελληνικών πόλεων. Στο σηµείο αυτό, η 
συγκεκριµένη διατριβή αποβλέπει να πραγµατοποιήσει µια περιορισµένη 
συµβολή. Επιζητεί να διακρίνει τις κοινωνικές, οικονοµικές και 
δηµογραφικές εκείνες διαδικασίες βάσει των οποίων αναπτύχθηκε το 
Ηράκλειο, επιχειρώντας ταυτόχρονα µια σύγκριση µε αναλόγου µεγέθους 
αστικά κέντρα της Ελλάδας, προκειµένου να αναδειχθούν ενδεχόµενες 
οµοιότητες και διαφορές µεταξύ τους. Η διαπραγµάτευση δεν έχει σε 
καµία περίπτωση τη φιλοδοξία να είναι εξαντλητική, καθώς κάθε ένα 
από τα ζητήµατα που τίθενται ή θίγονται θα απαιτούσε από µόνο του µια 
σειρά µελετών. Επίσης, η πολιτιστική-πνευµατική πλευρά της ζωής της 
πόλης αγνοήθηκε εσκεµµένα, κυρίως επειδή ο στόχος της εργασίας ήταν 
να δοθεί έµφαση σε θέµατα οικονοµικού και δηµογραφικού 
ενδιαφέροντος καθώς και αστικής συγκρότησης, µια και αυτά είχαν 
αγνοηθεί σχεδόν ολοκληρωτικά κατά το παρελθόν στα πλαίσια µελετών 
που σχετίζονταν µε το Ηράκλειο. Όσον αφορά δε την ποσοτική 
τεκµηρίωση, προτιµήθηκε η επιµέρους προσθήκη ποσοτικών δεδοµένων 
προκειµένου να αιτιολογηθούν ή να εξηγηθούν πολύ συγκεκριµένες 
ερµηνευτικές θέσεις. Η ανάλυση των διαδικασιών ανάπτυξης της πόλης 
µε βάση τη λίγο ως πολύ συνεχή ροή σειρών ποσοτικών δεδοµένων 
απορρίφθηκε στη συγκεκριµένη περίπτωση, µια και το ζητούµενο ήταν η 
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όσο το δυνατόν πιο αδρή παρουσίαση των προβληµάτων και των 
ερωτηµάτων, αλλά και των προτάσεων για την ερµηνεία τους. Επειδή, 
στην πραγµατικότητα, η φιλοδοξία της διατριβής αυτής είναι να 
προτείνει πιθανές απαντήσεις σε συγκεκριµένα και σηµαντικά 
προβλήµατα, και να αποτελέσει, ίσως, την αφετηρία για τη διεξοδική 
µελέτη των ζητηµάτων που πραγµατεύεται, ακόµα και αν τα πορίσµατα 
των µελλοντικών εργασιών διαψεύσουν τα συµπεράσµατά της. 
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ. 
 
 Στις 14 Μαρτίου 1971, οπότε πραγµατοποιήθηκε η τελευταία 
απογραφή του πληθυσµού της Ελλάδας κατά την περίοδο που µας 
απασχολεί, η πόλη του Ηρακλείου είχε επίσηµα 84.000 κατοίκους. 
Ωστόσο, ο στατιστικός αυτός ορισµός καλύπτει όλο και λιγότερο τον 
πραγµατικό χώρο της πόλης. Αυτό συµβαίνει επειδή δε λαµβάνεται 
υπόψη η ουσιαστική και οργανική ενσωµάτωση σε αυτόν των 
ανατολικών και νοτιοδυτικών προαστίων του Ηρακλείου, όπου είναι 
κυρίως εγκατεστηµένοι κάτοικοι προερχόµενοι από τη νότια ενδοχώρα 
και το νοµό Λασιθίου στα ανατολικά, που προστέθηκαν στις οικογένειες 
µε προσφυγική προέλευση. Ο σκοπός στο σηµείο αυτό είναι να 
διαπιστωθεί ο σχετικός δηµογραφικός δυναµισµός της πόλης. Είναι, 
εποµένως, σκόπιµο να γίνει η σύγκριση µε άλλα σηµαντικά αστικά 
κέντρα στην ελληνική επικράτεια. Η περίοδος που επιλέχθηκε για να 
γίνουν αυτές οι συγκρίσεις (1950-1970) είναι σε µεγάλο βαθµό 
αυθαίρετη, αλλά αρκετά λειτουργική. Αν το 1950  ορίζει χονδρικά το 
τέλος του εµφυλίου µετά το Β΄ παγκόσµιο πόλεµο, πρέπει να φθάσει 
κανείς στο 1953 και τη σηµαντική υποτίµηση της δραχµής για να 
τελειώσει η ανοικοδόµηση και να αρχίσει µια ανάπτυξη που επιτρέπει 
στη χώρα να ξεφύγει από την οικονοµική στασιµότητα. Σε ό,τι αφορά τα 
τελευταία χρόνια της υπό µελέτη περιόδου φαίνεται πως το 1967 και η 
εγκαθίδρυση του καθεστώτος των συνταγµαταρχών υπήρξε λιγότερο µια 
τοµή και περισσότερο ένα ακόµα δραµατοποιηµένο επεισόδιο στην 
πολιτική πορεία της χώρας µετά τη δικτατορία του Μεταξά (1936). 
Εξάλλου, το ουσιώδες πλεονέκτηµα του διαστήµατος 1950-1970 είναι το 
ότι πλαισιώνεται από δύο απογραφές (1951 και 1971). Το πρόβληµα, 
όµως, δεν είναι καθοριστικό: σε µια ανοδική πορεία ένα σηµείο δεν 
καθόρισε ποτέ την κίνηση, αλλά δύο σηµεία υποδεικνύουν, αν όχι την 
ακριβή θέση, τουλάχιστον την κατεύθυνση και την ταχύτητα του 
φαινοµένου. 
 
1. Η ελληνική δηµογραφική εξέλιξη: το τέλος των περιφερειακών 
ασυµµετριών. 
 
Η γενίκευση της παρακµής της επαρχίας. 
 

Υπογραµµίζοντας τη συνέχεια-και µάλιστα την απαρχή µιας 
σχετικής επιτάχυνσης-της ανάπτυξης του Ηρακλείου, τα αποτελέσµατα 
της απογραφής του 1971 επιβεβαιώνουν τη δηµογραφική του δυναµική. 
Ωστόσο, υποδηλώνουν κυρίως την ανατροπή των δηµογραφικών τάσεων 
που χαρακτήριζαν την Ελλάδα τα τελευταία πενήντα χρόνια. Ο πίνακας 
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204 της γενικής απογραφής του πληθυσµού της Ελλάδας σκιαγραφεί µε 
ευκρίνεια την τυπική µετά το 1920 αντίθεση ανάµεσα σε µία Νότια 
Ελλάδα-Πελοπόννησος και νησιά-µε µειωµένη ανάπτυξη και σε µια 
ηπειρωτική και Βόρεια Ελλάδα-Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη-πολύ 
πιο δυναµική(19). Η µαζική εγκατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα των 
προσφύγων από τη Μικρά Ασία µεταξύ 1920 και 1928, η διαρκής 
απορρόφηση από την Αθήνα πληθυσµού που προέρχεται από τη Νότιο 
Ελλάδα, αποτελούν τις γενικές εξηγήσεις αυτής της βασικής 
ασυµµετρίας. Από το 1940 ως το 1951 προστέθηκαν, εξαιτίας του 
εµφυλίου πολέµου, στις ζώνες που παραδοσιακά βρίσκονται σε παρακµή 
και οι περιφέρειες των βόρειων συνόρων, αυτές που υπέφεραν 
περισσότερο από τις εξωτερικές επιθέσεις και τις εσωτερικές διαµάχες. 
Στην επόµενη δεκαετία (1951-1961), όµως, ξαναεµφανίζονται οι 
παλαιότερες τάσεις. 

Το νέο στοιχείο είναι ότι στο σηµείο αυτό παρατηρείται στο 
σύνολο σχεδόν της επικράτειας µια δηµογραφική ύφεση. Υιοθετώντας το 
διαχωρισµό σε 54 βασικές διοικητικές περιοχές, τους νοµούς, 
διαπιστώνουµε ότι µεταξύ 1961 και 1971 µόνο τρεις ξεπερνούν το µέσο 
ποσοστό αύξησης του συνολικού πληθυσµού (+4% σε δέκα χρόνια), 
ανάµεσά τους και το Ηράκλειο, και µόνο δέκα παρουσιάζουν θετική 
εξέλιξη. Έχουµε, συγχρόνως, υπεραπλοποίηση των ασυµµετριών και 
σηµαντική αύξηση της διαφοράς ανάµεσα στις λίγες περιοχές που δε 
θίγει η δηµογραφική παρακµή και στις υπόλοιπες (20). 
 
Η πόλωση της ανάπτυξης. 
 

Μια τυπολογία των τάσεων 1951-1961-1971 µάς επιτρέπει να 
δούµε πιο λεπτοµερειακά αυτή τη διαπίστωση. Στις τρεις ενότητες που 
εµφανίζουν στα τελευταία δέκα χρόνια ανάπτυξη ανώτερη του 4% 
παρατηρείται, επίσης, επιτάχυνση αυτής της ανάπτυξης. Πρόκειται, εκτός 
από το Ηράκλειο (+8%), για την Αθήνα µε τα προάστια και το νοµό 
Αττικής (+37% και +34% αντίστοιχα) και το νοµό Θεσσαλονίκης 
(+29%). Με άλλα λόγια, µόνο οι νοµοί των δύο µεγαλύτερων πόλεων της 
χώρας γνωρίζουν πραγµατική ανάπτυξη. Στους επτά επόµενους έχουµε 
µια πολύ µικρή αύξηση κοντά στο µηδέν, η οποία ακυρώνει σχεδόν 
εκείνη της προηγούµενης περιόδου. Για τους νοµούς της Κεντρικής 
Ελλάδας και της Πελοποννήσου (Βοιωτία, Εύβοια, υπόλοιπο του νοµού 
Πειραιώς, Αχαϊα), έχουµε στην πραγµατικότητα το τέλος µιας αργής 
παρακµής. Στο νοµό Λαρίσης στη Θεσσαλία και Ηµαθίας στη 
Μακεδονία παρατηρείται, αντίθετα, µια απότοµη αλλαγή και 
συνεπακόλουθη µετάβαση από ένα σηµαντικό δηµογραφικό δυναµισµό 
σε µια απόλυτη σχεδόν στασιµότητα. Η Κορινθία, από τις ελάχιστες 
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εξαιρέσεις, φαίνεται πως κατόρθωσε να σταµατήσει την παρακµή της: η 
επίδραση της κοντινής πρωτεύουσας συντελεί σε αυτό (21). 

Συνοψίζοντας τις παραπάνω εξελίξεις, εντυπωσιάζεται κανείς από 
τη συγκέντρωση της ελληνικής δηµογραφικής ανάπτυξης σε δύο πόλους. 
∆εν έχει µπροστά του δύο περιφέρειες µε αντίθετη πορεία, αλλά δύο 
αστικά κέντρα, υπερτροφικά σε σχέση µε τις διαστάσεις της χώρας, την 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που συγκεντρώνουν ολόκληρο σχεδόν το 
δυναµισµό του πληθυσµού. Θα ήταν µάλλον λάθος να υπογραµµίσει 
κανείς, όπως συνηθιζόταν παλαιότερα, την πρωτοτυπία της περίπτωσης 
της Βόρειας Ελλάδας στο σύνολό της, παρά το γεγονός ότι η 
«δηµογραφική συσπείρωση» γύρω από το Θερµαϊκό κόλπο ήταν ήδη 
φανερή. Επιπλέον, είναι ίσως παραπλανητικό να διακρίνεται οπωσδήποτε 
η επέκταση του «άξονα» Αθήνας-Θεσσαλονίκης, όταν µόνο τα άκρα του 
γνωρίζουν µια πραγµατική δηµογραφική ανάπτυξη (22). 

Τελικά, προκύπτει ένα σηµαντικό συµπέρασµα: εκτός από την 
περίπτωση του Ηρακλείου σε περιορισµένο βαθµό, καµία επαρχιακή 
οικονοµική δραστηριότητα δεν κατόρθωσε να προκαλέσει πραγµατική 
περιφερειακή δηµογραφική επέκταση. Ούτε ο τουρισµός που 
αναπτύχθηκε σε βιοµηχανική κλίµακα: η Ρόδος δεν εµπόδισε την 
παρακµή της ∆ωδεκανήσου(-2% µεταξύ 1961 και 1971). Ούτε το 
άνοιγµα προς τη ∆υτική Ευρώπη: η Αχαϊα, παρά την ύπαρξη της Πάτρας, 
παραµένει στάσιµη. Ούτε και η εκβιοµηχάνιση σε συνδυασµό µε µια 
προσπάθεια αγροτικής εντατικοποίησης: ο νοµός Λαρίσης παρουσιάζει 
αύξηση µικρότερη του 1%. Στην Ελλάδα εκείνης της περιόδου µε την 
αργή δηµογραφική ανάπτυξη, µόνο η υπερβολική αστικοποίηση έρχεται 
σε αντίθεση µε τη γενική νάρκωση. 
 
2. Η αστική εξέλιξη: υπερτροφία και παρακµή 
 

Εξετάζοντας τις αστικές µονάδες µε πάνω από 10.000 κατοίκους, η 
ανάλυση φανερώνει χαρακτηριστικά παρόµοια µε αυτά που είδαµε 
προηγούµενα. Μεταξύ 1961 και 1971 αυξάνονται συνολικά κατά 25%, 
ενώ οι µονάδες µε 2.000 ως 10.000 κατοίκους αυξάνονται κατά 7% και 
αυτές µε λιγότερους από 2.000 µειώνονται κατά 16%. Στην 
πραγµατικότητα, αυτή η συνολική εικόνα, που υποδηλώνει µία µαζική 
εγκατάλειψη της υπαίθρου και κάποια µετεξέλιξη της κοινωνίας προς τις 
πόλεις, δεν είναι απολύτως ακριβής. Στους 876.000 κατοίκους που 
κέρδισαν οι πόλεις µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 10.000, η Αθήνα 
συγκεντρώνει µόνη της 630.000 και η Θεσσαλονίκη 130.000 (23). 

Εποµένως, όλες οι άλλες πόλεις µοιράζονται λίγο περισσότερο από 
το 10% της συνολικής αύξησης του αστικού πληθυσµού. Αν δεχθούµε 
την κατηγορία των «ηµιαστικών» περιοχών (µε 2.000-10.000 κατοίκους) 
των οποίων το οικονοµικό και κοινωνικό περιεχόµενο είναι αρκετά 
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ασαφές, η επαρχία και πάλι δε βγαίνει κερδισµένη. Σε µια συνολική 
αύξηση 185.000 ατόµων, µόνο οι δήµοι της αθηναϊκής περιφέρειας 
συµβάλλουν κατά 63.000 και της Θεσσαλονίκης κατά 37.000. Τα 
στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η πρόοδος των «ηµιαστικών» περιοχών 
στην Ελλάδα δεν εκφράζει µια ανάπτυξη των µικρών επαρχιακών 
πόλεων, οι οποίες, αντίθετα, µένουν στάσιµες ή παρακµάζουν, αλλά την 
επέκταση των δύο µεγαλύτερων αστικών κέντρων της χώρας (24). 

∆ηµογραφική πτώση των µικρών πόλεων και των κωµοπόλεων, 
υπερτροφική ανάπτυξη της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αυτά 
φαίνονται να είναι τα χαρακτηριστικά της αύξησης του αστικού 
πληθυσµού που θα ήταν χρήσιµο να εξεταστούν πιο λεπτοµερειακά στη 
συνέχεια. 
 
Η κατάρρευση της Ελλάδας των κωµοπόλεων. 
 

Η ένταση και η γενίκευση της µείωσης του ανθρώπινου δυναµικού 
της αγροτικής  Ελλάδας, που στα 1971 αντιπροσωπεύει ακόµα το ήµισυ 
του δηµογραφικού κεφαλαίου της χώρας, συνιστά ένα φαινόµενο 
µεγάλης σηµασίας. Σε διάστηµα δέκα ετών, ο πληθυσµός των χωριών 
(τοποθεσίες µε λιγότερους από 2.000 κατοίκους) µειώνεται παντού 
τουλάχιστον κατά 10% και πάνω από 30% στις ακραίες περιπτώσεις της 
Ευρυτανίας (Κεντρική Ελλάδα) και της ∆ράµας (Ανατολική Μακεδονία). 
Οι σπάνιες εξαιρέσεις εξηγούνται µε σχετική ευκολία και αποκτούν 
ιδιαίτερη σηµασία. Στο νοµό Αττικής παρατηρείται µία πρόοδος, κατά 
20%,  για τις τοποθεσίες µε λιγότερους από 2.000 κατοίκους, γεγονός 
που οφείλεται στη συνολική επίδραση της εξάπλωσης της αθηναϊκής 
ανάπτυξης. Η µεταδοτικότητα του φαινοµένου (λ.χ. σε ό,τι αφορά την 
αποκέντρωση των βιοµηχανιών) αιτιολογεί και τη µικρότερη πτώση των 
δύο νοµών που συνορεύουν µε την Αττική: η Βοιωτία και η Κορινθία 
χάνουν µόνο το 2% και 9% αντίστοιχα σε οικισµούς µε πληθυσµό 
µικρότερο των 2.000 κατοίκων (25). 

Ταυτόχρονα, στη ∆υτική Μακεδονία οι νοµοί Ηµαθίας (Βέροια) 
και Πέλλης (Έδεσσα) επωφελούνται από τη δυσανάλογη επέκταση της 
Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά και από µια αγροτική αξιοποίηση 
ιδιαίτερα επικερδή χάρη στη δενδροκαλλιέργεια (ροδάκινα, µήλα): δε 
χάνουν παρά 7% και 6% του αγροτικού τους πληθυσµού. Οι ίδιες 
προσπάθειες ενταντικοποίησης θα µπορούσαν να ερµηνεύσουν το 
ιδιαίτερο καθεστώς της Αργολίδας (-6%), µε την καλλιέργεια τοµάτας 
και εσπεριδοειδών, και του νοµού Άρτας (-10%) µε τους πορτοκαλεώνες. 
Οι δύο νοµοί της Θράκης, τέλος, όπου η µουσουλµανική µειονότητα έχει 
ισχυρή παρουσία, Ξάνθης και Ροδόπης, γνωρίζουν µία αργή ελάττωση 
του αγροτικού πληθυσµού (-9% και -3% αντίστοιχα) εξαιτίας, κυρίως, 
της σηµαντικής αύξησης του πληθυσµού των µουσουλµάνων και της 
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µικρότερης τάσης τους να µεταναστεύουν. Στην υπόλοιπη χώρα, σε 45 
από τους 54 νοµούς προκύπτει µία απότοµη πτώση του πληθυσµού των 
χωριών που συχνά χάνουν το ένα πέµπτο ή το ένα τέταρτο των κατοίκων 
τους (26). 

Ακόµη πιο ενδιαφέρουσα από την τυπική εικόνα της διαρροής του 
αγροτικού πληθυσµού είναι η παρακµή των µεγάλων κωµοπόλεων, οι 
οποίες λόγω της έλλειψης ενός συνεκτικού δικτύου αστικών κέντρων 
λειτουργούσαν ως δοµικοί κρίκοι του επαρχιακού χώρου. Ορισµένες 
ειδικές υπηρεσίες (λ.χ. τα τοπικά υποκαταστήµατα της Αγροτικής 
Τράπεζας), η καλύτερη οργάνωση του χώρου (για παράδειγµα, µια 
δενδρόφυτη πλατεία και γύρω καφενεία), οι ντόπιοι προύχοντες, 
προσέδιδαν σε αυτά τα κέντρα την όψη µικρών πόλεων. Η απογραφή του 
1971 επιβεβαιώνει τη σταδιακή τους υποβάθµιση. Το φαινόµενο αυτό 
επηρεάζει ολόκληρες περιοχές, όπου η ιδιαιτερότητα των εξαιρέσεων 
τονίζεται ακόµα περισσότερο. Στην Πελοπόννησο, στους νοµούς Ηλείας, 
Μεσσηνίας, και ιδιαίτερα σε εκείνον της Λακωνίας, όλες οι κωµοπόλεις 
βρίσκονται σε παρακµή. Πρέπει να αναφέρουµε χωριστά τις βόρειες 
πεδινές περιοχές της Πελοποννήσου (περιοχή Ξυλοκάστρου), όπου τα 
µικρά κέντρα επωφελούνται από την αγροτική αξιοποίηση 
(δενδροκαλλιέργειες, ελαιώνες, αµπέλια για σταφίδα) και από τα έσοδα 
του τουρισµού, σε µια ακτή που µε τον «αυτοκινητόδροµο» Αθήνας-
Πάτρας απέχει µια ώρα από την πρωτεύουσα. 

Στην κεντρική Πελοπόννησο, η σηµαντική ανάπτυξη της 
Μεγαλόπολης (+54% ή 1200 κάτοικοι παραπάνω) εξηγείται από τη 
γερµανο-ελληνική κατασκευή ενός θερµοηλεκτρικού σταθµού που 
χρησιµοποιεί το λιγνίτη της περιοχής, ενώ στην ανατολική ακτή το 
Άστρος συγκεντρώνει ένα µέρος της µετανάστευσης από την ορεινή 
Αρκαδία, εκµεταλλευόµενο τις ακρογιαλιές που η εκβιοµηχάνιση δεν 
έχει ακόµη επηρεάσει. 

Στην άλλη άκρη της χώρας, στην Ανατολική Μακεδονία (νοµοί 
Χαλκιδικής, Σερρών, ∆ράµας, Καβάλας), ακόµη και στη Θράκη, η 
παρακµή των κωµοπόλεων είναι σχεδόν γενική και καθιστά εντονότερη 
την εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών: στο νοµό Σερρών, οι οικισµοί 
µε 2.000 ως 10.000 κατοίκους χάνουν σε σχέση µε το 1961 το 22% του 
πληθυσµού τους και τα χωριά µε λιγότερους από 2.000 το 21% (27). 
  Ωστόσο, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα (Κεντρική Ελλάδα, 
Θεσσαλία, ∆υτική Μακεδονία) εµφανίζεται µια σαφής διαφορά ανάµεσα 
στην πλειοψηφία των µικρών αστικών κέντρων που παρακµάζουν και 
στις πιο σηµαντικές πόλεις που φαίνεται να εξασφαλίζουν προσόδους 
βοηθούµενες από τη γεωγραφική τους θέση. Η Ναύπακτος, το 
Καρπενήσι, τα Φάρσαλα, η Καλαµπάκα, τα Γρεβενά είναι τέτοιες 
περιπτώσεις. Χαρακτηρίζονται οπωσδήποτε από τη διαρκή 
αντικατάσταση του πληθυσµού τους και, ενώ χάνουν κατοίκους που 
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είχαν εγκατασταθεί στην πόλη παλαιότερα, κερδίζουν αγρότες χωρίς, 
όµως, να κατορθώνουν να απορροφήσουν το µεγαλύτερο µέρος της 
εξόδου από τις αγροτικές περιοχές. 

Στα σύνορα της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, τα Γρεβενά 
(+16%), που έγιναν και πρωτεύουσα νοµού το 1961, κερδίζουν µόνο 
1.100 κατοίκους σε σχέση µε τους 9.000 που έχασε ο υπόλοιπος νοµός. Η 
Καλαµπάκα (+14%), που συσσωρεύει τα πλεονεκτήµατα της θεσσαλικής 
αγροτικής ανάπτυξης, της τουριστικής δραστηριότητας στα  Μετέωρα 
και της νέας οδικής αρτηρίας που από το πέρασµα του Μετσόβου οδηγεί 
στην Ήπειρο, αυξάνεται µόνο κατά 700 κατοίκους, όταν ολόκληρη η 
επαρχία χάνει γύρω στους 8.000 (28). 

Τελικά, αυτό που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, περισσότερο από 
αυτήν την εκλεκτική και περιορισµένη αστική ανάπτυξη, είναι η πρόοδος 
ορισµένων αποµονωµένων κέντρων εξαιτίας µιας τοπικής 
εκβιοµηχάνισης: στην ακτή του Κορινθιακού Κόλπου, το Αλουµίνιο της 
Ελλάδος της Πεσινέ συµβάλλει στην αύξηση του πληθυσµού της 
Παραλίας ∆ιστόµου από 52 άτοµα το 1961 σε πάνω από 2.800 δέκα 
χρόνια αργότερα. Ακόµα και στο πιο στοιχειώδες επίπεδο, η ανάπτυξη 
των αστικών περιοχών στην Ελλάδα συνιστά συχνά ένα φαινόµενο 
σπασµωδικό και υπερβολικό (29). 

Στα νησιά η εξέλιξη των κωµοπόλεων είναι κάπως διαφορετική. 
Τα νησιά του Ιονίου, αν εξαιρέσουµε τη Λευκάδα που επωφελείται από 
την κοντινή Πρέβεζα, όπως και εκείνα του Ανατολικού Αιγαίου 
(Μυτιλήνη, Χίος, Σάµος), δεν παρεκκλίνουν από τη γενική τάση 
παρακµής των τοπικών κέντρων. Στις Κυκλάδες, ορισµένες µικρές πόλεις   
κατορθώνουν να επωφεληθούν από ευνοϊκές συνθήκες: η Τήνος από το 
πανελλήνιο προσκύνηµα στη θεωρούµενη ως θαυµατουργή εικόνα της 
Παναγίας, η Μύκονος από την εκζήτηση του διεθνούς τουρισµού, η 
Νάξος από το ότι είναι η µόνη πόλη σε ένα σχετικά µεγάλο νησί που 
χάνει το δυναµισµό του (-2.500 κάτοικοι από το 1961 ως το 1971). Στη 
∆ωδεκάνησο, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τη Ρόδο, ορισµένοι µικροί 
οικισµοί ευνοούνται από τη λειτουργία ξενοδοχειακών µονάδων. Το ίδιο 
ισχύει και για τη Μυρίνα της Λήµνου, νησιού που συνδέεται αεροπορικά 
µε την Αθήνα. 

Τελικά, µόνο η Κρήτη αποτελεί εξαίρεση. Έχοντας διατηρήσει το 
δηµογραφικό της δυναµισµό σε µια στάσιµη Νότια Ελλάδα, προς το 
τέλος της υπό εξέταση περιόδου παρατηρείται µια ανάσχεση της τάσης 
αυτής. Οι αγροτικές περιοχές χάνουν το 17% του πληθυσµού τους, όσο 
και η υπόλοιπη χώρα, µε προεξάρχον παράδειγµα ένα πλούσιο χωριό της 
Μεσαράς που απώλεσε  500 από τους 1.700 κατοίκους που είχε το 1961, 
µε το µεγαλύτερο µέρος τους να αφοµοιώνεται στην πόλη του Ηρακλείου 
(30). 
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Ωστόσο, οι µικρότερες πόλεις του νησιού επηρεάστηκαν σε 
µικρότερο βαθµό από το παραπάνω φαινόµενο: 8 στις 13 θέσεις µε 
2.000-10.000 κατοίκους παρουσίασαν αυξητικές τάσεις, δηµιουργώντας 
αντιθέσεις στη δηµογραφία της Κρήτης. Ανατολικά, ο Άγιος Νικόλαος, 
στον κόλπο του Μιραµπέλλο, εκµεταλλεύεται την τουριστική ανάπτυξη 
(+34%), ενώ σε πολύ µικρή απόσταση προς τη δύση η Νεάπολη 
εξακολουθεί να παρουσιάζει µείωση του πληθυσµού της (-30%). Στη 
Μεσαρά, το χωριό Μοίρες, πραγµατικό κέντρο της πεδιάδας, απορροφά 
ένα µέρος της εξόδου από τις αγροτικές περιοχές (+35%) και 
αναπτύσσεται περισσότερο από το Τυµπάκι (+17%) που ευνοείται από 
την παρουσία των hippies των Ματάλων (31). 

Στην πραγµατικότητα, πέρα από τις τοπικές ή περιφερειακές  
ιδιοµορφίες που διαφοροποιούν µερικές από αυτές, η στασιµότητα  ή  και 
η παρακµή των µικρών ελληνικών πόλεων φαίνεται να είναι οριστική. Τα 
χαρτογραφικά στοιχεία δείχνουν ότι η τύχη τους συνδέεται πολύ 
περισσότερο µε τις γενικές συνθήκες παρά µε την ανάπτυξη των  τοπικών 
δραστηριοτήτων, για παράδειγµα µε τη χάραξη µιας οδού εθνικής ή 
διεθνούς σηµασίας. Τέτοια είναι η περίπτωση της Ηγουµενίτσας που 
αποτελεί τον πρώτο ηπειρωτικό σταθµό της θαλάσσιας συγκοινωνίας από 
το Brindesi της Ιταλίας. Η κωµόπολη των 2.400 κατοίκων το 1951 
φθάνει τους 3.700 το 1961 και τους 4.400 το 1971, σε µια ηπειρωτική 
Ελλάδα που βρίσκεται σε δηµογραφική πτώση. Ο τουρισµός προκάλεσε 
σε µεγάλο βαθµό τη δηµιουργία ξενοδοχειακών µονάδων, πρατηρίων 
καυσίµων, καταστηµάτων αναµνηστικών και την ανάπτυξη κρατικών 
υπηρεσιών (τελωνεία) µιας µικρής πρωτεύουσας νοµού που µέχρι τότε 
δεν παρουσίαζε σηµεία έντονης δραστηριότητας (32). 

Το ίδιο συνέβη, σε µικρότερο βαθµό, µε τη νέα σύνδεση Λαµίας-
Λάρισας η οποία, παρακάµπτοντας τον παλαιότερο ορεινό δρόµο 
∆οµοκού-Φαρσάλων, αναζωογόνησε τα παράλια του Παγασητικού 
κόλπου (Αλµυρός, Βελεστίνο). Τέλος, στη Χαλκιδική, όταν το σύνολο 
των ανατολικών και κεντρικών διαµερισµάτων συρρικνώνονται 
πληθυσµιακά, µια σειρά µικρών κέντρων (Νέα Τρίγλια, Νέα Μουδανιά) 
αναπτύσσονται το ένα µετά το άλλο κατά µήκος της οδού ταχείας 
κυκλοφορίας η οποία οδηγεί από τη Θεσσαλονίκη στις ακτές της 
Κασσάνδρας και της Σιθωνίας σε διάστηµα µικρότερο της µίας ώρας. 

Πέρα από την εθνική οδό, ο µόνος θετικός παράγοντας στον οποίο 
µπορούν να υπολογίζουν τα µικρά αστικά κέντρα είναι η ενδεχοµένως 
µικρή τους απόσταση από τη ζώνη ανάπτυξης της Αθήνας ή της 
Θεσσαλονίκης. Έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν µεταξύ της παρακµής 
ή της απορρόφησής τους. ∆εν κρίνεται σκόπιµο, στο σηµείο αυτό, να 
επανέλθει κανείς στο παράδειγµα της Μακεδονίας: οι Θεσσαλονικείς 
προτιµούν τα ανατολικά για παραθερισµό, ιδιαίτερα την περιοχή της 
Χαλκιδικής, αλλά πολλοί από αυτούς δουλεύουν στα δυτικά, στην εθνική 
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οδό προς την Αθήνα. Η εκβιοµηχάνιση µετατρέπει τις αγροτικές 
κωµοπόλεις σε κέντρα των προαστίων, µε µια δηµογραφική επέκταση 
που συνδέεται µε αυτήν την των φρουτοπαραγωγικών περιοχών της 
κοιλάδας του Βερµίου (Σίνδος, ∆ιαβατά, Αλεξάνδρεια). 

Στην Αθήνα το φαινόµενο είναι ακόµα πιο µαζικό. Όλες οι µικρές 
πόλεις των Μεσογείων, από την Παλλήνη ως το Λαύριο, όλα τα µεγάλα 
χωριά µεταξύ Αττικής και Μεγαρίδας, από τη Μάντρα ως τη Νέα 
Πέραµο, η Σαλαµίνα και η Αίγινα, συµµετέχουν στην ανάπτυξη της 
πρωτεύουσας. Αυτή η εξέλιξη συνδέεται µε τη µεταµόρφωση της Αθήνας 
από πόλη σε αστική περιφέρεια. Αντί να διαψεύδει τη γενική τάση, 
επιβεβαιώνει την εξασθένιση του στοιχειώδους αστικού δικτύου της 
χώρας προς όφελος της δηµογραφικής και γεωγραφικής επέκτασης της 
Αθήνας. 
 
Η στασιµότητα των επαρχιακών πόλεων. 
 

Η παρακµή των κωµοπόλεων δε συνδυάζεται µε µια αντίστοιχη 
ανάπτυξη των πιο σηµαντικών επαρχιακών αστικών κέντρων. Τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνουµε, αντίθετα, µια σαφή τάση 
επιβράδυνσης της ανάπτυξης των πόλεων µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 
10.000 κατοίκων. Ταυτόχρονα, παρατηρείται µια µικρότερη αύξηση των 
πόλεων και µια επιδείνωση των περιφερειακών διαφορών της αστικής 
ανάπτυξης. 

Αυτή η διττή δυναµική επηρεάζεται άµεσα από το ίδιο το µέγεθος 
των αστικών µονάδων. Οι πιο σηµαντικές πόλεις είναι αναµφισβήτητα 
προνοµιούχες και τονίζεται µε αυτόν τον τρόπο η παρακµή των µικρών 
αστικών κέντρων, πράγµα που φάνηκε ήδη στην περίπτωση των µονάδων 
µε λιγότερους από 10.000 κατοίκους. Εκτός από τις Σέρρες στην 
Ανατολική Μακεδονία και την Καλαµάτα στη Νότια Πελοπόννησο, που 
έχουν πάνω από 40.000 κατοίκους, όλες οι πόλεις που παρουσιάζουν 
µείωση πληθυσµού έχουν λιγότερους από 35.000 κατοίκους και οι 
περισσότερες κάτω από 20.000 (33). 

Στο άλλο άκρο της κλίµακας βρίσκουµε τις δύο µεγαλύτερες 
πόλεις της χώρας που έχουν και τη µεγαλύτερη ανάπτυξη. Η κλίµακα 
αυτή, όµως, δεν ισχύει χωρίς παραµορφώσεις. Η Θεσσαλονίκη 
αναπτύσσεται γρηγορότερα από την Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τις πόλεις µε 
80.000 ως 100.000 κατοίκους, η Λάρισα ξεπερνά τους ρυθµούς αύξησης 
της Πάτρας. Παράλληλα, ορισµένες µικρές πόλεις της τάξης των 20.000 
κατοίκων περίπου (Κόρινθος, Πτολεµαΐδα, Καστοριά) εµφανίζουν ένα 
δυναµισµό αντίστοιχο µε εκείνον των µεγαλύτερων αστικών  κέντρων. 
Το συνολικό συµπέρασµα για όλη τη χώρα είναι ότι παρατηρείται µια 
διαρκής αστική πόλωση, µε οξύτερη έκφρασή της την αθηναϊκή 
ανάπτυξη. 
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Στην πραγµατικότητα, ο δυναµισµός των πόλεων εκφράζει τη 
γενική δηµογραφική εξέλιξη: οι πόλεις, κατά γενικό κανόνα, δεν 
εκµεταλλεύονται δηµογραφικά την έξοδο από τις γύρω αγροτικές 
περιοχές. Πολύ περισσότερο, υποδηλώνουν τις διαφορές µεταξύ 
περιοχών. Το ένα τρίτο από αυτές χάνει κατοίκους στο διάστηµα 1961-
1971. Σε δύο από αυτές επιταχύνεται η πτώση και δεν εµφανίζει σηµεία 
ανακοπής: η Μυτιλήνη (24.000 κάτοικοι το 1971, -5% από το 1951 ως το 
1961, -10% από το 1961 ως το 1971), στο Ανατολικό Αιγαίο, παραµένει 
πολύ σηµαντική πόλη για µια οικονοµία που βρίσκεται σε παρακµή 
(µονοκαλλιέργεια της ελιάς και µικρή ανάπτυξη του τουρισµού) και η 
Φλώρινα, στη ∆υτική Μακεδονία (11.000 κάτοικοι, -3% από το 1951 ως 
το 1961, -7% από το 1961 ως το 1971), είναι ένα µεγάλο χωριό που 
επιζεί χάρη και στις στρατιωτικές µονάδες µιας ευαίσθητης 
παραµεθόριας περιοχής (34). 

Τέσσερις πόλεις κατορθώνουν να επιβραδύνουν την πτωτική τους 
πορεία, αλλά θα ήταν χρήσιµο να ληφθούν υπόψη τα όρια αυτής της 
ανάκαµψης. Τρεις από αυτές βρίσκονται σε νησιά: Η Χίος (30.000 
κάτοικοι το 1971, -2% από το 1951 ως το 1961, -1% από το 1961 ως το 
1971) αντιστέκεται αρκετά ικανοποιητικά, γεγονός που δε φαίνεται να 
έχει σχέση µε τη νωθρότητα της λιµενικής κίνησης και τη στασιµότητα 
του αστικού τοπίου. Σε ένα νησί ναυτικών κάτι τέτοιο οφείλεται κατά 
πάσα πιθανότητα στα έσοδα της ναυτιλίας (εµβάσµατα, κατοικία 
οικογενειών του προσωπικού των πλοίων). Η Κέρκυρα (29.000 κάτοικοι, 
-3% από το 1951 ως το 1961, -2% από το 1961 ως το 1971) επωφελείται 
από τη θέση του λιµένα της στη γραµµή Ελλάδα-Ιταλία, αλλά δεν 
κατορθώνει να εκµεταλλευθεί πλήρως τις τουριστικές της δυνατότητες: 
οι βροχές περιορίζουν την τουριστική περίοδο από το Μάιο ως το 
Σεπτέµβριο και την εµποδίζουν να γνωρίσει την τύχη της Ρόδου (35). 

∆ιστάζει κανείς να συµπεριλάβει στην οµάδα αυτή την Ερµούπολη 
(16.000 κάτοικοι) που σε είκοσι χρόνια έχασε το µισό σχεδόν πληθυσµό 
της (-36% από το 1951 ως το 1961, -7% από το 1961 ως το 1971). 
Πρόκειται για µια επιβράδυνση της παρακµής της που συνδέεται µε µια 
µερική ανάκαµψη των επιχειρηµατικών και ναυτιλιακών 
δραστηριοτήτων (βλ. ανοικοδόµηση των παλιών ναυπηγείων του 
Νεώριου). Το Μεσολόγγι, τέλος, µε τη λιµνοθάλασσά του, ροµαντική 
µάλλον για ιστορικούς λόγους παρά για οτιδήποτε άλλο, εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε ύφεση (12.000 κάτοικοι, -4% και -2%). 

Γεγονός πολύ πιο πρόσφατο: 13 πόλεις περνούν από τη 
δηµογραφική ανάπτυξη στη µείωση του πληθυσµού. ∆εν αποτελεί 
παράδοξο ότι τις βρίσκουµε σε περιοχές που παραδοσιακά χάνουν το 
δυναµισµό τους: η Καλαµάτα στη Μεσσηνία, η Σπάρτη στη Λακωνία ή 
ακόµα η Αµαλιάδα και ο Πύργος στις µέχρι πρόσφατα δυναµικές 
περιοχές της Πελοποννήσου (Ηλεία) και η Κάλυµνος στη ∆ωδεκάνησο. 
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Είναι, όµως, κάπως παράξενο ότι οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται 
στη Θράκη και τη Μακεδονία: η Ορεστιάδα, η Ξάνθη, η ∆ράµα, οι 
Σέρρες, το Κιλκίς, τα Γιαννιτσά, στις οποίες πρέπει να προσθέσουµε τον 
Τύρναβο της Θεσσαλίας. Σπάνια παρατηρείται µια απότοµη πτώση. Σε 
όλες, όµως, προκύπτει µια απότοµη τροπή της πορείας τους. Οι Σέρρες, 
στην  πλούσια πεδιάδα τους µε τα ζαχαρότευτλα και τα δηµητριακά, ενώ 
κέρδισαν 4.000 κατοίκους στην περίοδο 1951-1961, έχασαν 500 την 
επόµενη δεκαετία. Η µείωση αυτή δε συνιστά µια καταστροφική εξέλιξη, 
αλλά έχει ενδεικτική σηµασία (36). 

Επιπλέον, εκτός από την Καλαµάτα όπου η ύφεση είναι λογικό 
επακόλουθο µιας κρίσης της βιοµηχανίας και της εµπορικής κίνησης του 
λιµένα, όλες αυτές οι πόλεις, που ήταν κατά κύριο λόγο αγορές 
αγροτικών προϊόντων, υπέφεραν από την εκτεταµένη έξοδο από τις 
αγροτικές περιοχές κατά τις τρεις προηγούµενες δεκαετίες. Εφόσον η 
εκβιοµηχάνιση δεν αντικατέστησε τη λειτουργία τους ως κέντρων των 
αγορών της περιφέρειας και επειδή οι κάτοικοί τους, µε την ασταθή 
οικονοµική τους θέση, είναι εξίσου ευαίσθητοι τόσο στα πλεονεκτήµατα 
της µεγάλης πόλης όσο και στο κάλεσµα των εργοστασίων της κοιλάδας 
του Ρουρ, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός 
ότι όλα αυτά τα αστικά κέντρα ακολουθούν τη γενική τάση. Κρατώντας 
µόνο ένα µικρό µέρος της εξόδου από τις αγροτικές περιοχές, 
εκσυγχρονίζοντας πολύ περισσότερο την εξωτερική τους όψη και τα 
καταστήµατά τους παρά το κοινωνικό και οικονοµικό τους περιεχόµενο, 
φαίνονται να ακολουθούν την κοινή τύχη της ελληνικής επαρχίας. 

Χωρίς να φθάσουν στο άκρο αυτό, περίπου είκοσι πόλεις έχουν 
µια επιβραδυνόµενη ανάπτυξη. Αποτελούν ανοµοιογενές σύνολο, αφού 
υπάρχουν κέντρα µε σηµαντική ανάπτυξη (Πτολεµαΐδα: +30% από το 
1961 ως το 1971) όπως και άλλα µε ανύπαρκτη σχεδόν πρόοδο (Θήβα: 
+1%). Είναι, ωστόσο, ενδιαφέρον να εντοπίσουµε µια τάση, 
χαρακτηριστική της εξέλιξης των πόλεων στην Ελλάδα. Ενώ στη 
δεκαετία 1951-1961 είχαµε µια πραγµατική άνθηση του αστικού 
φαινοµένου, η απογραφή του 1971 αποκαλύπτει ότι δεν υπήρξε ανάλογη 
συνέχεια, σαν να υπήρξε µια πρόωρη ωρίµανση των ελληνικών πόλεων. 
Η εξέλιξη αυτή αφορά αρχικά τα αγροτικά κέντρα των πλούσιων 
περιοχών όπου θα περίµενε κανείς µια σταθεροποίηση της ευηµερίας: η 
Έδεσσα, η Νάουσα, η Βέροια στη φρουτοπαραγωγική πεδιάδα στους 
πρόποδες του Βερµίου, η Κατερίνη στον κοντινό εύφορο µακεδονικό 
κάµπο (βαµβάκι, καπνός, ζαχαρότευτλα), η Λαµία στις εκβολές του 
Σπερχειού (βαµβάκι), η Θήβα και η Λιβαδειά στην πλούσια Βοιωτία 
(βαµβάκι), το Άργος και η Άρτα µε τους πορτοκαλεώνες τους. Για 
ορισµένες πόλεις υπάρχουν δυσκολίες. Στην Κατερίνη, µεγάλη 
κωµόπολη, η αύξηση του πληθυσµού περνάει από το 14% (1951-1961) 
στο 1% (1961-1971). Στην Καρδίτσα (26.000 κάτοικοι), στην καρδιά του 
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θεσσαλικού κάµπου, παρουσιάζεται πτώση από 28% στο 8%, στη Θήβα 
(16.000 κάτοικοι) από 20% στο 1% (37). 

Σε άλλες περιπτώσεις, η ύφεση, λιγότερο απότοµη και πιο 
φυσιολογική, δείχνει παρόλα αυτά τις δυσχέρειες της ελληνικής 
επαρχιακής πόλης. Η Καβάλα (47.000 κάτοικοι, +6% από το 1951 ως το 
1961 και 4% από το 1961 ως το 1971) κατορθώνει να επιβιώσει 
θυµίζοντας το παρελθόν της ως πρωτεύουσας του καπνού και των 
αλίπαστων. Το Αίγιο στη βόρεια ακτή της Πελοποννήσου (24.000 
κάτοικοι, +14% και 4%) παρουσιάζει µέτρια ανάπτυξη και διαψεύδει τις 
προσδοκίες που βασίζονταν στη γεωγραφική του θέση και στον 
πετυχηµένο συνδυασµό µιας αγοράς προϊόντων και ενός βιοµηχανικού 
κέντρου (χαρτοβιοµηχανίες, υφαντουργεία). Η Πτολεµαΐδα (17.000 
κάτοικοι, 45%  προόδου µεταξύ 1951 και 1961, 30% µεταξύ 1961 και 
1971), δηµιούργηµα του λιγνίτη και συγκεκριµένων αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών (θερµοηλεκτρικός σταθµός, χηµική βιοµηχανία), η οποία 
παλαιότερα αποτέλεσε αντιπροσωπευτική περίπτωση στην ελληνική 
επικράτεια πόλης που εµφανίζεται και αναπτύσσεται απότοµα, χάνει τον 
προηγούµενο ρυθµό της: η εκβιοµηχάνιση, ακόµα και αν υποβοηθά την 
ανάπτυξη των πόλεων στην Ελλάδα, σπάνια αποτελεί την καθοριστική 
κινητήρια δύναµή της. Η Ρόδος, τέλος, υπόδειγµα πιο µαζικής και 
οργανωµένης τουριστικής βιοµηχανίας, δεν κατορθώνει να διατηρήσει 
την κατά τα άλλα µέτρια ανάπτυξή της:  από 24.000 κατοίκους το 1951, 
η πόλη φθάνει τους 28.000 το 1961 (+16%) και τους 32.000 (+14%) το 
1971 (38). 

Τέσσερις πόλεις µόνο σταθεροποιούν την ανάπτυξή τους στα 
ποσοστά της προηγούµενης δεκαετίας. Μπορεί στο σηµείο αυτό να γίνει 
µια σύντοµη αναφορά στην Κοµοτηνή και το Βόλο: για τις πόλεις αυτές 
πρόκειται περισσότερο για στασιµότητα παρά για πρόοδο. Επί µια 
εικοσαετία, η Κοµοτηνή δεν ξεπερνάει τους 32.000 κατοίκους. Αν ο 
απολογισµός είναι πιο ικανοποιητικός για το Βόλο (+9%), δεν µπορεί να 
καλύψει την ως το χρονικό εκείνο σηµείο διάψευση των φιλοδοξιών του 
θεσσαλικού αυτού αστικού κέντρου (39).  

Είναι, ωστόσο, περισσότερο ενδιαφέρον να ασχοληθεί κανείς µε 
τις περιπτώσεις του Αγρινίου και της Λάρισας. Λιγότερο σηµαντική πόλη 
αλλά µε ταχύτερη ανάπτυξη (+25% ανάµεσα στις δύο τελευταίες 
περιόδους µεταξύ των απογραφών) το Αγρίνιο, πρωτεύουσα του καπνού 
στην Αιτωλοακαρνανία, οφείλει την ανάπτυξή του κατά πάσα 
πιθανότητα στη διατήρηση µιας εντονότερης και σηµαντικότερης πίεσης 
στη Βορειοδυτική Ελλάδα. Η Λάρισα, από την άλλη πλευρά, είναι 
αναµφισβήτητα µια µεγάλη ελληνική πόλη. Ο αγροτικός της πλούτος  
και η βιοµηχανική της ανάπτυξη συνδυάζονται µε τη λειτουργία της ως 
σταθµού ανάµεσα στους δύο πόλους ανάπτυξης της χώρας και της 
εξασφαλίζουν µια προνοµιούχο θέση. Η σηµαντική της πρόοδος, όµως, 
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παραµένει σταθερή (+30% από το 1951 ως το 1961 και από το 1961 ως 
το 1971). Το µέγεθος της πόλης δεν αποτελεί εξήγηση (73.000 κάτοικοι 
το 1971): η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη µε πολύ µεγαλύτερο πληθυσµό 
έχουν δείξει τη σηµασία της επιτάχυνσης της ανάπτυξης. Η σχετική 
σταθερότητα της Λάρισας, παρά τα πλεονεκτήµατά της, είναι πολύ 
περισσότερο ενδεικτική των ορίων της προόδου των περιφερειακών 
πόλεων παρά της εµφάνισης ενός τρίτου πόλου ανάπτυξης στο Ελληνικό 
κράτος.  

Υπάρχουν, τέλος, 11 αστικές µονάδες (σε σύνολο 55) που 
εµφανίζουν µια σαφή τάση επιτάχυνσης της αύξησής τους. ∆ύο από 
αυτές είναι µικρές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας που αναφέρονται 
περισσότερο ως εξαιρέσεις: η Καστοριά (16.000 κάτοικοι, +36% µεταξύ 
1961 και 1971) επωφελείται από την πρωτότυπη οικονοµική της 
δραστηριότητα: τα γουναρικά. Στη Θράκη, η επέκταση της 
Αλεξανδρούπολης, που είναι ολοφάνερη για τον περαστικό επισκέπτη 
(25.000 κάτοικοι, +20% από το 1961 ως το 1971), δεν είναι τόσο εύκολο 
να εξηγηθεί: οφείλεται στην οδική σύνδεση µε την Κωνσταντινούπολη 
µέσω της νέας διεθνούς γέφυρας του Έβρου ή στη δηµιουργία µιας 
ισχυρής διοικητικής και στρατιωτικής θέσης απέναντι στην Τουρκία; 

∆ύο άλλες είναι περιφερειακές πρωτεύουσες: η Πάτρα (120.000 
κάτοικοι, +15% µεταξύ 1961 και 1971), τρίτη πόλη της Ελλάδας, 
αντισταθµίζει την απόκεντρη θέση της στην Πελοπόννησο µε αυτήν που 
κατέχει απέναντι στην Ιταλία και την καλή οδική συγκοινωνία µε την 
Αθήνα, ενώ τα Ιωάννινα (40.000 κάτοικοι, επίσης +15%) έχουν την 
αναµφισβήτητη υπεροχή στη ∆υτική Ελλάδα, που γενικά βρίσκεται σε 
δηµογραφική ύφεση (40). 
  Επιπλέον, δύο αστικά κέντρα έχουν µία καθαρά δική τους 
συµπεριφορά στις αντίστοιχες περιοχές: η Τρίπολη (20.000 κάτοικοι, 
+5% από το 1951 ως το 1961, +10% από το 1961 ως το 1971) και τα 
Τρίκαλα (38.000 κάτοικοι, +14% από το 1951 ως το 1961, +17%). Η 
πρώην πρωτεύουσα του Μωριά, µε τις χαρακτηριστικές της καµάρες και 
τη συνήθως σκυθρωπή όψη, βρίσκεται στην πραγµατικότητα, παρόλη τη 
φαινοµενική και κολακευτική για την ίδια ανάπτυξη, πολύ πιο κοντά στις 
ζώνες παρακµής και στασιµότητας της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της 
Αρκαδίας παρά στην πλούσια ύπαιθρο της Αργολίδας. Τα Τρίκαλα από 
την πλευρά τους αποτελούν στην Ελλάδα εθνική εξαίρεση: είναι το µόνο 
σηµαντικό κέντρο που βρίσκεται σε µια πλούσια αγροτική περιοχή µε 
επιταχυνόµενη ανάπτυξη (41). 

Τελικά, όµως, όλα αυτά τα παραδείγµατα, που είναι ενδιαφέροντα 
λόγω της ανώµαλης εξέλιξής τους στη σηµερινή Ελλάδα, φαίνεται ότι 
έχουν περιορισµένη σηµασία όταν συγκρίνονται µε την αστική ανάπτυξη 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η δηµογραφική πρόοδος της 
µητρόπολης του βορρά από 26% στο διάστηµα 1951-1961 φθάνει το 
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45% την επόµενη δεκαετία. Η πληθυσµιακή αύξηση της Αθήνας είναι 
λιγότερο σηµαντική (34% και 37% αντίστοιχα), αλλά αφορά απόλυτους 
αριθµούς πέντε φορές µεγαλύτερους και, επιπλέον, δηµιουργεί γύρω της 
εξαιρετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Σπάνια απαντώνται περιπτώσεις όπως 
αυτή των Αχαρνών στα προάστια της πρωτεύουσας (42). 

Ωστόσο, 100 περίπου χιλιόµετρα από την Αθήνα, η Κόρινθος που 
είχε χάσει 2.000 κατοίκους από το 1951 ως το 1961 περνάει από 16.000 
σε 21.000 κατοίκους (+3%), η Χαλκίδα κερδίζει 8.000 κατοίκους 
(ανάπτυξη 27% για το διάστηµα 1961-1971, έναντι 9% για το αντίστοιχο 
από το 1951 ως το 1961). Με τον τρόπο αυτόν εµφανίζονται τα δύο 
βασικά χαρακτηριστικά της αθηναϊκής δηµογραφικής ανάπτυξης. Σε µια 
χώρα όπου η επαρχία στο σύνολό της φαίνεται να έχει εισέλθει σε 
φθίνουσα ή τουλάχιστον στάσιµη δηµογραφική πορεία, µόνο η Αθήνα 
και η Θεσσαλονίκη ξεφεύγουν από την κοινή µοίρα, αλλά ο όγκος του 
πληθυσµού της πρωτεύουσας την καθιστά µοναδική και υπερβολική 
περίπτωση στην Ελλάδα. ∆εύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: παρά την 
επέκταση προς τα δυτικά, η Θεσσαλονίκη παραµένει ακόµα µια πόλη 
που, όσον αφορά τον τρόπο της γεωγραφικής της εξάπλωσης, 
µεγεθύνεται µε τη διαρκή εµφάνιση προαστίων που συγκροτούνται γύρω 
από τους παλιούς αγροτικούς πόλους της πεδιάδας. Η Αθήνα, εκτός  από 
την ταχύτατη επέκταση των ορίων της σε ερηµικές περιοχές, συνδυάζει 
επίσης την αναδιοργάνωση και αστική ανάπτυξη προς όφελος της µίας 
περιοχής που οδηγεί από την Κορινθία στην Εύβοια µέσω Βοιωτίας. Η 
µετατροπή της πρωτεύουσας σε αστική περιοχή αποτελεί την ουσιαστική 
ιδιοµορφία της αθηναϊκής περίπτωσης (43). 
 
3.  Η δηµιουργία της αστικής περιφέρειας του Ηρακλείου. 
 

Η απογραφή του 1971, από κοινού µε την πρόοδο της 
δηµογραφικής ανάπτυξης του Ηρακλείου, υποδηλώνει την ιδιαίτερα 
αξιόλογη γεωγραφική επέκταση της πόλης. Αν και το φαινόµενο αυτό 
είναι περισσότερο περιορισµένο σε σχέση µε τον αριθµό κατοίκων που 
αφορά, έχει µεγαλύτερη σηµασία σε σχέση µε τις γεωγραφικές περιοχές 
που επηρεάζει. Μπορεί κανείς να υπολογίσει ότι το 1971 η πόλη είχε 
σχεδόν 84.000 κατοίκους (κατά προσέγγιση αριθµός). Επί του συνόλου 
αυτού, 49.000 κατοικούσαν εντός των παλαιών ενετικών τειχών (έκταση 
που παραδοσιακά ταυτίζεται στην αντίληψη και µνήµη των πολιτών της 
µε τον κυρίως χώρο της πόλης) και 35.000 ζούσαν άµεσα σε στενή και 
διαρκή σχέση µε την πόλη: 14.000 στο προσφυγικό προάστιο της 
Αλικαρνασσού, που εκλέγει και δική του δηµοτική αρχή, 7.000 στο 
Μασταµπά, πρώην αγροτική περιοχή στα νοτιοδυτικά των τειχών, 4.000 
στη Φορτέτσα στα νότια της πόλης, 6.000 στον Άγιο Ιωάννη, τόπο 
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εγκατάστασης ευκατάστατων αστών, 4.000, τέλος, στα Καµίνια, το 
κατεξοχήν εργατικό επίνειο του Ηρακλείου (44). 

Ο γεωγραφικός αυτός χώρος αντιπροσωπεύει περίπου τέσσερις 
φορές την έκταση της κυρίως πόλης. Το γεγονός αυτό είναι καινοφανές 
για την περίοδο που εξετάζεται. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο 
επισκέπτης µε έκπληξη ανακάλυπτε, στη βόρεια είσοδο της πόλης την 
αναπτυσσόµενη συµπαγή µάζα των οικοδοµών και πολυκατοικιών που 
καλύπτουν την περιοχή πίσω από το λιµάνι. Μετά τη λεωφόρο της 25ης 
Αυγούστου, µε τα νεοκλασικά κτίρια κατοικιών και τραπεζών σε όλο το 
µήκος της, βρισκόταν κανείς µπροστά σε ένα πολεοδοµικό και 
αρχιτεκτονικό συνονθύλευµα που κάλυπτε φάσµα τεχνοτροπιών τόσο 
ευρύ όσο και εκείνο των κατά καιρούς κυρίαρχων της πόλης, από τους 
Άραβες  ως τους σύγχρονους Έλληνες.  

Παρόµοια εντύπωση, αν και λιγότερο έντονη, αποκόµιζε κανείς 
προσεγγίζοντας την πόλη από τη νοτιοδυτική πλευρά και το προάστιο 
του Μασταµπά: τα περιβόλια και τους µικρούς αµπελώνες και ελαιώνες 
του παρελθόντος που αποτελούσαν έναν από τους εκδροµικούς 
προορισµούς των Ηρακλειωτών, είχαν πλέον διαδεχθεί τα οικοδοµικά 
τετράγωνα των προσφυγικών συνοικισµών, ευχάριστες µονοκατοικίες, 
συνήθως µε κήπο και αυλή, αλλά και τα πιο πρόσφατα µεσοαστικά 
κτίρια. Πλέον, µετά τις εκτάσεις των καλλιεργειών της Φοινικιάς, όπου 
µόνο οι διάσπαρτες µικρές αγροικίες υπενθύµιζαν την ανθρώπινη 
παρουσία, άρχιζε απότοµα η πόλη. Ωστόσο, ήδη από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1960,  το στοιχείο του µη αναµενόµενου ήταν πλέον 
λιγότερο ισχυρό. Πάνω από 20 χιλιόµετρα πριν, είτε ερχόταν κανείς από 
το Ρέθυµνο είτε από τον Άγιο Νικόλαο, είχαν πολλαπλασιαστεί οι 
ενδείξεις που σχεδόν παντού ανήγγελλαν µια αναπτυσσόµενη πόλη που 
µε αργούς αλλά σταθερούς ρυθµούς εξελισσόταν σε οικονοµικό κέντρο: 
η κυκλοφορία που είχε γίνει πιο πυκνή, τα πρατήρια καυσίµων, οι 
ξενοδοχειακές µονάδες, οι µεγάλων διαστάσεων πινακίδες µε τις 
φανταχτερές διαφηµίσεις, τα εργοστάσια που χτίζονταν δίπλα στον 
ανατολικό αυτοκινητόδροµο σύνδεσης. Μια αστική περιφέρεια είχε 
πλέον δηµιουργηθεί. 

Η δηµογραφική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου 
επιβεβαιώνει το παραπάνω συµπέρασµα. Βέβαια, το κριτήριο της 
δηµογραφικής προόδου, σε µια χώρα που γενικά γνωρίζει από την  
άποψη αυτήν µια υποχώρηση, είναι πάρα πολύ εκλεκτικό. Μπορεί  
κανείς να ισχυριστεί µε αρκετή βεβαιότητα ότι από το 1961 ως το 1971 
το µεγαλύτερο µέρος των δηµογραφικών και οικονοµικών εξελίξεων 
στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του Ηρακλείου και προς τα 
νοτιοανατολικά πραγµατοποιείται υπό την άµεση επίδραση της πόλης.  
Γενικότερα, η τελευταία αυτή δεκαετία χαρακτηρίζεται από τριών ειδών 
µεταβολές του χώρου: στο εσωτερικό του Ηρακλείου και των προαστίων 
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του κάποια οµογενοποίηση των ρυθµών ανάπτυξης, η επέκταση της 
πόλης προς τους αυτοκινητοδρόµους σύνδεσης, δυτικά µε Ρέθυµνο και 
Χανιά, ανατολικά µε Άγιο Νικόλαο, νότια µε την πεδιάδα της Μεσαράς 
και τα πλούσια χωριά της, όπως οι Μοίρες, και η έλξη της θάλασσας σε 
συνδυασµό µε τον όλο και σηµαντικότερο ρόλο του λιµανιού για την 
επέκταση των κατοικηµένων περιοχών. 
 
Η άνοδος του κέντρου: ένα εξαιρετικό φαινόµενο. 
 

Από τις τρεις αυτές τάσεις η πιο πρωτότυπη είναι αναµφισβήτητα 
η πρώτη. Από το 1951 ως το 1961, η δηµογραφική ανάπτυξη του 
Ηρακλείου ακολουθούσε ένα τυπικό χωροταξικό σχήµα. Το κέντρο της 
πόλης γνώριζε πληθυσµιακή και οικοδοµική αύξηση της οποίας ο ρυθµός 
ήταν πολύ πιο αργός από εκείνον των προαστίων και του δήµου της 
Αλικαρνασσού. Το εντός των τειχών Ηράκλειο, που το 1961 
συγκέντρωνε το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσµού (27.500 κάτοικοι 
περίπου) αυξήθηκε σε µία δεκαετία κατά 13%, όταν συνολικά η πόλη 
συµπεριλαµβανοµένων των προαστίων µεγάλωσε κατά 34%. Αυτή η 
στασιµότητα των κεντρικών συνοικιών ερχόταν σε αντίθεση µε µια 
ταχύτερη εξέλιξη της περιφέρειας, όπου τα προάστια σχεδόν 
διπλασίασαν σε δέκα χρόνια τον πληθυσµό τους. Αυτή η περιφερειακή 
ανάπτυξη αντιστοιχούσε στη µετακίνηση των ορίων της κατοικηµένης 
περιοχής, που απορροφούσε µε σταθερούς ρυθµούς τους έρηµους αλλά 
και µε µικρές καλλιέργειες χώρους γύρω από την πόλη: Μασταµπάς και 
∆ειλινά στα δυτικά, Αλικαρνασσός και Πατέλλες στα ανατολικά. Για 
διάφορους λόγους η επέκταση της κατοικηµένης περιοχής ήταν πολύ 
εντονότερη δυτικά από ό,τι ανατολικά. ∆υτικά, οι περιοχές ∆ειλινών, 
Καµινίων και Μασταµπά βρίσκονταν ανάµεσα στις πλέον κατοικηµένες 
και δυναµικές συνοικίες του ευρύτερου χώρου της πόλης: παρόλο που 
ήδη από το 1961 τα παραπάνω προάστια ξεπερνούσαν τους 5.000 
κατοίκους, ο πληθυσµός τους είχε διπλασιαστεί µέσα σε διάστηµα δέκα 
ετών (45).  

Τα αποτελέσµατα της απογραφής του 1971 δεν αποκαλύπτουν 
σηµαντικές διαφορές, αφού ο εντός των τειχών αστικός χώρος 
συγκεντρώνει πάντα το ένα τρίτο του πληθυσµού, µε ακαθόριστη 
πυκνότητα της τάξης των 20 κατοίκων ανά στρέµµα. Τα δυτικά προάστια 
παραµένουν τα πλέον πυκνοκατοικηµένα (12 κάτοικοι ανά στρέµµα, 
έναντι 5 στα ανατολικά προάστια). Η απογραφή αυτή, όµως, παρουσιάζει 
µια τοµή µε την ανισότητα των ποσοστών ανάπτυξης. Πρώτο σηµαντικό 
γεγονός: ο δήµος Ηρακλείου κέρδισε σε 10 χρόνια 24.000 κατοίκους και 
αυξήθηκε όσο και το σύνολο της πόλης συµπεριλαµβανοµένων των 
προαστίων της, αν όχι παραπάνω (46). Παρά το γεγονός ότι οι συνοικίες 
στο κέντρο της πόλης παραµένουν στάσιµες, η ταχύρυθµη ανάπτυξη των 
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νέων προαστίων που ενσωµατώνονται στο δήµο Ηρακλείου αποτελεί  µια 
πρωτοφανή τάση για µια κατοικηµένη περιοχή τέτοιων διαστάσεων. Όχι 
µόνο δεν προκύπτει διαρροή πληθυσµού από τον κεντρικό δήµο σε 
σχέση µε εκείνον της Αλικαρνασσού ή άλλες περιοχές, αλλά τείνει 
µάλιστα να καταλάβει µια σηµαντικότερη θέση στο σύνολο της 
κατοικηµένης περιοχής (33,8% των κατοίκων το 1961, και 34,1% το 
1971). 

Στην πραγµατικότητα, αυτή η αύξηση της πυκνότητας της 
συγκεκριµένης ζώνης χαρακτηρίζεται από µια πιο ισορροπηµένη 
ανάπτυξη της περιφέρειάς της, όπου παρατηρείται µια διπλή τάση 
αναπροσαρµογής. Τα ανατολικά προάστια µεγαλώνουν πιο αργά: µεταξύ 
1961 και 1971 η Αλικαρνασσός αυξάνεται µόνο κατά 12% και ο Πόρος 
κατά 8% έναντι 19% και 14% αντίστοιχα στην προηγούµενη δεκαετία. 
Στα νοτιοδυτικά, η Φορτέτσα που µεταξύ 1951 και 1961 είχε σχεδόν 
διπλασιάσει τον πληθυσµό της αυξήθηκε µόνο κατά 15% στα επόµενα 
δέκα χρόνια. Αντίθετα, οι ρυθµοί ανάπτυξης παραµένουν σηµαντικοί στα 
δυτικά προάστια, αν και αφορούν µικρότερους απόλυτους  αριθµούς. 
Κοντά στη θάλασσα και στις παλιές αποθήκες και µονάδες επεξεργασίας 
σταφίδας, ελιάς και λαδιού και φθάνοντας ως τις όχθες του ποταµού 
Γιόφυρου, τα Καµίνια (17.000 κάτοικοι το 1971) διπλασιάστηκαν µέσα 
σε είκοσι χρόνια. Η πολύ πλουσιότερη περιοχή του Μασταµπά (15.000 
κάτοικοι) σηµειώνει µια σηµαντική πρόοδο (58% έναντι 51% στην 
προηγούµενη δεκαετία), ενώ το εξίσου ευυπόληπτο προάστιο του Αγίου 
Ιωάννη πέρασε από αύξηση της τάξης του 16% (1951-1961) σε 51% 
(1961-1971). Η διπλή τάση επιτάχυνσης και επιβράδυνσης της 
ανάπτυξης προκαλεί τη µείωση των δηµογραφικών ανισορροπιών στο 
χώρο της πρωτεύουσας του νοµού (47). 

Η εξάπλωση των ζωνών µε µεγάλη πυκνότητα πληθυσµού και η 
αυξανόµενη πυκνότητα του κέντρου της κατοικηµένης περιοχής δεν 
µπορούν να κατανοηθούν και να ερµηνευθούν ικανοποιητικά παρά σε 
σχέση µε τη διαρκή ανοικοδόµηση του Ηρακλείου από το τέλος του β΄ 
παγκοσµίου πολέµου ως όχι µόνο το τέλος της υπό µελέτη περιόδου 
αλλά και µέχρι πολύ πρόσφατα. Χωρίς να προχωρήσει κανείς στην 
ανάλυση που θα πραγµατοποιηθεί αργότερα, πρέπει να σηµειώσει στο 
αστικό δίκτυο του Ηρακλείου, ιδιαίτερα στις εσωτερικές και παραλιακές 
ζώνες, µια αυθόρµητη ανανέωση, η οποία τελικά καλύπτει συνεχείς 
χώρους. Προκαλεί µια σηµαντική αύξηση της πυκνότητας όχι µόνο των 
οικοδοµών αλλά και των κατοικιών, στο µέτρο που τα περισσότερα νέα 
κτίρια χρησιµεύουν ως κατοικίες. Αυτή η εξέλιξη εκδηλώνεται στο 
δηµογραφικό επίπεδο σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Μία πρώτη φάση 
σταθερότητας, που µπορεί να καλύψει το διάστηµα από τη σχετική 
παρακµή ως την αργή ανάπτυξη και αντιστοιχεί στην αρχή της 
ανανέωσης: οι κατοικίες έχουν παλιώσει, δεν είναι ελκυστικές για νέους 
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ενοίκους, υπάρχουν πολλές µη περατωµένες οικοδοµές. Μια δεύτερη 
φάση χαρακτηρίζεται από σηµαντική δηµογραφική πρόοδο, µια 
προσωρινή παύση στη διαδικασία οικοδοµικής ανανέωσης και την 
κατοίκηση των νέων οικοδοµών. Στα 1974, ο δήµος Ηρακλείου 
βρισκόταν στο τέλος της δεύτερης φάσης και η εξέλιξη αυτή συνδύαζε 
δύο αντίθετες τάσεις: δηµογραφική στασιµότητα στο εντός των τειχών 
κέντρο, πολύ µεγαλύτερη αύξηση στις ζώνες κατοικίας στην περιφέρεια 
του κέντρου. Η έλλειψη λεπτοµερειακών στοιχείων, από γεωγραφική 
άποψη, των απογραφών αλλά και  υπηρεσιών όπως εκείνη της 
πολεοδοµίας δεν µας επιτρέπει να διακρίνουµε µε σαφήνεια τα δύο 
φαινόµενα, από τα οποία το πρώτο φαίνεται ότι ήταν το σηµαντικότερο 
κατά τη συγκεκριµένη περίοδο. Αντίθετα, την ίδια στιγµή πόλεις τύπου 
Καβάλας και Βόλου βρίσκονταν στο τέλος της πρώτης φάσης (υπάρχουν 
ανολοκλήρωτες οικοδοµές στις συνοικίες κοντά στο κέντρο), γεγονός 
που συµβάλλει στην ερµηνεία της δηµογραφικής υποχώρησης. Συναντά 
κανείς, τέλος, µια φυσική τάση της γεννητικότητας στην Ελλάδα και 
ιδιαίτερα στην περίπτωση του Ηρακλείου, που χαρακτηρίζεται από µια 
σχετική πτώση στις λαϊκές τάξεις και άνοδο στα µεσαία και κυρίως στα 
ανώτερα στρώµατα. Η εξέλιξη αυτή προστίθεται στους ρυθµούς της 
οικονοµικής δραστηριότητας και της κινητικότητας των ενοίκων που 
προκαλεί η τελευταία, για να προσφέρει µια ερµηνεία της εξισορρόπησης 
των ποσοστών δηµογραφικής ανάπτυξης στην κατοικηµένη περιοχή του 
Ηρακλείου. 
 
Μία ανάπτυξη εκτός πόλης που καθορίζεται από την ύπαρξη 
αυτοκινητοδρόµου. 
 

Η επιβράδυνση της δηµογραφικής ανάπτυξης που παρατηρείται 
προς το τέλος της δεκαετίας του 1960 στα δυτικά προάστια της πόλης 
µπορεί να ερµηνευθεί επίσης µε την αλλαγή της γεωγραφικής κλίµακας 
επέκτασης της πρωτεύουσας. Το µαζικό-για τα δεδοµένα της ελληνικής 
επαρχίας-ξεπέρασµα του φαινοµενικά φυσικού ορίου της ζώνης των 
ενετικών τειχών προκαλεί µια ορισµένη διασπορά της αστικής 
ανάπτυξης. Ο πρώτος όρος της αστικής εξίσωσης του Ηρακλείου, 
δηλαδή η ανανέωση του κέντρου, αντικαταστάθηκε από την αύξηση της 
πυκνότητας των εσωτερικών συνοικιών, ενώ ο δεύτερος, η µετατόπιση 
των ορίων της αστικής περιοχής, συµπληρώθηκε µε τη σύνδεση µε το 
αστικό δίκτυο των τουριστικών επινείων της ανατολής (Κοκκίνη Χάνι, 
Γούβες, Χερσόνησος, Μάλια) και των αντίστοιχων αγροτικών του νότου 
(Αρχάνες, Καστέλλι), που  κατέστησε δυνατή η κατασκευή 
αυτοκινητοδρόµων ή εθνικών οδών κατά το δεύτερο µισό της δεκαετίας 
του 1960. 
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Στην πραγµατικότητα, η αστική επέκταση λόγω µιας ήδη 
υπάρχουσας κατοικηµένης περιοχής συνεχίζεται. Έχοντας ξεκινήσει, 
προχωρά στα νοτιοανατολικά και συνεχίζεται µε σταθερό ρυθµό. Το 
Ατσαλένιο, η Παναγίτσα, οι Μεσαµπελιές, οι Βασιλιές, διατηρούν, αν 
δεν επιταχύνουν, το ρυθµό της ανάπτυξής τους: Ατσαλένιο +26% µεταξύ 
1961 και 1971 (έναντι 20% µεταξύ 1951 και 1961), Παναγίτσα 15% και 
8% αντίστοιχα, Μεσαµπελιές 24% και 19%. Στο δήµο Αλικαρνασσού, 
στα βορειοανατολικά, η µετάδοση της επέκτασης ήταν λιγότερο έντονη, 
ακολουθώντας τη γενική ασυµµετρία του χώρου του Ηρακλείου. Όµως, η 
Φορτέτσα και ο Άγιος Ιωάννης, µεταξύ του αρχαιολογικού χώρου της 
Κνωσού και της πόλης, αλλά και η Αµµουδάρα, παραλιακή τοποθεσία 
που συνδέεται µε το Ηράκλειο µέσω ενός νέου δρόµου από τη 
Χανιόπορτα στα δυτικά, την παλαιά ενετική πύλη της πόλης, είχαν 
γνωρίσει µια σηµαντικότερη δηµογραφική αύξηση. Αυτή τη φορά, η νέα 
δεκαετία του 1960 φέρνει µαζί της   µια διασπορά της αστικής ανάπτυξης 
και µια σχετική επιτάχυνση της αύξησης του πληθυσµού για το σύνολο 
των προαστίων. Επωφελούνται τόσο τα µεγάλα χωριά της ενδοχώρας του 
νοµού Ηρακλείου (Καστέλλι, Αρκαλοχώρι, Μοίρες, Τύλισσος), τα οποία 
εκµεταλλεύονται την προώθηση που έδωσε η αστική κατανάλωση στην 
αγροτική κερδοσκοπία (κρασιά, λάδι, πουλερικά), όσο και οι ακτές της 
Χερσονήσου και των Μαλίων. Πολλοί από τους αγρότες που βελτιώνουν 
σηµαντικά την οικονοµική τους κατάσταση εξαιτίας  της παραπάνω 
εξέλιξης προχωρούν στην αγορά ακινήτων ή οικοπέδων  µέσα στην 
πόλη, τα οποία προορίζονται για κληρονοµιά των παιδιών τους, τα οποία 
πολύ συχνά µετοικούν και εργάζονται στο Ηράκλειο, επιδρώντας κατά 
τον τρόπο αυτόν στη δηµογραφική του δοµή (48). Θα επανέλθουµε στο 
θέµα αυτό. 

Στα δυτικά του νοµού, το µικρό αγροτικό χωριό του Φόδελε, που 
είχε γνωρίσει µια µικρή µείωση του πληθυσµού του από την περίοδο του 
µεσοπολέµου και µετά, αναζωογονείται από την αύξηση της ζήτησης 
αγροτικών προϊόντων, που προκύπτει από την πληθυσµιακή ανάπτυξη 
της πόλης, και αυξάνεται κατά 17% µεταξύ 1961 και 1971. Αυτή η 
αυξανόµενη ενσωµάτωση των επινείων, είτε οικονοµική είτε 
γεωγραφική, στον αστικό χώρο του Ηρακλείου οφείλεται και στην 
αισθητή βελτίωση των οδικών συνδέσεων µε την πόλη. Ως τα τέλη 
σχεδόν της δεκαετίας του 1950, το νότιο οδικό δίκτυο εξακολουθούσε να 
είναι εξαιρετικά ανεπαρκές δυσχεραίνοντας και επιβραδύνοντας τη ροή 
των αγροτικών προϊόντων προς την πόλη και το λιµάνι της. Ο δρόµος 
προς το Ρέθυµνο, στα δυτικά, περνώντας από ερηµικές περιοχές  και 
πολύ µικρά χωριά δεν είχε σχεδόν καµιά οικονοµική λειτουργία. Την  
ίδια εποχή, για να φθάσει κανείς στη Χερσόνησο και τα Μάλια ήταν 
υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει έναν πολύ στενό και επικίνδυνο δρόµο 
όταν αποµακρυνόταν λίγο, πράγµα που αποτελούσε σηµαντικό 
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ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας 
στις περιοχές αυτές. Η κατασκευή εθνικής οδού προς το Ρέθυµνο, η 
διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση των δρόµων προς το νότια και τα 
ανατολικά, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επταετούς 
δικτατορίας των συνταγµαταρχών (1967-1974), προκάλεσαν σηµαντικές 
αλλαγές τόσο στο οικονοµικό επίπεδο όσο και σε αυτό των νοοτροπιών: 
τα χωριά της νότιας ενδοχώρας που η αστική τάξη του Ηρακλείου 
αντιµετώπιζε στο παρελθόν µε δυσπιστία ή και σχετική περιφρόνηση 
γνώρισαν σηµαντική ανάπτυξη και, εξελισσόµενα σε βασικό παράγοντα 
δηµογραφικής στήριξης της πόλης, καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό το 
µέλλον και τη φυσιογνωµία της. 

Αυτή η πρόοδος της πόλης µέσω του αυτοκινητοδρόµου φαίνεται 
ακόµα πιο ξεκάθαρα όταν αποµακρύνεται κανείς από την κατοικηµένη 
περιοχή προς τις Μοίρες ή το Καστέλλι. Από το 1951 ως το 1961 αυτές 
οι δύο αγροτικές περιοχές συνέχιζαν να ζουν χάρη στο δικό τους 
δηµογραφικό δυναµισµό. Σε αυτήν των Μοιρών, ενώ αρκετοί κάτοικοι 
του χωριού µετοικούν στο Ηράκλειο ή διατηρούν δεύτερη οικία εκεί, 
παρατηρεί κανείς µια διάδοση της ανάπτυξης όχι µόνο στο εσωτερικό 
του, αλλά  και στις µικρές κοινότητες γύρω από την εύφορη πεδιάδα της 
Μεσσαράς (λάδι ποιότητας), σχετικά µακριά από το δρόµο που συνδέει 
το Ηράκλειο µε το νότο. Αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει στην ενδοχώρα των 
νοµών Ρεθύµνης και Λασιθίου, η βάση της δηµογραφικής προόδου είναι 
ο αγροτικός πλούτος. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται στο Καστέλλι και 
στα µικρότερα χωριά που σχετίζονται άµεσα µαζί του. Οι κοινότητες 
αυτές γνωρίζουν µια ανάπτυξη που οφείλεται στην άνοδο της 
ελαιοκαλλιέργειας µε άρδευση. Νοτιότερα, άλλοι παράγοντες 
διαδραµατίζουν τον καθοριστικό ρόλο. Οι Μοίρες επωφελούνται  από 
την εγκατάσταση ενός στρατιωτικού αεροδροµίου σε σχετικά µικρή 
απόσταση, η Τύλισσος από τα ελαιουργεία της, ενώ το Γάζι, στα 
βορειοδυτικά του Ηρακλείου, αφοµοιώνεται όλο και περισσότερο στον 
αστικό ιστό και αποτελεί τόπο εγκατάστασης µικρών βιοτεχνιών. 
Εξάλλου, το σύνολο της παράκτιας περιοχής γύρω από τα Λινοπεράµατα 
και ως την ορεινότερη Ρογδιά κερδίζει κατοίκους εξαιτίας µιας  διττής 
και ιδιόµορφης εξέλιξης: της λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆.Ε.Η. και των βοηθητικών υπηρεσιών του, 
αλλά και της σταδιακής οικοδόµησης ενός δικτύου αρκετά πολυτελών 
κατοικιών που ανήκουν συνήθως σε οικονοµικά ευκατάστατους 
ελεύθερους επαγγελµατίες, οι οποίοι µετακινούνται προς τα δυτικά 
αναζητώντας µεγαλύτερη άνεση και ανεξαρτησία, όπως και την 
επιβεβαίωση της κοινωνικής τους επιτυχίας και ανόδου, σύµβολο της 
οποίας αποτελεί η κατοχή µιας µεγάλης «βίλας». 

Παρατηρούµε, λοιπόν, µια διάχυτη δηµογραφική ανάπτυξη από 
την οποία αποκλείονται συχνότερα οι περιοχές χωρίς φυσικά 
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πλεονεκτήµατα: η ορεινή περιοχή στα σύνορα µε το νοµό Ρεθύµνης, τα 
χωριά στα νοτιοανατολικά του νοµού Ηρακλείου, όπου το πρόβληµα 
είναι κυρίως το µικρό µέγεθος των κλήρων, και η άγονη λοφώδης 
περιοχή δυτικά του όρους Γιούχτα. 

∆έκα χρόνια αργότερα, η υποχώρηση είναι γενική σε ολόκληρη τη 
χώρα και η εικόνα της ζώνης επιρροής του Ηρακλείου παρουσιάζει 
ορισµένες διαφοροποιήσεις. Στα χωριά της κοιλάδας της Μεσσαράς έχει 
αρχίσει να γίνεται σταδιακά αισθητή η µετοίκηση των αγροτών ή των 
παιδιών τους. Η δηµογραφική επέκταση γίνεται πιο γραµµική, 
ακολουθώντας εν µέρει τους νέους δρόµους που ξεκινούν από την 
πρωτεύουσα. Ο πρώτος που διανοίχθηκε προς τα τέλη της δεκαετίας του 
1960 είναι, όπως έχει ήδη επισηµανθεί παραπάνω, ο δυτικός οδικός 
άξονας προς το Ρέθυµνο, ο οποίος, αφιστάµενος της παλαιάς ορεινής 
οδού που διέσχιζε µια σειρά µικρών και φτωχών αγροτικών κοινοτήτων, 
ακολουθεί µια πορεία πολύ κοντινή προς τις παραλιακές περιοχές, ενώ 
αξιοποιεί τις εύφορες εκτάσεις του κάµπου της Αχλάδας, διευκολύνοντας 
τη συνεχή ροή των αγροτικών της προϊόντων προς το Ηράκλειο και το 
λιµάνι του. Κατά µήκος αυτού του δρόµου εγκαταστάθηκαν το ένα µετά 
το άλλο τα πρατήρια καυσίµων, τα ξενοδοχεία (ειδικά στο 
αναπτυσσόµενο θέρετρο της Αγίας Πελαγίας), που συχνά διοικούνται 
απευθείας από τα αθηναϊκά τους γραφεία, αλλά και το εργοστάσιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ∆.Ε.Η. 

Εξάλλου, επί του ανατολικού αυτοκινητοδρόµου οι οικισµοί της 
Χερσονήσου και των Μαλίων ευνοούνται σηµαντικά και επωφελούνται 
από τη µεγάλη ακτίνα της αθηναϊκής ανάπτυξης. Από την πλευρά αυτή 
και ως τον Άγιο Νικόλαο η εθνική οδός κατασκευάστηκε αργότερα, το 
1966 ως τα Μάλια και το 1970 ως τη Σητεία. Εξαιτίας της φυσικής 
διαµόρφωσης του εδάφους και των οικονοµικών απαιτήσεων η διαδροµή 
σε πολλά σηµεία δε διαφέρει από τον παλιό παραλιακό δρόµο, ενώ συχνά 
περνά πάνω από αυτόν µε εντυπωσιακά γεισώµατα. Κερδισµένοι από 
αυτήν τη διαδικασία βγαίνουν οι προαναφερθέντες οικισµοί σε 
συνδυασµό µε την αφετηρία της κατασκευής µεγάλων ξενοδοχειακών 
µονάδων, αλλά και µικρότερων ενοικιαζόµενων διαµερισµάτων, 
διαµορφώνοντας µια τουριστική ανάπτυξη που εξελίχθηκε στις 
περισσότερες περιπτώσεις µε τρόπο άναρχο. Οι επιπτώσεις της, όµως, 
επεκτείνονται στην πραγµατικότητα πέρα από τη βόρεια παράκτια 
περιοχή ως την πεδιάδα της Μεσσαράς, όπως επισηµάνθηκε παραπάνω. 

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται όλο και πιο εµφανής στο τοπίο και 
στη ζωή των ανθρώπων η άµεση επίδραση της πρωτεύουσας του νοµού: 
δεν υφίσταται πλέον µια οικονοµική περιοχή αναγκαστικά περιορισµένη 
στα όρια της πόλης, επειδή ο χώρος επιρροής της απλώνεται εφεξής στο 
σύνολο του νοµού και συχνά πέρα από αυτόν. Ωστόσο, συγκροτείται 
σταδιακά µια αστική περιοχή, που επεκτείνει σηµαντικά τη γεωγραφική 
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επίδραση της πόλης και ταυτόχρονα ορίζεται από αυτήν. Οι δρόµοι, το 
αυτοκίνητο και η ανάπτυξη του λιµένα κατόρθωσαν να προσδώσουν µια 
νέα διάσταση στην πόλη, κάτι το οποίο δεν είχε συµβεί επί µακρό 
χρονικό διάστηµα. 
 
Ο προσανατολισµός προς τη θάλασσα.  
 

Το τελευταίο χαρακτηριστικό της δηµογραφικής ανάπτυξης του 
Ηρακλείου κατά το τέλος της περιόδου που εξετάζουµε είναι η ελκτική 
δύναµη των παραλιακών ζωνών. Εκδηλώνεται µέσα στην κατοικηµένη 
περιοχή. Από τον παλαιό σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως 
την περιοχή Κοκκίνη Χάνι, εκεί όπου η ακτή είναι περισσότερο γραφική 
και η θάλασσα καθαρότερη, οι πολυκατοικίες, τα εξοχικά, τα εστιατόρια 
και τα ξενοδοχεία αυξάνονται µε ταχείς ρυθµούς. Η ανανέωση των 
παλαιότερων συνοικιών-κυρίως στα νότια του ενετικού λιµένα όπου οι 
πολυκατοικίες από οπλισµένο σκυρόδεµα και γυαλί αντικαθιστούν 
βαθµιαία τα τουρκικής τεχνοτροπίας σπίτια όπως και κάποιες 
µεγαλοαστικές οικίες νεοκλασικού τύπου-και η αύξηση της πυκνότητας 
των κατοίκων στις πιο αποµακρυσµένες συνοικίες εξακολουθούν, χωρίς 
οι εργολάβοι και οι κάτοικοι να αποθαρρύνονται από την κίνηση των 
αεροπλάνων στο αεροδρόµιο της Αλικαρνασσού, πολύ κοντά στην πόλη, 
ούτε από το συνωστισµό των αυτοκινήτων στους στενούς δρόµους που 
συνδέουν το κέντρο µε τη θάλασσα. 

Μέχρι και τη δεκαετία του 1950, το ενετικό λιµάνι µε το φρούριο 
του Κούλε στο δυτικό του άκρο ήταν ένα πολύ ήσυχο µέρος, το 
χρησιµοποιούσαν κυρίως οι ψαράδες για τα µικρά τους σκάφη, πολλά 
παιδιά πήγαιναν για µπάνιο σε µικρές τακτοποιηµένες ακρογιαλιές πολύ 
κοντά σε αυτό, ενώ ορισµένοι καλοστεκούµενοι αστοί προτιµούσαν τα 
παρακείµενα κέντρα ως κατάληξη του απογευµατινού τους περιπάτου. 
∆ύο δεκαετίες αργότερα, τα µέρη αυτά έχουν χάσει την υψηλή τους 
πελατεία παραχωρώντας τη θέση τους σε τουριστικά εστιατόρια και η 
νεολαία προτιµά τις γραφικές παραλίες του Καρτερού και της Αµνησσού 
στα ανατολικά. Το ερειπωµένο «µέγαρο Φυτάκη», σηµαντικό δείγµα 
ελληνικής αρχιτεκτονικής της περιόδου του µεσοπολέµου, προβάλλει 
ανάµεσα στις σύγχρονες πολυκατοικίες. Παράλληλα, ο Μασταµπάς 
διαµορφώθηκε σε προάστιο στελεχών και υψηλόβαθµων υπαλλήλων που 
κατεβαίνουν καθηµερινά µε αυτοκίνητο ή λεωφορείο στο κέντρο του 
Ηρακλείου. Η ίδια εξέλιξη διαγράφεται στο σύνολο της παραλιακής 
περιοχής ως την Αλικαρνασσό, στατιστικό όριο της πόλης: οι οικοδοµές 
είναι λιγότερο πυκνές, αλλά οι πολυκατοικίες περικυκλώνουν γρήγορα τα 
µικρά σπίτια µε τις αυλές και τους κήπους τους, ενώ τα ξενοδοχεία 
αυξάνονται, επωφελούµενα από την κίνηση του αεροδροµίου και του 
λιµανιού (τουρίστες, Αµερικανοί πιλότοι και ναύτες µε άδεια) και από τη 



49 

 
 

 

δηµιουργία τουριστικών λιµανιών όπου συνδυάζεται η αναψυχή στη 
θάλασσα µε την αµµουδιά (µαρίνα Χερσονήσου). 

Ωστόσο, αυτή η έλξη των παραλιακών περιοχών επεκτείνεται και 
πέρα από τα όρια της κατοικηµένης περιοχής. Στην πραγµατικότητα, οι 
περισσότερες παραλιακές περιοχές στη βόρεια ακτή του νοµού 
συµµετέχουν στην ανάπτυξη της πόλης. Μόνο οι νότιες ακτές  
βρίσκονται σε δηµογραφική ύφεση. Αλλά εκτός από τον Κερατόκαµπο 
που χάνει 80 κατοίκους (σε σύνολο 400), οι υπόλοιπες παραλιακές 
κοινότητες καταφέρνουν να συγκρατήσουν την τάση αυτή και, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, να την αντιστρέψουν: όχι µόνο ο Τσούτσουρας, 
αλλά και πιο αποµακρυσµένοι οικισµοί στη νότια ακτή, όπως ο Λέτας, 
προοδεύουν από το 1961 ως το 1971. Ο πρώτος από τους δύο παραπάνω 
είναι ο µοναδικός στη συγκεκριµένη περιοχή που γνώρισε µια διαρκή, αν 
και µικρού µεγέθους, δηµογραφική ανάπτυξη (49). 

Οι πιο θεαµατικές µεταβολές, όµως, παρατηρούνται στις βόρειες 
ακτές. Παρόλο που είναι λιγότερο γραφικές και δεν προστατεύονται πολύ 
από τους βόρειους κυρίως ανέµους, πράγµα που τις κάνει λιγότερο 
φιλόξενες το καλοκαίρι, οι ακρογιαλιές της βόρειας ακτής παραµένουν 
δηµοφιλείς και γνωρίζουν µια αξιοπρόσεκτη ανάπτυξη. Στα δυτικά, η 
Αγία Πελαγία (600 κάτοικοι το 1961) κερδίζει 300 κατοίκους σε 10 
χρόνια, επωφελούµενη από τη λειτουργία της µεγάλου µεγέθους 
κυρίαρχης ξενοδοχειακής µονάδας Καψή και την κατασκευή 
συγκροτηµάτων ενοικιαζοµένων διαµερισµάτων. Ανατολικά, το Σίσσι 
και η Μίλατος ευνοούνται µεταξύ άλλων και από τις κατασκηνώσεις που 
εγκαταστάθηκαν από διάφορες υπηρεσίες, αρχίζοντας από αυτές των 
τραπεζικών υπαλλήλων. Στα Μάλια και στη Χερσόνησο η κερδοσκοπία 
οδήγησε στην εµφάνιση περιφραγµένων οικοπέδων, και οι µάλλον 
ανοµοιογενείς µικρές εξοχικές κατοικίες γειτνιάζουν µε τις ταβέρνες και 
τα µέτρια ξενοδοχεία, όπου, ωστόσο, η κλίνη πληρώνεται πολύ ακριβά 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 

Στη βορειοδυτική ακτή η εξέλιξη είναι επίσης αξιόλογη. Από το 
Ηράκλειο ως τη Λυγαριά, ο παραλιακός δρόµος περνούσε από 
εντυπωσιακά και σχεδόν ερηµικά τοπία, όπου οι βίλες ορισµένων 
µεγαλεµπόρων και πλούσιων ιατρών δηµιουργούσαν έντονες αντιθέσεις 
µε το άγονο και βραχώδες τοπίο, όπου το νερό έφθανε µε βυτιοφόρο από 
το Ηράκλειο. Στα 1971, κάθε ορµίσκος έχει πλέον την ταβέρνα του ή το 
ξενοδοχείο του και καταλαµβάνεται κάθε Κυριακή από ένα εποχούµενο 
και θορυβώδες πλήθος που αναζητά ήλιο, θάλασσα και φαγητό στην 
ύπαιθρο. Στην Αµµουδάρα έχει σχεδόν τελειώσει ένα ξενοδοχειακό 
συγκρότηµα, µε οργανωµένη παραλία και µερικές χιλιάδες κρεβάτια. 
Νοτιότερα, το Γάζι, ένα χωριό που ζούσε από την παραγωγή σταφίδας 
κατά κύριο λόγο, παρουσιάζει αύξηση του πληθυσµού του από 300 
κατοίκους το 1961 σε 700 το 1971: η τελευταία απογραφή δε λαµβάνει 
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ακόµα υπόψη της τις ανακατατάξεις που προκάλεσε η εγκατάσταση ενός 
συνόλου βιοτεχνιών και µικρών βιοµηχανικών µονάδων, µε την 
εµφάνιση νέων κατοικιών και εµπορικών καταστηµάτων (50). 
Πρωτεύουσα αγροτικής προέλευσης πλέον, µε αυξηµένη εµπορική 
δραστηριότητα εξαιτίας κυρίως της λιµενικής κίνησης και ανάπτυξης, το 
Ηράκλειο ανακαλύπτει στην περιφέρειά του, και αρκετά αργότερα από 
τους ξένους επισκέπτες, τη θάλασσα και τον ήλιο ως σύµβολα 
τυποποιηµένης διεξόδου και αναψυχής. 

Αυτή η αστική επέκταση προς τη θάλασσα µπορεί να ερµηνευθεί 
µε σχετική ευκολία. Σε µια πυκνοκατοικηµένη πόλη όπου οι χώροι µε 
πράσινο είναι σπάνιοι, οι παραλίες αποτελούν για τους κατοίκους της 
τους βασικούς χώρους µαζικής υπαίθριας ψυχαγωγίας και βρίσκονται 
µάλιστα σε µικρή απόσταση από αυτήν. ∆εν είναι, εποµένως, καθόλου 
περίεργο για έναν πληθυσµό µε κοινωνικές συνήθειες που τον οδηγούν 
να προγραµµατίζει το ρυθµό της καθηµερινής του ζωής πολύ 
περισσότερο από τις µακρόχρονες διακοπές (επίδραση µεταξύ άλλων του 
συνεχούς ωραρίου) να δηµιουργεί και να διαµορφώνει περιοχές 
ψυχαγωγίας µέσα στην αστική περιοχή. ∆εν πρόκειται µόνο για τις 
ελεύθερες ώρες µετά τη δουλειά (ακτές Καρτερού και Αµνησού) ή για το 
σαββατοκύριακο (Αγία Πελαγία, Λυγαριά), που εξασφαλίζουν την 
απασχόληση ενός ολιγάριθµου σταθερού πληθυσµού (σε ξενοδοχεία, 
εστιατόρια και οργανωµένες παραλίες), αλλά και για µια εποχιακή 
µεταφορά σε άλλη κατοικία µε πολύ µεγαλύτερη επίδραση στην 
οικοδοµική δραστηριότητα και στη δηµογραφική ανάπτυξη. 

Η µεσογειακή συνήθεια της θερινής µετοίκησης σε ψηλά και 
δροσερά µέρη, συνήθως ηµιορεινά χωριά στην περίπτωση του 
Ηρακλείου, προσαρµόστηκε εύκολα στους νέους τρόπους ζωής και 
συγκοινωνίας. Όλο και περισσότερο, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι 
πλούσιοι έµποροι, εγκαταλείπουν από το Μάιο το κέντρο της πόλης και 
το Μασταµπά, για να εγκαταστήσουν τις οικογένειές τους δίπλα στη 
θάλασσα, όπου επιστρέφουν κάθε απόγευµα προκειµένου να 
αναζωογονηθούν από τη ζέστη και τη σκόνη του Ηρακλείου. Υπάρχουν 
µάλιστα Ηρακλειώτες οι οποίοι, θυµίζοντας κάπως τους νοµάδες της 
Βόρειας Πελοποννήσου που στις αρχές του αιώνα µετακινήθηκαν από τις 
ορεινές τους κατοικίες για να εγκατασταθούν στην παραθαλάσσια 
πεδιάδα, ζουν τώρα όλο το χρόνο στις Γούβες ή στην Αµµουδάρα και 
στα Λινοπεράµατα. Με αυτούς τους σταθερούς κατοίκους η ακτή 
κερδίζει αστικές συνοικίες, αλλά χάνει τα τελευταία κατάλοιπα της 
αυθεντικότητάς της: η πυκνότητα της κυκλοφορίας, η µόλυνση των 
υπονόµων αποτελούν χαρακτηριστικές ενδείξεις ότι το αστικό κύµα 
προχωράει. 

Εποµένως, η δηµογραφική ανάπτυξη του Ηρακλείου δεν µπορεί να 
περιοριστεί στο απλοποιηµένο σχήµα µιας υπερτροφικής πρωτεύουσας 
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νοµού. Σε σύγκριση µε άλλες µεσογειακές αστικές µονάδες ανάλογου 
µεγέθους (51), η ανάπτυξη παραµένει µέτρια. Γίνεται, όµως, εξαιρετική 
όταν εξετάζεται στα ελληνικά πλαίσια και στον ελληνικό γεωγραφικό 
χώρο. Σχετικά µεγάλων διαστάσεων σε σχέση µε την κλίµακα του 
νησιού, η κατοικηµένη αυτή περιοχή συγκεντρώνει σηµαντικό µέρος των 
ζωτικών δυνάµεών του, αλλά, ταυτόχρονα, η εικόνα της δηµογραφικής 
της εξέλιξης ως ένα σηµείο λειτουργεί παραπλανητικά: η επέκτασή της 
δεν αντιστοιχεί στην οξύτητα της πληθυσµιακής κρίσης στην Ελλάδα της 
δεκαετίας του 1970. Εφόσον το Ηράκλειο δεν εκφράζει µια εσωτερική 
δυναµική της χώρας, δε φαίνεται παράδοξο το γεγονός ότι δε σέβεται τα 
όρια του χώρου του ή ακόµη τους κανόνες της αστικής ανάπτυξης. Η 
σταθερή του άνοδος διευκολύνει τη συνέχιση της ανάπτυξής του. Τα 
κτίρια του κέντρου κατεδαφίζονται για να ανοικοδοµηθούν ψηλότερα  
και πυκνότερα, διεισδύει στην περιφέρειά του για να εγκαταστήσει 
κατοίκους στις γύρω περιοχές, επεκτείνεται δίπλα από τους 
αυτοκινητοδρόµους για να ενσωµατώσει το χώρο τους, οικοδοµεί τις 
ακτές για να τις κατέχει και να τις απολαµβάνει. Είναι λογικό ότι αυτού 
του είδους η δηµογραφική ενεργητικότητα δεν µπορεί παρά να βασίζεται 
σε µια οικονοµική ανάπτυξη, που δε συναντάται συχνά στην Ελλάδα. 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. 
 
Παρατηρήσεις για την περιφερειακή σηµασία του Ηρακλείου. 
 

Η δοµική τάση εξάπλωσης της πόλης ενισχύεται από τα πιο 
πρόσφατα δεδοµένα της εξεταζόµενης περιόδου. Η οικονοµική της 
ανάπτυξη διανύει στο διάστηµα 1950-1970 µια φάση σταθερής 
επιτάχυνσης. Την ίδια εποχή, όµως, παρατηρείται µια ριζική αλλαγή της 
χωροταξικής σηµασίας της πόλης σε διεθνές επίπεδο. Μέχρι τότε, η 
σύγχρονη πόλη αντιµετωπιζόταν ως ένα σηµείο του οποίου λειτουργία 
αποτελούσε η οικονοµική εξυπηρέτηση µιας λιγότερο ή περισσότερο 
σηµαντικής περιοχής, ανάλογα µε το µέγεθος του αστικού οργανισµού. 
Στην πραγµατικότητα, δεν υπήρχε µια αξιόλογη τοµή µε την αρχαία 
πόλη, µε τη µεσαιωνική πόλη και µε αυτήν του 19ου και του πρώτου 
µισού του 20ου αιώνα: στην πολιτική και στρατιωτική λειτουργία 
προστέθηκε η εµπορική και µετά η βιοµηχανική λειτουργία. Η πόλη, 
όµως, καθορίζεται πάντα σε σχέση µε τον περίγυρο που εξαρτάται από 
αυτήν-τον αγροτικό χώρο, την περιοχή, το έθνος. Από εκεί προκύπτουν 
οι αλλεπάλληλοι χώροι που οδηγούν στη δηµιουργία της ιεραρχίας, του 
σκελετού και των δικτύων της πόλης. Κατά τη δεκαετία του 1960,  αυτό 
το χωροταξικό υπόδειγµα είχε αµετάκλητα ξεπεραστεί στα πιο 
σηµαντικά αστικά κέντρα της Ευρώπης. Το χαρακτηριστικό της αστικής 
εξέλιξης εκείνης της περιόδου ήταν η εισχώρηση της πόλης στο γύρω 
χώρο αστικό ή µή. Η περιοχή «εκτός των τειχών», που αποτελούσε 
ταυτόχρονα τη δικαιολόγηση και την άρνηση της πόλης, πράγµα που 
ίσχυε ιδιαίτερα για το Ηράκλειο όπως επισηµάνθηκε παραπάνω, έτεινε 
να εκλείψει. Συγχρόνως µε µία µεταβολή στην κοινωνική διάσταση, τη 
γεωγραφική επέκταση και τη διαµόρφωση του τοπίου της πόλης 
παρατηρείται µία µετατροπή του λειτουργικού της ρόλου. Ο δυναµισµός 
µιας αστικής περιοχής εξαρτάται λιγότερο από τις σχέσεις µε τους 
κοντινούς χώρους και περισσότερο από το δίκτυο οικονοµικών και 
ανθρώπινων δεσµών που τη συνδέουν µε άλλες, εθνικές ή διεθνείς 
αστικές περιοχές. Ο πυραµιδοειδής, ιεραρχηµένος χώρος, που 
σχηµατίζεται από την άθροιση στοιχειωδών πυρήνων, αντικαταστάθηκε 
από έναν ασυνεχή χώρο, µε κόµβους, που λειτουργεί µε δέσµες σχέσεων 
(52). 

Αυτές οι θεωρητικές παρατηρήσεις οδηγούν στο διαχωρισµό της 
συγκεκριµένης υλοποίησης της οικονοµικής ανάπτυξης του Ηρακλείου 
στον αστικό χώρο από την εκδήλωση των σχέσεων που δηµιουργεί. Με 
άλλα λόγια, το κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθεί µε τις δραστηριότητες της 
πόλης, από τη βιοµηχανία ως τις διάφορες υπηρεσίες που είναι 
εγκατεστηµένες σε αυτήν. 
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Λόγω της επίδρασης του αστικού φαινοµένου σχεδόν σε κάθε 
πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι περισσότεροι πίνακες της 
στατιστικής επετηρίδας θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν ως ενδείξεις της 
ανάπτυξης του Ηρακλείου και της ισχυρής θέσης που κατέχει στην 
περιφέρειά του. Το πρόβληµα είναι η επιλογή των πιο χαρακτηριστικών 
δεδοµένων. Επιλέχθηκαν τέσσερα από αυτά που αφορούν τα πλέον 
φανερά και αντιπροσωπευτικά στοιχεία της αστικής πραγµατικότητας: 
κυκλοφορία αυτοκινήτων, κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, εισόδηµα 
των οικογενειών και φόροι, κατανοµή των δραστηριοτήτων. 
 
Η κυριαρχία του αυτοκινήτου. 
 

Το αυτοκίνητο συνιστά οπωσδήποτε την πιο φανερή εξωτερική 
ένδειξη του πλούτου της πόλης και αναπόσπαστο µέρος του θεάµατος 
στο δρόµο. Σε µεγάλο βαθµό η αγροτική Κρήτη παρέµενε ακόµη η χώρα 
του υποζυγίου και του µικρού καλλιεργητικού µηχανήµατος, και στην 
καλύτερη περίπτωση του εκσκαφέα και του φορτηγού. ∆εν υφίστατο 
σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στο µέσο καλλιέργειας και στο µέσο 
µεταφοράς: το τρακτέρ του αγρότη της Μεσσαράς, που κατά τη διάρκεια 
της εβδοµάδας χρησιµοποιείτο σε αγροτικές εργασίες, θεωρείτο 
κατάλληλο και για την κυριακάτικη εκδροµή της οικογένειας στη 
θάλασσα. Στο Ηράκλειο, όµως, βασιλεύει το αυτοκίνητο. Σύµβολο 
κοινωνικής επιτυχίας και όνειρο των φτωχότερων, αντικείµενο των πιο 
προσεκτικών και των πιο περιττών περιποιήσεων, διαµορφώνει το ρυθµό 
και το χώρο της πόλης όπως εκφράζει την εσωτερική δυναµική της 
κοινωνίας. Αυτή η εισβολή του αυτοκινήτου διεγείρει τη φαντασία. Ο 
ειδικευµένος τύπος πολλαπλασιάζει τους τίτλους για τα προβλήµατα της 
κυκλοφορίας , παραγνωρίζοντας ότι δε διαµορφώνουν από µόνα τους την 
αστική φυσιογνωµία, αλλά είναι το αποτέλεσµα µιας ορισµένης 
χωροταξικής, κοινωνικής και τελικά πολιτικής οργάνωσης της πόλης. 

Βέβαια, οι διαφορές µε την Αθήνα εξακολουθούν να είναι 
αισθητές, ακόµη και αν παρατηρείται µια εντυπωσιακή πρόοδος: τα 
φορτηγά, τα µοτοποδήλατα-δίκυκλα ή τρίκυκλα-τα αυτοκίνητα του 
φτωχού-αυξάνονται γρηγορότερα απ’ ό,τι στην πρωτεύουσα. Στην 
περιοχή της Αθήνας, όµως, ο αριθµός των λεωφορείων σηµειώνει µια 
σχετική αύξηση: στην Κρήτη η σύνδεση µεταξύ των πόλεων είναι πια 
ικανοποιητική, στην περίπτωση του Ηρακλείου, ωστόσο, αυξάνονται 
διαρκώς οι ανάγκες σε µεταφορικά µέσα µιας κατοικηµένης περιοχής 
που επεκτείνεται σταθερά. Πρέπει να προστεθούν και οι επενδύσεις των 
εταιρειών που δουλεύουν µόνο µε τουρίστες, µε έδρα συχνά την Αθήνα. 
Τέλος, το ποσοστό αυτοκινήτων του Ηρακλείου έχει µεταβληθεί 
αισθητά: µετά από πολλά χιλιόµετρα έρηµων σχεδόν δρόµων στην 
ύπαιθρο, ο ξένος επισκέπτης ξαναβρίσκει τη γρήγορη µηχανοκίνητη ροή, 
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που σε όλες τις δυτικές πόλεις συνδέει την ευηµερία µε το αυτοκίνητο. 
Αυτό το αµφιλεγόµενο προνόµιο έχει και τις συνηθισµένες επιπτώσεις 
του: παρόλο που το ποσοστό των θανατηφόρων δυστυχηµάτων είναι 
χαµηλό, το αντίστοιχο των παραβάσεων που προκαλούν υλικές ζηµιές 
είναι υψηλό και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Είναι εύκολο να 
φανταστεί κανείς τον εκνευρισµό, τις διάφορες συγκινήσεις και τη 
σύγχυση που προκαλεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων σε αυτή τη 
µεσογειακή πόλη. Τέτοιου είδους προβλήµατα, ωστόσο, αποτελούν ένα 
επιπλέον µέτρο του πλούτου µιας πόλης (53). 
 
Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 

Το 1970, η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος στην κατοικηµένη 
περιοχή του Ηρακλείου έφθανε τα 323.000 µεγαβάτ σε εθνικό σύνολο 
8.357.000, δηλαδή το 4% περίπου της κατανάλωσης της χώρας. Η ήδη 
σηµαντική κατανάλωση της πόλης πενταπλασιάστηκε από το 1963 ως το 
1970. Η οικιακή κατανάλωση αντιπροσωπεύει το 70% του συνόλου, η 
εµπορική το 20% και η βιοµηχανική το 10% (54). 

Αυτά τα στατιστικά στοιχεία υποδηλώνουν, από κοινού µε τον 
όγκο της ενέργειας που καταναλώνεται, ορισµένα  χαρακτηριστικά του 
Ηρακλείου ως οικονοµικού πόλου. Για πολλά χρόνια, ως τις αρχές της 
δεκαετίας του 1960, η πόλη ήταν το µοναδικό αστικό κέντρο του νησιού 
που απολάµβανε σχετικά κανονική και µε λιγότερους περιορισµούς 
τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος. Η διαπίστωση αυτή είχε µεγάλη 
σηµασία για τους εµπόρους, τις επιχειρήσεις, τους βιοτέχνες και 
βιοµηχάνους, που προτίµησαν να εγκατασταθούν στο Ηράκλειο, όπως 
και για τις συνθήκες ζωής και εργασίας των κατοίκων: το 1961, όλες 
σχεδόν οι οικογένειες είχαν ηλεκτρικό (86% σύµφωνα µε την απογραφή 
εκείνου του έτους), οι κεντρικές αρτηρίες της πόλης ήταν 
φωταγωγηµένες, οι πιο µακρινές συνοικίες φωτισµένες, όταν σε πολλά 
χωριά η ζωή σταµατούσε µε τη δύση του ήλιου ή περιοριζόταν στο 
καφενείο, γύρω από το ασθενές φως µιας λάµπας φθορισµού. Η διαφορά 
αυτή είναι αποτέλεσµα της προγενέστερης εγκατάστασης µονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος στην περιοχή του Ηρακλείου. Μετά την 
πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, λειτουργούσε στη δυτική ακτή της πόλης 
ένας πρώτος σταθµός ηλεκτρικού, ο οποίος τροφοδοτούσε αρχικά τα 
δηµόσια κτίρια και υπηρεσίες της πόλης. Η µονάδα αυτή αποτελούσε 
ιδιοκτησία της Ελληνικής Επιχείρησης Ηλεκτρισµού, ιδιωτικής 
επιχείρησης µε γαλλικά κεφάλαια, που το 1903 ίδρυσε τον πρώτο 
θερµοηλεκτρικό σταθµό της χώρας στο Νέο Φάληρο. Η συνολική ισχύς 
του σταθµού στο Ηράκλειο ήταν 1000 kw, όταν ξεκίνησε η λειτουργία 
του, για να φθάσει σταδιακά τις  47.000 kw το 1965 και να µειωθεί στις 
23.000 το 1969, όταν σταµάτησε οριστικά να λειτουργεί αυτή η 
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«ιστορική» µονάδα. Αυτό συνέβη, επειδή, από καιρό, το µεγαλύτερο 
µέρος της ηλεκτρικής κατανάλωσης της πόλης προερχόταν από το 
σταθµό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆.Ε.Η. στα Λινοπεράµατα. 
Το 1960, η ισχύς των εγκαταστάσεων ήταν σχετικά µικρή: 60.000 kw. 
Έφθασε τις 220.000 kw στα 1968 χάρη σε νέες τουρµπίνες. 
Κατασκευάστηκαν για να τροφοδοτούνται µε εισαγόµενο πετρέλαιο και 
ελληνικό λιγνίτη. Η συνεχής αύξηση των αναγκών και η στραµµένη προς 
την επαρχία πολιτική επενδύσεων της ∆.Ε.Η. είχαν ως συνέπεια την 
κατασκευή και δεύτερου σταθµού µέσα στον κατοικηµένο αστικό χώρο, 
προκειµένου να καλύπτονται αποκλειστικά οι ενεργειακές ανάγκες του 
Ηρακλείου, µια  και το εργοστάσιο στα Λινοπεράµατα εξυπηρετούσε τις 
ανάγκες του συνόλου της Κρήτης. Σε εθνική κλίµακα, η κυριότερη 
συνέπεια ήταν η αύξηση της διαφοράς ανάµεσα στην αθηναϊκή 
παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο ηλεκτρισµός της 
Ελλάδας γεννήθηκε στην Αθήνα µε την παρουσία του κράτους, 
αναπτύχθηκε επιτόπου και, αφού προώθησε την εκβιοµηχάνιση της 
πρωτεύουσας , αποτελούσε κατά τη δεκαετία του 1970 µια επαρχιακή 
πηγή πλούτου ανάµεσα σε άλλες-όπως οι άνθρωποι και το χρήµα-που η 
πρωτεύουσα επενδύει και εκµεταλλεύεται προς  όφελός της (55). 

Από την άποψη αυτή, οι δύο σηµαντικές χρονολογίες είναι το 
1950, όταν δηµιουργήθηκε η ∆.Ε.Η., και το 1960, όταν αγόρασε την 
Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία. Από πολιτική σκοπιά, επρόκειτο για την 
τοποθέτηση του συνόλου των ενεργειακών πηγών της χώρας -
θερµοηλεκτρικών και υδροηλεκτρικών- στη διάθεση του αθηναϊκού 
πόλου ανάπτυξης. Από τεχνικής πλευράς, η σύνδεση της πρωτεύουσας µε 
τους διάφορους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθµούς της χώρας εξασφαλίζει 
αυτή την ενεργειακή ηγεµονία: ένα δίκτυο γραµµών υψηλής τάσης 
15.000 volt, µήκους 1.300 χιλιοµέτρων. Το ουσιαστικό µέρος του 
ενεργειακού ελλείµµατος της πρωτεύουσας καλύπτεται από την 
παραγωγή του θερµοηλεκτρικού σταθµού στο Αλιβέρι (λιγνίτης), που 
έχει εγκατασταθεί από το 1953, και του οποίου η ισχύς έφθασε 
προοδευτικά τα 380.000 kw στα 1970. Το ίδιο έτος προστέθηκε και ο 
σταθµός της Μεγαλόπολης  που χρησιµοποιεί επίσης λιγνίτη (250.000 
kw το 1970). Ωστόσο, όταν είναι αναγκαίο, η Αθήνα τροφοδοτείται από 
τους υδροηλεκτρικούς σταθµούς του Αχελώου στην Αιτωλοακαρνανία 
(Ταυροπός, Κρεµαστά, που εγκαταστάθηκαν το 1970 µε ισχύ 757.000 
kw) ή ακόµα από τις θερµικές µονάδες (320.000 kw το 1970) που 
χρησιµοποιούν το µακεδονικό λιγνίτη στην Πτολεµαΐδα (56). 

Τελικά, όµως, η κατανάλωση ηλεκτρισµού στην πρωτεύουσα 
αυξάνεται πλέον µε βραδύτερο ρυθµό από τη συνολική κατανάλωση της 
χώρας, ενώ το αντίστοιχο µέγεθος στο Ηράκλειο παρουσιάζει την 
ακριβώς αντίθετη στάση σε σχέση µε το σύνολο του νοµού του, αλλά και 
το µεγαλύτερο µέρος του νησιού. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται σε δύο 
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γενικές συνθήκες. Αφενός, έχει φέρει ορισµένα αποτελέσµατα ο 
εξηλεκτρισµός της επαρχίας, που ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1960 η ∆.Ε.Η., µε µια σταθερότητα που συνδυάζει την πολιτική 
σκοπιµότητα µε την οικονοµική αφέλεια. Έτσι, στις αρχές του 1964, ο 
Οργανισµός Ανάπτυξης της Κρήτης ζήτησε από το Κέντρο Κοινωνικών 
Επιστηµών της Αθήνας να εξετάσει τις αιτίες της «ψυχολογικής 
καθυστέρησης» σε µια κοινότητα του νοµού Λασιθίου (ανατολική 
Κρήτη). Ενώ είχε συνδεθεί µε το δίκτυο δύο χρόνια πριν, µόνο τρεις 
κάτοικοι είχαν ηλεκτρικό ρεύµα: ο πρόεδρος της κοινότητας, ο δάσκαλος 
και ο ιερέας. Ύστερα από µια σύντοµη έρευνα φάνηκε ότι δεν επρόκειτο 
για ψυχολογική καθυστέρηση, αλλά µάλλον για εξαιρετικά αναπτυγµένη 
οικονοµική συνείδηση: έχοντας συνηθίσει να χρησιµοποιούν πετρέλαιο 
για το φωτισµό, το οποίο µπορούσαν να ανταλλάξουν µε λάδι στον 
παντοπώλη, οι αγρότες είχαν επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο θα 
µπορούσαν να πληρώνουν µε χρήµα τους λογαριασµούς της ∆.Ε.Η.. Η 
παροχή ανέσεων, χωρίς την αύξηση των εισοδηµάτων και τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας, δε συνιστά αναγκαστικά ένδειξη ανάπτυξης. 
Την ίδια περίοδο (1966), ένα χωριό κοντά στη Βέροια, ήταν πιθανό ότι 
υφίστατο τις συνέπειες των πολιτικών πεποιθήσεων των κατοίκων του, 
που θεωρείτο ότι έκλιναν προς τον κοµµουνισµό: έτσι, ενώ η γραµµή της 
∆.Ε.Η. περνούσε σχεδόν δίπλα του, δεν είχε ηλεκτρικό ρεύµα (57). 

Ωστόσο, από το 1962 ως το 1970, η ιδιωτική κατανάλωση 
ηλεκτρικού ρεύµατος στα επαρχιακά αστικά κέντρα αυξήθηκε σε µεγάλο 
βαθµό: στα 1962, κάθε κάτοικος των πόλεων αυτών είχε στη διάθεσή του 
λιγότερα από 30 kw το χρόνο, ενώ στα 1970 το αντίστοιχο µέγεθος ήταν 
100 kw. Παρά την αναµφισβήτητη αυτή πρόοδο, η διαφορά της υπαίθρου 
από το Ηράκλειο ήταν σηµαντική: 100 kw για την ιδιωτική κατανάλωση 
του Ηρακλειώτη στα 1970, ενώ η µέση τιµή χρήσης ηλεκτρικού 
ρεύµατος στην ενδοχώρα του νοµού ήταν 25 kw το ίδιο εκείνο έτος. Με 
τη βοήθεια αυτών των µέσων όρων µπορεί κανείς να διαπιστώσει την 
απόσταση που χωρίζει την αγροτική οικογένεια, που αντικατέστησε µε 
έναν ηλεκτρικό λαµπτήρα τη λάµπα πετρελαίου, από την αντίστοιχη 
αστική που αυξάνει τον εξοπλισµό της σε ηλεκτρικές συσκευές (58). 

Παρατηρείται, όµως, και µια πολύ σηµαντικότερη αλλαγή. 
Καθηλωµένη για δεκαετίες στην Αθήνα και τη στενή της περιφέρεια 
εξαιτίας της ηλεκτρικής ενέργειας, η βιοµηχανία είχε πλέον τη 
δυνατότητα να αναπτυχθεί και πέρα από τα όρια αυτά. Η ανάπτυξη των 
θερµοηλεκτρικών και υδροηλεκτρικών σταθµών της επαρχίας και η 
ενοποίηση του δικτύου µε τις διάφορες  συνδέσεις προστέθηκαν στα 
φορολογικά κίνητρα για να φέρουν τις βιοµηχανίες που κατανάλωναν 
πολύ ρεύµα έξω από την περιοχή της Αθήνας. Ακολούθησε, κάπως 
καθυστερηµένα, ο εκσυγχρονισµός των επαρχιακών επιχειρήσεων. Το 
1962 η χρήση βιοµηχανικού ηλεκτρικού ρεύµατος στην Αθήνα 
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αντιστοιχούσε ακόµα στα δύο τρίτα του συνόλου. Οκτώ χρόνια 
αργότερα, το ποσοστό αυτό µειώθηκε κάτω από το ένα τρίτο, παρά την 
απόλυτη αύξηση που ξεπερνούσε τις 400.000 Mwh. Ταυτόχρονα, το 
Αλουµίνιο της Ελλάδας εγκαταστάθηκε στον κόλπο της Αντίκυρας και 
αύξησε τη βιοµηχανική κατανάλωση της Βοιωτίας από 74.000 Mwh  που 
ήταν το 1962, σε 1.500.000 το 1970, δηλαδή παραπάνω από τη 
βιοµηχανική κατανάλωση του συνόλου της αθηναϊκής περιοχής 
(1.300.000). Ακόµα σηµαντικότερο γεγονός, επειδή βασιζόταν σε µία 
σειρά µικρών και διαφορετικών επιχειρήσεων, αποτέλεσε η αύξηση σε 
σηµαντικό βαθµό της βιοµηχανικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
σε περιφερειακά κέντρα, µε βιοµηχανία που, ωστόσο, βρισκόταν σε 
παρακµή: µέσα σε οκτώ χρόνια τριπλασιάστηκε στο νοµό Μαγνησίας και 
δεκαπενταπλασιάστηκε στην Καβάλα. Στην απογραφή του 1958 είχαµε 
ένα σύνολο 22.000 CV για τις µηχανές του βιοµηχανικού κέντρου 
Βόλου, 4.000 CV για την Καβάλα. Στα 1969, οι αντίστοιχοι αριθµοί ήταν 
45.000 και 8.000 CV. Το Ηράκλειο, που επωφελήθηκε από τη λειτουργία 
µικρών βιοτεχνιών και βιοµηχανικών µονάδων, πέρασε από τις 3.000 CV 
στις 10.000 CV κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. 

Από µια τέτοιου είδους προοπτική, η παραπάνω σύντοµη εξέταση 
της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος καθιστά περισσότερο ευκρινή 
ορισµένα χαρακτηριστικά του Ηρακλείου. Αρχικά, ένα σηµαντικό 
καταναλωτικό κέντρο: στο Ηράκλειο, τα φώτα της πόλης δεν αποτελούν  
αποκλειστικά σύµβολα ευηµερίας. Η εκτεταµένη κοκκινωπή φωταύγεια 
που απλώνεται στον ουρανό της πόλης και διακρίνεται ακόµα και στα 
βόρεια, πάνω από το Κρητικό Πέλαγος, όταν ο καιρός είναι καθαρός, 
συνιστά µια ένδειξη για την ύπαρξη ενός κόσµου όπου οι συνθήκες 
διαβίωσης είναι ευνοϊκότερες απ’ό,τι στα νησιά της άγονης γραµµής ή 
στην ασταθή και απρόβλεπτη έκταση της θάλασσας. Υποδηλώνει, 
επίσης, καθαρά τον πρόωρο χαρακτήρα της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι 
αλληλεπιδράσεις που συνδέουν τα διάφορα φαινόµενα της ανάπτυξης µε 
δέσµες αιτιωδών σχέσεων εµφανίζονται συχνά: η έκταση της χρήσης 
ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηράκλειο λειτουργεί ταυτόχρονα ως ένδειξη  
της οικονοµικής ανάπτυξης και ως παράγοντας επιτάχυνσης αυτής της 
ανάπτυξης, αφού δηµιούργησε τις συνθήκες για την εγκατάσταση 
βιοτεχνιών, µικρού µεγέθους βιοµηχανικών µονάδων και ενός 
εκτεταµένου δικτύου εµπορικών καταστηµάτων. Οι µεγαλύτερες 
δυνατότητες για εγκατάσταση βιοµηχανιών έξω από την περιοχή των 
Αθηνών προέκυψαν σε σηµαντικό βαθµό ως συνέπεια των οικονοµικών 
και τεχνικών συνθηκών του εξηλεκτρισµού. Ωστόσο, η βιοµηχανική 
ανάπτυξη του Ηρακλείου δεν υπήρξε ιδιαίτερα αξιόλογη και για το λόγο 
αυτό το βασικό της χαρακτηριστικό ήταν διαφοροποίηση της παραγωγής 
και όχι µια συγκεντροποίηση της βαριάς βιοµηχανίας, η οποία δεν 
απέκτησε ποτέ πραγµατική υπόσταση στην Κρήτη. Εξάλλου, οι 
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βιοµηχανικές µονάδες που καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες ενέργειας 
δεν είναι αναγκαστικά αυτές που προσφέρουν εργασία ούτε αυτές που 
εξασφαλίζουν την αύξηση του πλούτου µιας περιοχής. 
 
Εισοδήµατα και φόροι. 
 

Από την άποψη αυτή, ο πιο ασφαλής δείκτης, αν όχι ο πιο 
φανερός, είναι πάντα οι φορολογικές δηλώσεις και η προέλευση των 
εσόδων του κράτους. Βέβαια, ο λαβύρινθος της νοµοθεσίας που 
πολλαπλασιάζει απαλλαγές και εξαιρέσεις, η συχνή φοροδιαφυγή 
πολιτών και εταιρειών και τα εµπόδια που προβάλλουν οι κρατικές 
υπηρεσίες καθιστούν εξαιρετικά λεπτή, αν όχι αµφιλεγόµενη, τη 
χρησιµοποίηση αυτών των στοιχείων. Αν περιοριστεί, όµως, κανείς στις 
γενικές τάσεις, αυτές είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. 

Στα 1968, ο τακτικός προϋπολογισµός του κράτους έφθανε τα 44 
δισεκατοµµύρια δραχµές: 8 δισεκατοµµύρια προερχόταν από τους 
άµεσους φόρους, 32 από τους έµµεσους φόρους, 4 από άλλα εισοδήµατα 
(κρατικά µονοπώλια, τελωνεία, δάνεια στο εξωτερικό). Αν λάβει κανείς 
υπόψη του µόνο τους φόρους, το σηµαντικότερο γεγονός είναι ότι η 
κατοικηµένη περιοχή της Αθήνας, µε λιγότερο από το ένα τρίτο του 
πληθυσµού της χώρας, προσφέρει γύρω στα τρία τέταρτα των κρατικών 
εσόδων. Υπάρχει, όµως, µια τάση κάµψης της συµµετοχής της 
πρωτεύουσας: 74% των κρατικών εσόδων το 1963, 71% το 1968. Αυτή η 
κάµψη είναι πολύ πιο αισθητή για τους έµµεσους φόρους (τελωνειακοί 
δασµοί, φόροι κατανάλωσης απ’ όσο για τους άµεσους φόρους, που 
παραµένουν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο για τη συγκεκριµένη περίοδο: οι 
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Αθηνών καταβάλουν το 76,6% το 1963 
και το 75,5% το 1968. Ταυτόχρονα, τα έσοδα των τριών αθηναϊκών 
τελωνείων (Αθήνα, Πειραιάς, Ελευσίνα) µειώνονται από το 76,8% του 
συνόλου στα 72,2% και οι άλλοι έµµεσοι φόροι από το 71,3% στο 
68,1%. Εποµένως, έχουµε συνολικά µια αναµφισβήτητη πρόοδο των 
φορολογικών εσόδων από την επαρχία, στην οποία το Ηράκλειο και η 
περιφέρειά του διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο µε το 4% του συνόλου 
των φόρων και  το 8% των τελωνειακών εσόδων, εξέλιξη στην οποία 
συνετέλεσε σηµαντικά η αισθητή αύξηση των εσόδων από τελωνειακούς 
δασµούς (59). 

Παρά τις παραπάνω εξελίξεις, όµως, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι 
αυτή η πρόοδος αντιστοιχεί σε µια πραγµατική αύξηση του πλούτου της 
ελληνικής επαρχίας. Μια σύντοµη εξέταση της εξέλιξης των κύριων 
φορολογικών ταµείων είναι πολύ αποκαλυπτική. Εξηγείται εύκολα η 
αύξηση των φόρων στη Θεσσαλονίκη (8,9% του συνόλου το 1963, 
10,8% το 1968), που οφείλεται κυρίως σε παρόµοιους λόγους µε εκείνην 
του Ηρακλείου αλλά και στην εκβιοµηχάνιση και στην αύξηση της 
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κατανάλωσης προϊόντων πολυτελείας, η λιγότερο σηµαντική πρόοδος 
στη Λάρισα και η πτώση σε ορισµένα κέντρα που προοδεύουν µε 
βραδύτερο ρυθµό (Βόλος, Καβάλα). Είναι, όµως, πολύ πιο παράδοξο να 
διαπιστώνει κανείς µία απόλυτη και σχετική αύξηση των κρατικών 
εσόδων σε  περιοχές που παρακµάζουν οικονοµικά (Καλαµάτα) ή που 
έµειναν έξω από τη σύγχρονη ανάπτυξη (Ιωάννινα). Στην 
πραγµατικότητα, δεν πρέπει κανείς να ξεχνά το πολύ µεγάλο ποσοστό 
των φορολογικών εσόδων που καλύπτεται από έµµεσους φόρους. Με τον 
ίδιο τρόπο που οι φόροι αυτοί επιβαρύνουν περισσότερο τις φτωχές 
οικογένειες, επιβαρύνουν περισσότερο και τις ασθενέστερες περιοχές σε 
σύγκριση µε εκείνες που αναπτύσσονται. Η συνεχής αύξηση της 
τρέχουσας κατανάλωσης των οικογενειών στις πιο µακρινές ελληνικές 
επαρχίες, κάτι που ισχύει οπωσδήποτε για την πόλη του Ηρακλείου, είναι 
µια πηγή αυξανόµενων εσόδων για τον προϋπολογισµό του κράτους. ∆εν 
πρόκειται τόσο για πτώχευση-παρά πολύ σχετική, όταν γνωρίζει κανείς 
τις απόλυτες διαφορές-της πρωτεύουσας, όσο για µια νέα πλευρά 
αξιοποίησης της επαρχίας από την Αθήνα: στη διαρκή απορρόφηση της 
αποταµίευσης προς όφελος της αθηναϊκής οικονοµίας προστίθεται τώρα 
µια βλαπτική για την ανάπτυξη φορολόγηση των πιο στοιχειωδών 
µορφών της. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, το Ηράκλειο ακολουθεί µια 
παρεµφερή πορεία, απορροφώντας σε πρώτη φάση ένα µέρος του 
πληθυσµού και σε δεύτερη σηµαντική µερίδα του εισοδήµατος της 
ενδοχώρας του, ενσωµατώνοντας και αξιοποιώντας και τα δύο παραπάνω 
µεγέθη στον αστικό του χώρο. 

Ακόµη και αν δεν αντιπροσωπεύει σε φυσιολογικές συνθήκες 
παρά µόνο λίγο περισσότερο από το 10% των συνολικών κρατικών 
εσόδων (από 7.325 εκατοµµύρια δραχµές σε 65.130 εκατοµµύρια το 
1970), ο φόρος εισοδήµατος είναι ένα ενδεικτικό µέγεθος ιδιαίτερα 
ευαίσθητο. Χωρίζεται σε δύο βασικές στήλες µε πολύ άνιση απόδοση 
(60): το φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων (4.175 εκατοµµύρια 
δραχµές το 1968) και το φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων (740 
εκατοµµύρια δραχµές το ίδιο έτος). 
 Η τάση εξέλιξης του φόρου εισοδήµατος των φυσικών προσώπων 
κατά τη δεκαετία του 1960 είναι ιδιαίτερα σαφής. Οι αθηναίοι 
φορολογούµενοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 65% των φορολογήσιµων 
εισοδηµάτων και πληρώνουν το 70-75% των άµεσων φόρων. Οι 
ηρακλειώτες φορολογούµενοι αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στο 4,5% 
του φόρου εισοδήµατος και καταβάλλουν κατά προσέγγιση το 5,2% των 
άµεσων φόρων. Τα µεγέθη αυτά οδηγούν σε τρία συµπεράσµατα που 
επιβεβαιώνουν και ορίζουν τόσο τον αθηναϊκό πλούτο σε σχέση µε την 
επαρχία, όσο και εκείνον του Ηρακλείου σε σχέση µε το νοµό του: 
πρώτον, τα µη φορολογήσιµα εισοδήµατα συγκεντρώνονται σε 
µεγαλύτερο ποσοστό στην επαρχία και στην ύπαιθρο, είτε επειδή δεν 
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υπερβαίνουν το κατώτερο φορολογήσιµο όριο (5.000 δραχµές το χρόνο 
το 1969) είτε επειδή από τη φύση τους µπορούν να µη δηλωθούν. Αυτό 
συµβαίνει διότι στους  µισθούς και στις συντάξεις που δεν ξεπερνούν τις 
60.000 δραχµές δεν υπάρχουν κρατήσεις, ενώ όσοι ασκούν προσωπικά 
µια αγροτική δραστηριότητα ή χρησιµοποιούν εργάτες για µια 
καλλιέργεια δεν πληρώνουν φόρο εισοδήµατος. ∆εύτερον, το 
φορολογήσιµο εισόδηµα της πρωτεύουσας είναι πιο σηµαντικό από το 
αντίστοιχο της επαρχίας, όπως και εκείνο του Ηρακλείου σε σχέση µε 
την ενδοχώρα του. Τέλος, αφού πρόκειται για προοδευτική φορολογία, 
τα αποτελέσµατά της δείχνουν ότι τα ανώτερα στρώµατα αποτελούν ένα 
µεγαλύτερο ποσοστό στην Αθήνα, ενώ είναι ενδεικτικά της αύξησης του 
οικονοµικού πλούτου συγκεκριµένων επαγγελµατικών οµάδων στο 
Ηράκλειο (61). 

Ο Πίνακας 1 δίνει περισσότερες λεπτοµέρειες και επιτρέπει µια 
σύγκριση µεταξύ 1960 και 1969. Η περίοδος χαρακτηρίζεται σε όλη την 
Ελλάδα από µια σηµαντική αύξηση των φορολογήσιµων εισοδηµάτων: 
ενώ σε 9  χρόνια ο δείκτης του πληθυσµού αυξάνεται κατά 5 µονάδες 
(1961=100), ο αριθµός των φορολογουµένων περνάει από 300.000 σε 
500.000 (δείκτης 166). Η πρόοδος είναι λίγο πιο σηµαντική στην Αθήνα, 
που συγκεντρώνει το 1969 το 59% των φορολογουµένων έναντι 57% το 
1960. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα, η πόλη του Ηρακλείου είχε το 80% των 
φορολογουµένων του νοµού του στα 1969 έναντι 65% στις αρχές της 
δεκαετίας. Η µικρή πτώση των δηλωµένων εισοδηµάτων της  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

 
 1960 1969 

Εισοδήµατα ακινήτων 24,9% 25,9% 

Αγροτικές µισθώσεις 2,8% 3,4% 

Κινητές αξίες 3,2% 2,4% 

Εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις 22,1% 18,4% 

Γεωργικές επιχειρήσεις 2,1% 2,2% 

Μισθοί 41,2% 43,2% 

Ελεύθερα Επαγγέλµατα 3,7% 4,3% 
 
 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Στατιστική του 
δηλωθέντος εισοδήµατος φυσικών προσώπων και της φορολογίας αυτού 
1960-1969. 
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πρωτεύουσας (από 64% σε 63%) φαίνεται να οφείλεται πολύ 
περισσότερο στις αλλαγές της επαρχίας παρά σε µια αριθµητική αύξηση 
των χαµηλών εισοδηµάτων στην Αθήνα: η µετανάστευση από τις 
αγροτικές περιοχές προκαλεί τη µείωση των αγροτών που δεν πληρώνουν 
άµεσους φόρους  και την αντίστοιχη αύξηση των µισθωτών στην πόλη. 
Έτσι, από τα δηλωµένα εισοδήµατα µισθωτών η πρωτεύουσα 
συγκέντρωνε το 71% το 1960 και το 65% το 1969. Την ίδια περίοδο, το 
Ηράκλειο πέρασε από το 55% των δηλωµένων εισοδηµάτων µισθωτών 
στα αστικά κέντρα της Κρήτης στο 68%. Από κοινού µε τα εισοδήµατα 
ακίνητης περιουσίας , τα κινητά περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήµατα 
των ελεύθερων επαγγελµατιών, οι µισθοί των εργαζοµένων στο δηµόσιο 
και τον ιδιωτικό τοµέα εξακολουθούν να αποτελούν εισοδηµατικούς 
τοµείς όπου το Ηράκλειο υπερέχει αναµφισβήτητα στο εσωτερικό του 
νησιού. Η σύνθεση του φορολογήσιµου εισοδήµατος είναι από αυτήν την 
άποψη πολύ χαρακτηριστική. Οι µισθοί (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) 
προοδεύουν  µε ταχύτερο ρυθµό σε σχέση µε την πρωτεύουσα και 
αποτελούν το ήµισυ των εισοδηµάτων του Ηρακλείου στα 1970. Τα 
εισοδήµατα των εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων 
αντιπροσωπεύουν λίγο παραπάνω από το ένα τέταρτο του συνόλου. Η 
αργή πλέον µείωσή τους έρχεται σε αντίθεση µε τη γενική τάση ταχείας 
πτώσης στα επαρχιακά αστικά κέντρα και οφείλεται σε δύο ξεχωριστά 
φαινόµενα: τη σταδιακή εξαφάνιση των τεχνιτών και των µικρεµπόρων, 
που κατά το παρελθόν αποτελούσαν τον κανόνα στην επαγγελµατική ζωή 
της πόλης, και στην αντισταθµιστική άνθηση µικρών εµπορικών και 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων σε ευνοϊκούς τοµείς. Τα εισοδήµατα από 
κτίρια αντιπροσωπεύουν γύρω στο ένα έκτο του συνόλου των 
δηλωµένων εισοδηµάτων. Τέλος, εκείνα των ελεύθερων επαγγελµάτων 
και από κινητά περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν µια µικρή 
απόλυτη αξία, αλλά παρέχουν ενδιαφέροντα στοιχεία. Ο πολύ µικρός 
αριθµός των µετόχων υποδηλώνει τη σχεδόν αποκλειστική συγκέντρωσή 
τους στην Αθήνα: στα 1970, ο ελληνικός καπιταλισµός παρέµενε ένα 
οικογενειακό φαινόµενο ή ελεγχόταν απευθείας από τις τράπεζες ή τους 
ηµικρατικούς οργανισµούς και η διάδοση των µετοχών στο κοινό είναι 
πολύ περιορισµένη, ακόµα και  στην Αθήνα. Σε ό,τι αφορά τα ελεύθερα 
επαγγέλµατα, η πρόοδός τους στο Ηράκλειο και η σταδιακή παρακµή 
τους στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Κρήτης φανερώνουν την 
αυξανόµενη σηµασία της πόλης στη διαχείριση των ζητηµάτων του 
συνόλου του νησιού και τις ανωτέρου επιπέδου υπηρεσίες. 

Ο φόρος πάνω στα φορολογήσιµα εισοδήµατα των νοµικών 
προσώπων είναι από την άποψη αυτή ακόµα πιο αποκαλυπτικός, τη 
στιγµή που η κατοικηµένη περιοχή της Αθήνας συγκεντρώνει γύρω στα 
τρία τέταρτα του ιδιωτικού πλούτου της χώρας και περίπου τα εννέα 
δέκατα του συνολικού της κεφαλαίου (62). 
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Η εξέλιξη της τελευταίας δεκαετίας φανερώνει πολύ σηµαντικές 
αλλαγές, όπως φάνηκε και στη συνέχεια. Οι ξένες εταιρείες µε ελληνική 
θυγατρική είναι πολύ περισσότερο συγκεντρωµένες στην πρωτεύουσα. 
Ακολουθούν οι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες και σε µικρότερο βαθµό οι 
συνεταιρισµοί, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι εγκατεστηµένοι 
στην επαρχία και ασχολούνται µε την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων. 
Είναι ολοφάνερη σε αυτήν την περίοδο η ενίσχυση του αθηναϊκού 
ελέγχου, τουλάχιστον για τις ελληνικές ανώνυµες εταιρείες: το 1959, από 
τις εταιρείες που πληρώνουν φόρους το 83% έχουν τα γραφεία τους στην 
πρωτεύουσα και στα 1968, το 87%. Η τάση αυτή είναι λιγότερο έντονη 
σε ό,τι αφορά το ύψος των εισοδηµάτων (89% και 90%) και 
αντιστρέφεται µάλιστα, αν ληφθεί υπόψη µόνο το σύνολο των φόρων 
που πληρώνουν αυτές οι εταιρείες (63). 

Στο Ηράκλειο, η µικρότερη αύξηση του δηλωµένου εισοδήµατος 
(πίνακας 2) εξηγείται µε τον πολλαπλασιασµό στην πόλη των µικρών και 
µεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες πλουτίζουν επειδή στρέφονται προς 
καταναλωτικούς τοµείς µε γρήγορη ανάπτυξη (πλαστικά αντικείµενα, 
λ.χ.), αλλά δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν ένα σχετικά µέτριο ποσό 
εισπράξεων. Γενικότερα, η µικρή µείωση των φόρων που πληρώνουν οι 
αθηναϊκές εταιρείες (64) οφείλεται, κατά παράδοξο τρόπο, στην 
προσπάθεια των επιχειρήσεων να εκµεταλλευθούν τα φορολογικά 
κίνητρα για την εκβιοµηχάνιση της επαρχίας, εφόσον από το 1952 
πολλαπλασιάζονται τα νοµοθετικά µέτρα µε σκοπό την αποφυγή µιας 
υπερβολικής οικονοµικής συγκεντροποίησης στην πρωτεύουσα: το Ν∆ 
2176/52 προέβλεπε σε πρώτη φάση ως το 1967, για τις βιοµηχανικές, 
βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις φορολογική απαλλαγή για το 
25% των καθαρών κερδών και για το 40% στις νησιωτικές επιχειρήσεις, 
µε εξαίρεση την Εύβοια. Το Ν∆ 3213/55 αύξησε το ποσοστό σε 40% 
(80% στα νησιά µαζί µε την Εύβοια), εφόσον ένα αντίστοιχο ποσό 
χρησιµοποιείται για νέες επενδύσεις ή για τη βελτίωση των ήδη 
υπαρχουσών υποδοµών. Το Ν∆ 4002/59 προέβλεπε, ως το τέλος του 
1967, γενική φορολογική απαλλαγή για ποσοστό κερδών ίσο µε τις 
παραγωγικές επενδύσεις που πραγµατοποιούνταν στην Ελλάδα, και που 
ήταν δυνατόν να φθάσει το 50%. Το όριο αυτό ήταν 60% για τις 
ηπειρωτικές επαρχιακές επιχειρήσεις και 80% για τις νησιωτικές. Τέλος, 
ο νόµος 147/67 δε λάµβανε υπόψη του περιφερειακές διαφορές, αφού 
απήλλασσε από οποιοδήποτε φόρο, ως το τέλος του 1972, τα καθαρά 
κέρδη των βιοµηχανικών και εξορυκτικών επιχειρήσεων, όταν αυτά 
επενδύονταν στο σύνολό τους. 
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 Ανεξάρτητα από τις λεπτοµέρειες αυτών των διατάξεων, τα 
αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι αθηναϊκές επιχειρήσεις επωφελήθηκαν όλο 
και περισσότερο από την εφαρµογή τους. Από γεωγραφική άποψη, 
βοήθησαν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό στην εγκατάσταση επιχειρήσεων 
γύρω από την κατοικηµένη περιοχή της πρωτεύουσας παρά στην 
πραγµατικά αποκεντρωµένη εκβιοµηχάνιση της χώρας. Στο επίπεδο των 
οικονοµικών πρωτοβουλιών, η φορολογική νοµοθεσία ενθάρρυνε 
ανάλογα εγχειρήµατα σε ορισµένα επαρχιακά κέντρα, αλλά δε βοήθησε 
τόσο πολύ στην αφύπνιση ή στην εµφάνιση αναπτυξιακών τάσεων στην 
επαρχία. Στην περιοχή του Ηρακλείου, αντίθετα µε το γενικό κανόνα, οι 
νέες ξενοδοχειακές µονάδες αυξήθηκαν κατά 40% από το 1958 ως το 
1970, ενώ τα σταφιδεργοστάσια και οι βιοτεχνίες κατασκευής πλαστικών 
αποτελούσαν τις πιο χαρακτηριστικές προσπάθειες παραγωγικού τύπου, 
και µάλιστα µε κεφάλαια που δεν προέρχονταν από την Αθήνα, αλλά από 
τοπικούς οικονοµικούς παράγοντες. Εποµένως, ο νέος αυτός τρόπος 
πλουτισµού µέσω της φορολογικής απαλλαγής αποσαφήνισε τα όρια  
αλλά και το χαρακτήρα της οικονοµικής ανάπτυξης του Ηρακλείου και 
του χώρου επιρροής του (65). 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ. 

 
 1960 1969 
 Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Ακίνητα 128% 322% 181% 445% 
Αγροτικές Μισθώσεις 0,04% 0,01% 0,08% 0,01% 
Κινητές αξίες 24% 220% 34% - 
Εµπορικές και βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις 

28,1% 21,6% 30,9% 18,8% 

Αγροτικές επιχειρήσεις 0,02% - 0,1% 0,01% 
Μισθοί 41,8% 33,7% 50,2% 41,2% 
Ελεύθερα Επαγγέλµατα 5,3% 2,4% 6,1% 2,5% 

 
 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Στατιστική του 
δηλωθέντος εισοδήµατος νοµικών προσώπων και της φορολογίας αυτού 
1960-1969. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1971.  

 
 

Εκατοστιαία 
αναλογία 1971 

Ποσοστό αύξησης 
µεταξύ 1961 και 

1971 
 Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 
Τοµείς 

Γεωργία 1,0% 0,5% -13% 1,5% 
Βιοµηχανία-
Βιοτεχνία 

2,5% 3,5% 15% 10% 

Ηλεκτρισµός-νερό 2,6% 1,8% 21% 20% 
Κατασκευές-
∆ηµόσια Έργα 

15,8% 0,4% 26% 0,8% 

Εµπόριο, Τράπεζες, 
Ασφάλειες 

32,1% 32,3% 29% 26% 

Μεταφορές-
Τηλεπικοινωνίες 

15,8% 5,6% 15% 22% 

Άλλες υπηρεσίες 23,1% 49,2% 19% 36% 
∆ιάφορα 7,1% 7,6% 14% 10% 
Κοινωνικο-επαγγελµατικές κατηγορίες 

Ελεύθερα 
επαγγέλµατα 

9,1% 13,8% 27% 33% 

Υπάλληλοι 
γραφείων 

14,9% 26,0% 25% 30% 

Έµποροι και 
εµποροϋπάλληλοι 

21,7% 19,6% 12,6% 14,2% 

Γεωργία 1,2% 0,4% -0,5% -0,6% 
∆ηµόσιοι 
Υπάλληλοι 

40,3% 18,3% 21% 24% 

Παροχή 
Υπηρεσιών 

8,4% 19,8% 13% 6% 

Εργάτες 3,9% 1,7% 5% 2,2% 
 

 
Πηγή: Νοµαρχία Ηρακλείου, Πληθυσµός της Κρήτης κατά την 
απογραφήν της 14ης Μαρτίου 1971, Ηράκλειο, 1971. 
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Η πόλη και οι δραστηριότητές της. 
 
Η κατανοµή των δραστηριοτήτων του Ηρακλείου έχει µεγαλύτερη 
σηµασία από τα προηγούµενα, επειδή αφορά την ίδια τη ζωή της πόλης 
και των κατοίκων της. Η εξέταση των στοιχείων που προέρχονται από το 
1961 και εκείνων του 1971 αποκαλύπτει ότι η γενική τάση των 
φαινοµένων παραµένει αναµφισβήτητα η ίδια. Η πιο έντονη 
διαφοροποίηση που παρατηρείται είναι η αύξηση της απασχόλησης στο 
δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, εξαιτίας της αύξησης των εµπορικών 
επιχειρήσεων, της εγκατάστασης των νέων βιοµηχανικών και 
βιοτεχνικών µονάδων στην περιφέρεια της πόλης και της παρουσίας στο 
κέντρο των υπηρεσιών διαχείρισης (66). 
 Η τάση αυτή, όµως, είναι φανερή από το 1961 ήδη. Εκείνη την 
περίοδο, περίπου 5 στους 10 Ηρακλειώτες θεωρούνται οικονοµικά 
ενεργοί, και υπάρχει µεγάλη ανισορροπία ανάµεσα σε άνδρες και 
γυναίκες (πίνακας 3). Οι βιοµηχανικές δραστηριότητες, ακόµα και αν 
συµπεριλάβουµε την ενέργεια και τη διανοµή νερού, τις κατασκευές και 
τα δηµόσια έργα, απασχολούν συνολικά λιγότερο από 30% του ενεργού 
πληθυσµού της πόλης. Με άλλα λόγια, αφού η γεωργία διαδραµατίζει 
ένα όλο και λιγότερο σηµαντικό ρόλο (ολοκληρωτική σχεδόν εξαφάνιση 
των αµπελώνων και ελαιώνων στην περιοχή του Μασταµπά), ο 
τριτογενής τοµέας απασχολεί από µόνος του περίπου τα δύο τρίτα των 
64.000 ατόµων που εργάζονταν τότε στην κατοικηµένη περιοχή του 
Ηρακλείου. ∆εν είναι ανάγκη να επιµείνει κανείς για να φανούν καθαρά 
τα δύο βασικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων της πόλης: η 
κυριαρχία των δηµόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών-είτε πρόκειται για την 
άµεση εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης είτε για τη διαχείριση των 
διοικητικών µηχανισµών του νοµού και, σε ορισµένες περιπτώσεις, 
ολόκληρου του νησιού-και η διαφαινόµενη σηµασία του Ηρακλείου ως 
λιµένα εισαγωγών-εξαγωγών αλλά και διαµετακοµιστικού εµπορίου (67). 
 Πριν, όµως, ασχοληθούµε µε κάθε µία από τις πλευρές της αστικής 
δραστηριότητας, θα ήταν χρήσιµο να εξετασθεί η θέση τους στο σύνολο 
των δραστηριοτήτων της χώρας. Η εξέλιξη της κατανοµής στους νοµούς 
των οικονοµικών τοµέων προσφέρει από αυτήν την άποψη µια πρώτη 
χαρακτηριστική εκτίµηση. Από το 1951 ως το 1971 ξεχωρίζουν οι ίδιες 
γενικές τάσεις µε ορισµένες επιµέρους διαφοροποιήσεις. Σε µια κυρίως 
αγροτική Ελλάδα, ορισµένοι αστικοί πόλοι στρέφουν τη δραστηριότητα 
του νοµού τους προς τη βιοµηχανία και τις υπηρεσίες. Εκτός από την 
περιοχή της Αθήνας, έχουµε τους νοµούς Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας και 
Αχαΐας. Επίσης, συναντάµε ξανά στο οικονοµικό επίπεδο την πόλωση 
του χώρου που παρατηρείται στο αντίστοιχο δηµογραφικό. Τα Ιωάννινα, 
η Λάρισα, η Καλαµάτα δεν συµµετέχουν σε αυτήν την εξέλιξη. Το 
Ηράκλειο, εξάλλου, δεν κατορθώνει να ξεπεράσει τον αγροτικό του 
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περίγυρο µέχρι τη δεκαετία του 1960. Το επιτυγχάνει, όµως, σταδιακά 
κατά τη διάρκεια των επόµενων δεκαετιών, οπότε τον αφοµοιώνει 
απορροφώντας κατοίκους και προϊόντα και εξασφαλίζοντας την εξαγωγή 
και την εξεύρεση αγορών για τα τελευταία. Επιπλέον, υπάρχουν 
µικρότερα κέντρα, πιο ειδικευµένα, που ακολουθούν την 
προαναφερθείσα τάση, όπως στην περίπτωση της Καστοριάς και της 
Καβάλας. Με τον ίδιο τρόπο, δύο νησιωτικοί νοµοί, των Κυκλάδων και 
της ∆ωδεκανήσου, µετατοπίζονται προς τον τριτογενή τοµέα, 
περισσότερο λόγω µιας µέτριας αγροτικής επίδοσης παρά λόγω µιας 
ειδικής κλίσης προς τις υπηρεσίες, αν και η ναυτιλία σε συνδυασµό µε 
τον τουρισµό έπαιξαν κάποιο ρόλο. Η ειδική θέση της πρωτεύουσας (που 
είναι λογική αφού πρόκειται για καθαρά αστική περιοχή) τη βοηθά, από 
το 1951 και εξής, να εξαπλωθεί οικονοµικά σε ολόκληρο το νοµό 
Αττικής. Η επέκταση αυτή εντείνεται το 1961 και αφορά όλο και 
περισσότερο το δευτερογενή τοµέα. Η απογραφή του 1971 επισφραγίζει 
από την άποψη αυτή µια εξέλιξη που συµπεριλαµβάνει τους γειτονικούς 
νοµούς Κορινθίας και Βοιωτίας, ακόµα και την Εύβοια. 
 Κατά το δεύτερο µισό του παραπάνω χρονικού διαστήµατος, το 
Ηράκλειο παγιώνει σταδιακά την οικονοµική και διοικητική του 
κυριαρχία στο νοµό του, µε έµφαση στον τριτογενή τοµέα. 
Ξαναβρίσκουµε, λοιπόν, στο επίπεδο των δραστηριοτήτων το αντίστοιχο 
της δηµιουργίας µιας αστικής περιφέρειας, όπως φάνηκε ήδη στις 
µετακινήσεις του πληθυσµού. Μπορούµε να πούµε ότι πραγµατοποιείται 
κάποια αναδιοργάνωση του χώρου: πιο σαφής συγκέντρωση των 
τριτογενών δραστηριοτήτων στην κυρίως πόλη και πιο εµφανής 
παρουσία των ολιγάριθµων σχετικά βιοτεχνιών και βιοµηχανιών στο 
σύνολο της αστικής περιοχής, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την απόλυτη 
µείωση του βιοµηχανικού δυναµικού της πόλης και των προαστίων. Η 
δεκαετία 1961-1971 αποτελεί µια περίοδο βαθύτατων εσωτερικών 
αναδιαρθρώσεων: η πολύ σηµαντική ανάπτυξη των οικοδοµών και των 
δηµόσιων έργων σε συνδυασµό µε τη σταθερή εισροή κατοίκων από την 
ύπαιθρο που την τροφοδοτεί µετατρέπουν το Ηράκλειο σε σύγχρονη 
κατοικηµένη περιοχή που πρέπει να επεκταθεί, να διαρρυθµιστεί και να 
ανοικοδοµηθεί. Με την πάροδο των ετών, οι τάσεις αυτές τονίζονται, 
αποκτώντας ταυτόχρονα µία νέα γεωγραφική διάσταση: οι βιοτεχνικές 
και βιοµηχανικές µονάδες εγκαταστάθηκαν στην ευρύτερη αστική 
περιοχή, οι διοικητικές και εµπορικές δραστηριότητες συγκεντρώθηκαν 
στην πόλη και οι κατοικίες επεκτείνονται στο γύρω χώρο. Μετά από µια 
περίοδο αναδιάρθρωσης του οικονοµικού και κοινωνικού του 
περιεχοµένου, το Ηράκλειο µπαίνει στη φάση γεωγραφικής 
ανακατανοµής των κατοίκων του και των δραστηριοτήτων τους. 
 Η ανάλυση των τοµέων δραστηριότητας στο επίπεδο των αστικών 
µονάδων του 1961 και 1971 (δήµων και κατοικηµένων περιοχών µε 



67 

 
 

 

πάνω από 10.000 κατοίκους) µας επιτρέπει να επανατοποθετήσουµε το 
Ηράκλειο σε σχέση µε τους τρεις τύπους ελληνικών πόλεων. Οι πρώτες 
είναι οι κατοικηµένες περιοχές που ακόµα επηρεάζονται σε µεγάλο 
βαθµό από τον αγροτικό τους περίγυρο: αγορές αγροτικών προϊόντων, 
κατοικίες των µικροκαλλιεργητών και των µεγάλων γαιοκτηµόνων που 
είναι συγχρόνως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή έµποροι (68), 
χαρακτηρίζονται από σχετικά µεγάλα ποσοστά αγροτών στον ενεργό 
πληθυσµό τους, από ένα δευτερογενή τοµέα που αποτελείται 
περισσότερο από βιοτεχνίες παρά από σύγχρονες βιοµηχανίες και τέλος, 
από τη σηµαντική παρουσία των υπηρεσιών, ανάλογα µε τη λειτουργία 
τους στην περιφέρεια. Βρίσκονται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και 
εξηγούν την ύπαρξη µιας κατηγορίας ηµιαστικών περιοχών: Άρτα και 
Πρέβεζα στην Ήπειρο, Τρίκαλα και Τύρναβος στη Θεσσαλία, Κατερίνη 
και Κιλκίς στη Μακεδονία, Κοµοτινή στη Θράκη. Ο δεύτερος τύπος 
πόλης εκπροσωπείται πολύ λιγότερο, όπως είναι φυσικό σε µια χώρα που 
παραµένει σε µεγάλο βαθµό αγροτική. Πρόκειται για τις βιοµηχανικές 
πόλεις όπου ο δευτερογενής τοµέας απασχολεί ποσοστό 40% και πολλές 
φορές πάνω από 50% του ενεργού πληθυσµού: η Καβάλα και η 
Καστοριά στη Μακεδονία, η Ξάνθη στη Θράκη, ο Βόλος στη Θεσσαλία. 
Τελικά, οι περισσότερες ελληνικές πόλεις ανήκουν σε µια τρίτη 
κατηγορία, των πόλεων όπου κυριαρχούν οι υπηρεσίες: ο πρωτογενής 
τοµέας απασχολεί λιγότερο από 20% του ενεργού πληθυσµού, ο 
δευτερογενής τοµέας λιγότερο από 40%, ενώ ο τριτογενής έχει την 
πλειοψηφία µε 50 ως 60%. Παρόλο που ο τύπος αυτός υπάρχει σε όλη τη 
χώρα, συγκεντρώνεται κυρίως στη νότια και νησιωτική Ελλάδα: 
Ζάκυνθος και Κέκυρα στα νησιά του Ιονίου, Τρίπολη στην 
Πελοπόννησο, Χίος και Μυτιλήνη στο Αιγαίο, Ρέθυµνο και Ηράκλειο 
στην Κρήτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η γεωγραφική 
διασπορά εκφράζει τη δύσκολη κατάσταση όλων αυτών των πόλεων: 
βρίσκονται στο κέντρο περιοχών σε οικονοµική παρακµή, δέχονται τις 
επιδράσεις της (µε την ανάπτυξη, µεταξύ άλλων, των αντιπαραγωγικών 
υπηρεσιών) και, φυσικά, πολύ λίγο συµβάλλουν στην αναζωογόνηση της 
περιοχής τους. Σε αυτήν την κάπως σχηµατική τυπολογία και κατανοµή 
του ελληνικού αστικού κόσµου το Ηράκλειο κατέχει µια θέση πιο 
ιδιαίτερη από όσο επιτρέπει σε κάποιον να συµπεράνει η τοποθέτησή του 
στην τελευταία από τις παραπάνω κατηγορίες. Η υπερτροφία του 
τριτογενούς τοµέα προέρχεται εξίσου-και όλο και περισσότερο-από την 
παρουσία οργανισµών δηµόσιας και ιδιωτικής διαχείρισης παρά από τη 
λειτουργία παρασιτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η ενδοχώρα του νοµού 
του δε βρίσκεται σε διαδικασία παρακµής. Αντίθετα, η οικονοµική 
ανάπτυξη της πόλης µε άξονα την επέκταση και εκβάθυνση του λιµένα 
της, την αύξηση της κίνησής του ως λογικό επακόλουθο και την αλυσίδα 
εξειδικεύσεων που προέρχονται από τη διαδικασία αυτή επιτρέπει την 
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απορρόφηση των αγροτικών προϊόντων από την αγροτική ενδοχώρα όχι 
µόνο του νοµού, αλλά, σταδιακά, και µεγάλου µέρους του νησιού. Αυτή 
η εξέλιξη έχει ως αποτέλεσµα την οικονοµική άνοδο συγκεκριµένων 
οµάδων αγροτών, τη στενή σύνδεσή τους µε την οικονοµική 
δραστηριότητα της πόλης, αλλά και την απορρόφηση πληθυσµού από 
την ύπαιθρο, που αναζητά και βρίσκει ευκολότερα εργασία στο 
αναπτυσσόµενο αστικό κέντρο. 
 Αν ξεπεράσει κανείς αυτήν τη γενική ανάλυση, θα µπορούσε να 
εκτιµήσει το ρόλο του Ηρακλείου σε κάθε έναν από τους τοµείς της  
οικονοµίας του νησιού και το µέγεθός του σε ορισµένες χαρακτηριστικές 
κοινωνικές και επαγγελµατικές κατηγορίες. Έγινε προσπάθεια να 
προσδιορισθεί µια απλή σχέση που να αποσαφηνίζει αν µία 
δραστηριότητα της πόλης κατέχει σηµαντικότερη θέση στην οικονοµία 
της Κρήτης απ’ όσο ο πληθυσµός της στο συνολικό πληθυσµό του 
νησιού. Η σχέση γράφεται Ps Pt/Ps Pt, όπου Ps είναι ο ενεργός 
πληθυσµός του Ηρακλείου και Ps της Κρήτης για τη δοσµένη κατηγορία, 
Pt και Pt ο συνολικός πληθυσµός του Ηρακλείου και της Κρήτης. Οι 
υπολογισµοί πραγµατοποιήθηκαν για το σύνολο των διοικητικών 
περιοχών της Κρήτης, προκειµένου να εκτιµηθεί καλύτερα το 
πραγµατικό µέγεθος του Ηρακλείου: όσο µεγαλύτερες από τη µονάδα 
είναι οι σχέσεις που προκύπτουν, τόσο πιο καθοριστική αποδεικνύεται η 
δοσµένη δραστηριότητα. Η πόλη συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 
διοικητικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των κρατικών λειτουργιών 
οπωσδήποτε. Η υπεροχή αυτή συνεπάγεται την προτεραιότητα των 
λειτουργιών διαχείρισης σε σχέση µε την παραγωγή. Φαίνεται ιδιαίτερα 
αυξηµένη όσον αφορά τη διοίκηση του ιδιωτικού τοµέα και κατανέµεται 
πολύ άνισα µεταξύ Ηρακλείου από τη µια και Χανίων, Ρεθύµνου και 
Αγίου Νικολάου από την άλλη σε σχέση µε τις κρατικές υπηρεσίες. Στο 
επίπεδο του Κράτους και των επίσηµων οργανισµών, το Ηράκλειο 
συγκεντρώνει το µεγαλύτερο µέρος των εκτελεστικών και διοικητικών 
εξουσιών (παραρτήµατα υπουργείων και κεντρικών διοικήσεων) και 
επίσης των µηχανισµών λειτουργίας και εφαρµογής των αποφάσεων που 
εξασφαλίζουν πρακτικά την εκτέλεση των εντολών και που επιδρούν 
στην κατανοµή της απασχόλησης και στις σχέσεις πληθυσµού και 
υπηρεσιών. Είναι, ωστόσο, χαρακτηριστικό για την περίπτωση του 
ελληνικού κράτους κατά την υπό εξέταση περίοδο ότι ακόµα και οι πιο 
σηµαντικές νοµαρχίες, όπως αυτή του Ηρακλείου, έχουν ολιγάριθµο 
προσωπικό, πράγµα που υποδηλώνει ότι ο ρόλος τους περιορίζεται στη 
µεταφορά αποφάσεων που έχουν πάρει και επεξεργαστεί οι υπηρεσίες 
της Αθήνας. Η τελευταία απογραφή των δηµοσίων υπαλλήλων πριν το 
1974, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ιδιαίτερα πρόσφατη (1960), είναι  
αρκετά σαφής, όσον αφορά το ρόλο του Ηρακλείου. Το Ηράκλειο 
συγκεντρώνει περίπου το 36,5% του συνόλου των κρατικών υπαλλήλων 
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του νησιού, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται το διδακτικό προσωπικό και 
τα σώµατα ασφαλείας, κατηγορίες που από τη φύση της είναι πολύ 
διασπαρµένες. Αν περιορισθεί κανείς στο προσωπικό των κρατικών 
υπηρεσιών, που είναι περισσότερο χαρακτηριστικό, το Ηράκλειο 
συγκεντρώνει το 55% του συνολικού αριθµού που αφορά την Κρήτη. 
Στα 1961, το σύνολο των κρατικών λειτουργών δεν ξεπερνούσε τα 219 
άτοµα στο Αγρίνιο, τα 478 στην Καλαµάτα, και τους 5.000 υπαλλήλους 
στη Θεσσαλονίκη, που ήδη διέθετε εκείνη την περίοδο ένα υπουργείο 
Βορείου Ελλάδος, πολύ περισσότερο µια κίνηση συµβολικής σηµασίας 
και πολιτικής σκοπιµότητας, παρά απαρχή µιας πραγµατικής διοικητικής 
αποκέντρωσης. Οι 1.200 κρατικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου µπορούν 
τότε να συγκριθούν σχεδόν µε τους απασχολούµενους στις κατασκευές ή 
στις µεταφορές και στις εµπορικές επιχειρήσεις, µε 2.800 και 4.200 
εργαζόµενους αντίστοιχα για κάθε µία από αυτές τις δύο κατηγορίες (69). 
 Σε αυτήν την υπερτροφία του κρατικού µηχανισµού µπορεί κανείς 
να προσθέσει όλες τις επιµέρους συµπληρωµατικές υπηρεσίες που 
σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το κράτος. Το 1965 έγινε µια απογραφή 
των υπαλλήλων των «νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου», δηλαδή 
των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, των νοσοκοµείων, των 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, των εµπορικών και βιοµηχανικών 
επιµελητηρίων, κ.λ.π. Τα αποτελέσµατα είναι σαφή. Σε σύνολο 7.000 
εργαζοµένων σε ολόκληρο το νησί, το Ηράκλειο έχει τους 3.000. Οι 
αναλογίες είναι ιδιαίτερα µεγάλες για την κοινωνική ασφάλιση (67% του 
προσωπικού), τα εµπορικά επιµελητήρια (63%) και τα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα (61%). Συχνά, είναι αρκετά δύσκολο να γίνει σαφής διάκριση 
µεταξύ των στοιχείων εκείνων που αφορούν τη διαχείριση ζητηµάτων 
που αφορούν το σύνολο του νησιού από αυτά που αφορούν την άµεση 
εξυπηρέτηση των αναγκών και συµφερόντων του Ηρακλείου. Ωστόσο, 
είναι µάλλον φανερό ότι οι κάτοικοι της πόλης είναι οι πρώτοι που 
επωφελούνται από τα παραρτήµατα και τα κλιµάκια που η παρουσία του 
Κράτους φέρνει στον τόπο τους: αυτή η εξέλιξη, που ισχύει ιδιαίτερα για 
το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1960 και για εκείνη του 1970, είναι 
από µόνη της ένας ισχυρός παράγοντας ανάπτυξης (70). 
  ∆ε θα επιµείνουµε εδώ στο ρόλο του Ηρακλείου ως προς τη 
διαχείριση των οικονοµικών συµφερόντων της Κρήτης. Πάντως, η θέση 
του είναι λιγότερο αποκλειστική σε αυτόν τον τοµέα από όσο είναι για τη 
διεκπεραίωση των κρατικών υποθέσεων που την αφορούν: για τις  
υπηρεσίες των επιχειρήσεων «βασικό προσωπικό των εδρών των 
εταιρειών», ο νοµός Χανίων, για παράδειγµα, έχει το 1971 το δείκτη 
1,46, αλλά η περιοχή του Ηρακλείου ξεπερνά το 2,8. Μια σχετικά 
ικανοποιητική εικόνα του µέτρου συγκέντρωσης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας στο Ηράκλειο παρέχεται από την κατανοµή του 
προσωπικού των τραπεζών. Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη σχετική 
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απογραφή το 60% του συνόλου για την Κρήτη βρίσκεται στο Ηράκλειο. 
Επιπλέον, αν για την Εκδοτική Τράπεζα προκύπτει µια δικαιολογηµένη 
συγκεντροποίηση (72% του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδας 
απασχολείται στο Ηράκλειο), η ίδια σχεδόν κατάσταση παρατηρείται για 
τις µεγάλες εµπορικές τράπεζες της χώρας: 66% για την Εθνική Τράπεζα, 
64% για την Εµπορική Τράπεζα. Μόνο η Αγροτική Τράπεζα, που 
ακολουθεί µια σαφώς πιο περιφερειακή πολιτική, έχει διασκορπίσει τους 
υπαλλήλους της σε ολόκληρη τη χώρα: παρά το γεγονός αυτό, τα 
γραφεία της στο Ηράκλειο απασχολούν το 25% του συνολικού 
δυναµικού (71). 
 Στις δραστηριότητες που συνδέονται µε την εκτέλεση των 
αποφάσεων, σε αντίθεση µε τις διοικητικές δραστηριότητες, η συµµετοχή 
του Ηρακλείου είναι οπωσδήποτε λιγότερο εντυπωσιακή. Η περιοχή 
επιρροής της πόλης έχει το δείκτη 1,95 για τον εµπορικό τοµέα, που 
περιλαµβάνει, όµως, τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες, 1,88 για 
τη βιοµηχανία και τη βιοτεχνία, 1,64 για τις κατασκευές. Από το 1961 ως 
το 1971 φαίνεται να υπάρχει µια κάπως παραπλανητική κάµψη του 
ρόλου του Ηρακλείου όσον αφορά τον αριθµό των ατόµων που 
απασχολούνται. Αυτή η σχετική προσωρινή πτώση οφείλεται ως ένα 
βαθµό σε γενικές δηµογραφικές αιτίες που επιδρούν στον υπολογισµό 
του δείκτη. Πιο συγκεκριµένα, η αύξηση των νέων στον πληθυσµό της 
πόλης µεταβάλλει το ποσοστό της απασχόλησης από 42% το 1961 σε 
37% το 1971, ενώ κατά την ίδια χρονική περίοδο το σύνολο της χώρας 
ακολουθεί αντίστροφη κατεύθυνση. Σηµαντικός παράγοντας, επίσης, 
είναι η σηµαντικά βραδύτερη πρόοδος του ιδιαίτερου τύπου παραγωγικής 
δραστηριότητας που αντιπροσωπεύει η βιοµηχανία. ∆εν πρέπει, εξάλλου, 
να αγνοεί κανείς ότι παρά τη µειονεκτική τους θέση στην παραπάνω 
ταξινόµηση, ορισµένοι τοµείς παρουσιάζουν έναν αξιόλογο δυναµισµό: 
οι κατασκευές, που κατέχουν την τελευταία θέση και που προορίζονται 
σχεδόν αποκλειστικά για την τοπική αγορά, αποκτούν µια ιδιαίτερη 
οντότητα. Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για µια δραστηριότητα της 
οποίας ο οικονοµικός και κοινωνικός ρόλος ξεπερνά κατά πολύ την απλή 
συντήρηση ή ακόµα και την ανανέωση του δυναµικού της πόλης σε 
ακίνητα (72). 
 Σε τελική ανάλυση, ωστόσο, η παραγωγή του Ηρακλείου δεν 
µπορεί να συγκριθεί µε το ρόλο του στο επίπεδο της διαχείρισης. Έχει 
σηµασία από την άποψη αυτή το γεγονός ότι στη σχετική ταξινόµηση 
των κοινωνικών και επαγγελµατικών κατηγοριών οι δηµόσιοι υπάλληλοι 
και οι εµπορικοί αντιπρόσωποι προηγούνται σηµαντικά από τους εργάτες 
και τους εµπόρους. Όποια και αν είναι η-σηµαντική-διαφορά των 
απόλυτων αριθµών, γεγονός είναι ότι οι κοινωνία και η οικονοµία του 
Ηρακλείου έχουν επηρεαστεί από το ρόλο που διαδραµατίζει στα πλαίσια 
τόσο της ενδοχώρας του όσο και του νησιού γενικά. Εκτός από τη 
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σταθερή βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης και τη σταδιακή συσσώρευση 
πλούτου που χαρακτηρίζουν το Ηράκλειο, είναι χρήσιµο να επισηµανθεί 
και ένα δεύτερο γνώρισµά του. Η ιδιαίτερη ισορροπία της σχέσης 
απόφασης και δράσης γίνεται κατά τη δεκαετία του 1970 πιο φανερή 
µέσω των εσωτερικών αναδιαρθρώσεων του αστικού χώρου: η καθαυτή 
κατοικηµένη περιοχή διαθέτει προς όφελος της οικονοµικής περιοχής της 
πόλης ένα µέρος της δηµιουργικής της ενέργειας, συνήθως το πιο 
δυναµικό, και αυξάνει, αντίστοιχα, την επιρροή και το κύρος της. 
 
2. Ο ρόλος της βιοµηχανίας. 
 
 Ο δυναµισµός της ανάπτυξης του Ηρακλείου κατά τις δεκαετίες 
του 1960 και του 1970 δεν µπορεί να κρύψει το γεγονός ότι ο νοµός 
Ηρακλείου στερείται µεγάλων µονάδων βαριάς βιοµηχανίας. ∆ιαθέτει, 
ωστόσο, έναν κάπως µεγαλύτερο αριθµό βιοµηχανιών και βιοτεχνιών 
προσανατολισµένων κυρίως στην κατεργασία αγροτικών προϊόντων και 
σε επιµέρους µικρότερης σηµασίας κατηγορίες βιοµηχανικής παραγωγής. 
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της απογραφής του 1968 που 
πραγµατοποιήθηκε από την ΥΠΑΚ (Υπηρεσία Περιφερειακής 
Ανάπτυξης Κρήτης) και η οποία συµπληρώνεται µε ετήσιες ενηµερώσεις, 
προκύπτει η αναµφισβήτητη κυριαρχία των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών 
µε αγροτικό προσανατολισµό. Πρόκειται για ένα σύνολο 553 µονάδων 
παραγωγής µε 7.084 εργαζοµένους και πιο ισχυρούς κλάδους αυτούς των 
ελαιουργείων και των σταφιδεργοστασίων που από κοινού 
συγκεντρώνουν περίπου το 65% του συνολικού εργατικού δυναµικού και 
σχεδόν το 50% του επενδεδυµένου κεφαλαίου (73). 
 Είναι αρκετά σαφές το ότι αυτού του είδους η βιοµηχανική 
δραστηριότητα λειτουργεί ως ενδιάµεσος συνδετικός και υποβοηθητικός 
κρίκος στη σχέση µεταξύ αστικού κέντρου και υπαίθρου που οδηγεί 
σταδιακά στην αύξηση της επιρροής του Ηρακλείου. ∆εν είναι τυχαίο το 
ότι το ελαιόλαδο και η σταφίδα αποτελούσαν εκείνη την περίοδο τα 
κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα του νησιού και βασική πηγή πλουτισµού 
για αρκετούς αγρότες, των οποίων οι οικογένειες και οι απόγονοι 
µετακινούνταν σταθερά προς το Ηράκλειο µε την απόκτηση ακίνητης 
περιουσίας και την άσκηση αστικών επαγγελµάτων, ορίζοντας µε αυτόν 
τον τρόπο µια σηµαντική δηµογραφική τάση, ενώ παράλληλα 
διατήρησαν τους έγγειους, οικονοµικούς και ψυχολογικούς δεσµούς  µε 
τον τόπο προέλευσής τους, γεγονός που είχε µακροπρόθεσµες συνέπειες 
στη διαµόρφωση του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνονταν οι κάτοικοι 
του Ηρακλείου το αστικό φαινόµενο, αλλά και τη νοοτροπία και 
συµπεριφορά τους στα πλαίσια αυτού. 
 Ωστόσο, η βιοµηχανική δραστηριότητα που δε σχετίζεται µε την 
αγροτική παραγωγή είναι ελάχιστα αναπτυγµένη και µικρής οικονοµικής 
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σηµασίας. Οι 188 βιοτεχνικές κυρίως µονάδες µε τους 1.118 
εργαζοµένους σχετίζονται περισσότερο µε το επεκτεινόµενο δίκτυο 
κατασκευών του Ηρακλείου και εξυπηρετούν ορισµένες ανάγκες του 
(παραγωγή και κατεργασία συρµάτων, πλίνθων-κεράµων, ασβέστη-
οικοδοµικών υλικών, επεξεργασία µαρµάρων, κατά κύριο λόγο). Ο 
αυστηρά τοπικός χαρακτήρας του µεγαλύτερου µέρους αυτών των 
βιοτεχνιών και βιοµηχανιών εµποδίζει τη συγκεντροποίηση κεφαλαίου 
και παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα έχει ως συνέπεια τη συσσώρευση 
µεγάλου αριθµού οµοειδών µονάδων στον ίδιο τοµέα (74). 
 
Βιοµηχανική ανάπτυξη και αποκέντρωση των επιχειρήσεων. 
 
 Αν θέλαµε, λοιπόν, να χαρακτηρίσουµε µε συνθετικό τρόπο την 
εξέλιξη της βιοµηχανίας στο Ηράκλειο και το χώρο επιρροής του, θα 
επιλέγαµε οπωσδήποτε τις παραπάνω τάσεις. Γενικά, η ελληνική 
βιοµηχανία χαρακτηρίζεται από µια διττή πορεία: µια εντυπωσιακή 
ανάπτυξη που συνδυάζεται µε την ταχεία παρακµή των παλιών 
χειροτεχνικών δραστηριοτήτων και συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο 
γύρω από προνοµιούχους πόλους, ιδιαίτερα την Αθήνα. Αυτές οι δύο 
τάσεις έχουν ως αποτέλεσµα τη σχετική σταθεροποίηση του αριθµού των 
επιχειρήσεων και την αύξηση των διαφορών µεταξύ περιοχών. 
Πρόκειται, στην πραγµατικότητα, για την κατάληξη µιας αργής 
ωρίµανσης που επιταχύνεται µετά το β΄ παγκόσµιο πόλεµο: τον 
οµοιογενή χώρο που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διασκορπισµένων 
µικρών εστιών χειροτεχνικής παραγωγής διαδέχονται τα περιφερειακά 
κέντρα, σε συγκεκριµένες τοποθεσίες, που αποτελούν τους χώρους 
ανάπτυξης της σύγχρονης βιοµηχανίας. Η κατοικηµένη περιοχή της 
Αθήνας, και γενικά η οικονοµική περιοχή της πρωτεύουσας, 
συσσωρεύουν τα αποτελέσµατα και των δύο δυναµισµών: εκεί 
παρατηρείται η πιο έντονη βιοµηχανική ανάπτυξη και εκεί επίσης 
εµφανίζονται οι πιο ριζικές εξελίξεις από την παραδοσιακή χειροτεχνία 
στις πιο σύνθετες µορφές παραγωγής. Η δραστηριότητα στο χώρο 
επιρροής του Ηρακλείου ξεπέρασε το στάδιο της παραδοσιακής 
χειροτεχνίας, αλλά η έµφαση δόθηκε, όπως επισηµάνθηκε και παραπάνω, 
στη µερική βιοµηχανική αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής. 
 Η βιοµηχανική απογραφή του 1969 επιβεβαιώνει την ελάττωση 
του βιοµηχανικού χώρου (πίνακας 4). Οι περισσότερες περιφερειακές 
περιοχές παρακµάζουν µετά το 1958: στα νησιά του Ιονίου, στα νησιά 
του Αιγαίου, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στη Θράκη µειώνεται 
όχι µόνο ο αριθµός των επιχειρήσεων αλλά και ο αριθµός των 
εργαζοµένων σε αυτές. Τις περισσότερες φορές η τάση αυτή 
επιταχύνεται µεταξύ 1963 και 1969 και είναι εντονότερη στο επίπεδο των 
ατόµων που απασχολούνται, παρά στο επίπεδο των βιοµηχανικών 
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καταστηµάτων, πράγµα που δείχνει τη βαθιά κρίση των παραδοσιακών 
χειροτεχνικών δραστηριοτήτων: πριν κλείσουν τα µικρά παραδοσιακά 
υφαντουργεία, σαγµατοποιεία, ξυλουργεία και σιδηρουργεία (που 
κατασκευάζουν οικιακά σκεύη και µικρά αγροτικά εργαλεία), 
προσπαθούν να επιβιώσουν απολύοντας τόν ή τούς λίγους υπαλλήλους 
που αποτελούν το προσωπικό τους. Η πτώση είναι ιδιαίτερα γρήγορη στα 
νησιά, όπως σε αυτά του Ιονίου τα οποία, εκτός από την Κέρκυρα, δεν 
είχαν βιοµηχανικά κέντρα. Εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης, οι 
περιοχές αυτές επωφελούνται ελάχιστα από τις δραστηριότητες 
επισκευής των αυτοκινήτων και των αγροτικών µηχανηµάτων, που στην 
ηπειρωτική Ελλάδα αντικατέστησαν διάφορα ξεπερασµένα επαγγέλµατα 
(βουλκανιζατέρ και συνεργεία που στην Ελλάδα συγκαταλέγονταν 
εκείνη την περίοδο στην κατασκευή υλικού µεταφορών). 
 Γενικά, υπάρχει µια αξιοπρόσεκτη συµµετρία της βιοµηχανικής 
υποχώρησης και της βιοµηχανικής παρακµής. Χωρίς να εξετάσουµε εδώ 
ποιο από τα δύο φαινόµενα προκάλεσε το άλλο και εποµένως την 
κατεύθυνση της αιτιώδους σχέσης, µπορούµε να επισηµάνουµε ότι 
πρόκειται για ένα φαινόµενο σηµαντικό, χαρακτηριστικό της 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1958-1969. 

 

 

Απόλυτος 
αριθµός 

βιοµηχανικών 
µονάδων στα 

1969 

Ποσοστό 
αύξησης 
µεταξύ 

1958 και 
1969 

Απόλυτος αριθµός 
απασχολουµένων 

στα 1969 

Ποσοστό 
αύξησης 
µεταξύ 

1958 και 
1969 

Αθήνα 41.051 59,3% 242.955 30,2% 

Θεσσαλονίκη 10.874 50,7% 50.581 44,6% 

Πάτρα 1.858 7,1% 12.630 8,0% 

Βόλος 1.668 10,0% 8.193 2,0% 

Ηράκλειο 1.561 28,4% 6.306 17.1% 

Λάρισα 1.158 19,3% 4.819 14,3% 

Χανιά 966 4,5% 2.551 2,6% 

Καβάλα 924 3,3% 4.447 2,1% 
 
 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Απογραφή των 
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών και εµπορικών εν γένει καταστηµάτων της 
27/9/1969, Αθήνα, 1971 
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µεταπολεµικής Ελλάδας. Όπως φάνηκε µε αρκετή σαφήνεια στην 
τυπολογία των πόλεων που αναλύθηκε προηγούµενα, η ελληνική πόλη 
είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητη από το βιοµηχανικό φαινόµενο. 
Αντίθετα, οι διαφορές µεταξύ περιοχών στη δηµογραφία και στη 
βιοµηχανία είναι προβλήµατα κοινής φάσης. Στη χώρα αυτή, όπου για 
φυσικούς λόγους η αγροτική παραγωγή ήταν ανέκαθεν αβέβαιη, και 
όπου η ευηµερία της υπαίθρου κάνει την εµφάνισή της τη στιγµή 
ακριβώς µιας σταθερής ερήµωσης του χώρου, η δηµογραφική υγεία 
συνδέεται συχνά µε τη βιοµηχανική δραστηριότητα. Όταν το αστικό και 
το βιοµηχανικό φαινόµενο συµπίπτουν στο χώρο και στο χρόνο, 
δηµιουργείται ένα σώµα ασυνήθιστων διαστάσεων, µία µεγάλη 
κατοικηµένη περιοχή και µια µεγάλη οικονοµική µητρόπολη, όπως είναι 
η Αθήνα. 
 Στην ηπειρωτική Ελλάδα, δύο περιοχές κατέχουν ενδιάµεση θέση: 
η Ήπειρος και η Θεσσαλία. Στην Ήπειρο, και ιδιαίτερα στις λιγότερο 
προνοµιούχες παραλιακές περιοχές (Θεσπρωτία και Πρέβεζα), έχει 
δροµολογηθεί µια διαδικασία βιοµηχανικής παρακµής ανάλογη µε αυτήν 
της Πελοποννήσου ή των νησιών: µόνο η διατήρηση παλαιότερων 
δραστηριοτήτων στα Ιωάννινα (βιοµηχανία ξύλου) και η ανάπτυξη 
βιοµηχανίας τροφίµων στην Άρτα (χυµός πορτοκαλιού) εξασφαλίζουν 
µια πρόοδο που ξεπερνά το µέσο όρο. Η κατάσταση είναι πολύ 
διαφορετική στη Θεσσαλία. Είναι χρήσιµο σε αυτήν την περίπτωση να 
ληφθεί υπόψη η µακρόχρονη κρίση ενός παλιού βιοµηχανικού κέντρου 
(Βόλος), που δεν έχει κατορθώσει να πετύχει την αντιστροφή της 
πτωτικής του πορείας, οι µεταβολές στους δύο περισσότερο αγροτικούς 
νοµούς (Καρδίτσα και Τρίκαλα), όπου η εκµηχάνιση πολλαπλασίασε τα 
συνεργεία επισκευών, ενώ παράλληλα εκλείπει η παλαιού τύπου 
υφαντουργία (ενδυµάτων κυρίως), και η βιοµηχανική πρόοδος στη 
Λάρισα, που επωφελείται από τη θέση της στο θεσσαλικό κάµπο 
(βιοµηχανία σακχάρου που επεξεργάζεται τα ζαχαρότευτλα όλης της 
Θεσσαλίας) και ανάµεσα στους δύο πόλους της ελληνικής ανάπτυξης 
(ανάπτυξη διάφορων βιοµηχανιών). 
 Τελικά, όµως, όπως συµβαίνει και µε τον παράγοντα της 
δηµογραφίας, µόνο η Μακεδονία γύρω από τη Θεσσαλονίκη και η 
περιοχή της Αθήνας γνωρίζουν µια αλµατώδη ανάπτυξη. Στη Μακεδονία 
αργεί κάπως και επιταχύνεται σηµαντικά στην περίοδο 1963-1969. Στην 
αθηναϊκή περιοχή είναι πιο πρόωρη και διατηρεί έναν αξιόλογο ρυθµό 
(δείκτες: 133 για τον αριθµό επιχειρήσεων το 1963, 121 για τους 
απασχολούµενους, 159 και 130 αντίστοιχα το 1969, µε βάση το 100 στα 
1958). Ωστόσο, το χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών της υπό 
εξέταση περιόδου είναι η γεωγραφική εξάπλωση της βιοµηχανικής 
ανάπτυξης: µετά από µια περίοδο στασιµότητας των εργαζοµένων στη 
βιοµηχανία, η υπόλοιπη Κεντρική Ελλάδα εγκαινιάζει µια θεαµατική 
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ανόρθωση (δείκτης 103 το 1963, και 125 το 1969 για τον αριθµό των 
ατόµων). Πίσω από τους άνισους ρυθµούς εκβιοµηχάνισης βρίσκονται σε 
λειτουργία διαφορετικές χωροταξικές εξελίξεις. Στη Θεσσαλονίκη, η 
βιοµηχανική ανάπτυξη είναι ένα διακεκοµµένο φαινόµενο που συνδέεται 
άµεσα µε την επέκταση της κατοικηµένης περιοχής. Φυσικά, υπάρχουν 
και εσωτερικές αναδιαρθρώσεις: στα δυτικά, κοντά στα ∆ιαβατά, η 
παρουσία διυλιστηρίων ευνοεί την εγκατάσταση βαριών βιοµηχανικών 
µονάδων (χαλυβουργία, πετροχηµεία), ενώ η βιοµηχανική ζώνη της 
Θέρµης, στα ανατολικά, τείνει να ισορροπήσει το σύνολο µε τη 
δηµιουργία διαφόρων ειδών εργοστασίων (αναψυκτικά, ηλεκτρικές 
συσκευές). Οι άλλες βιοµηχανικές εστίες της ∆υτικής Μακεδονίας είναι 
σχετικά ανεξάρτητες από τεχνική, οικονοµική και γεωγραφική άποψη: τα 
γουναρικά της Καστοριάς, η χηµική βιοµηχανία στην Πτολεµαΐδα, ακόµα 
και οι ελαφρές βιοµηχανίες της Βέροιας και της Νάουσας (υφαντά, 
κονσέρβες φρούτων) εξελίσσονται µε τη δική τους λογική. Σε ό,τι αφορά 
την τελευταία περίπτωση, πραγµατοποιήθηκε τελικά µε τις δυτικές 
προεκτάσεις των ακτών του Θερµαϊκού, στην Αλεξάνδρεια, που 
βρίσκεται στη µέση της απόστασης Βέροια-Θεσσαλονίκη. Στην αθηναϊκή 
περιοχή δεν πρόκειται για τυχαίες συναντήσεις, αλλά µάλλον για 
ηθεληµένη επέκταση της βιοµηχανίας προς την περιφέρεια. Πλέον, ο 
υπόλοιπος νοµός Αττικής και η Βοιωτία γνωρίζουν µία ανάπτυξη που 
είναι σχετικά πιο σηµαντική από αυτήν στην περιοχή της πρωτεύουσας 
όσον αφορά το µέγεθος της απασχόλησης που δηµιουργεί. Η Κόρινθος 
ακολουθεί, και το ίδιο θα συνέβαινε µε την περιοχή της Χαλκίδας, αν η 
πρόοδός της δεν επισκιαζόταν από την παρακµή των χειροτεχνικών 
δραστηριοτήτων στην υπόλοιπη Εύβοια. Στην πραγµατικότητα, αυτή η 
επέκταση συνδέεται άµεσα µε την οικονοµική κυριαρχία της Αθήνας 
στους γύρω χώρους και καταδεικνύει τον κορεσµό του χώρου της πόλης 
σε συνδυασµό µε την ωριµότητα της οικονοµικής της ανάπτυξης που 
ευνοεί πια τον τριτογενή τοµέα. 
 Στο πλαίσιο αυτό, η περίπτωση του Ηρακλείου παρουσιάζει ένα 
πρωτότυπο χαρακτηριστικό: ο δυναµισµός των µικρών γεωργικών 
βιοµηχανικών µονάδων προκαλεί έναν ορισµένο κατακερµατισµό της 
βιοµηχανικής δοµής, µε την αύξηση πολύ περισσότερο των επιχειρήσεων 
παρά των ατόµων που απασχολούνται. Από µια προσεκτική εξέταση του 
Μητρώου Βιοµηχανιών Κρήτης του 1968 προκύπτει µια σηµαντική 
µείωση του µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων από το 1958 και µετά : 
ενώ ο εθνικός µέσος όρος παραµένει σταθερός (4 εργαζόµενοι ανά 
επιχείρηση), στο Ηράκλειο µειώνεται από 5 σε 4,7 άτοµα (75). Η 
κατάσταση αυτή διαµορφώνεται από διαφορετικές µεταξύ τους τάσεις. 
Πρώτον, στην περιοχή του Ηρακλείου διατηρούνται οι µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις κατεργασίας και µεταποίησης της γεωργικής παραγωγής ως 
το στάδιο της κατανάλωσης, είτε για το σκοπό της σταδιακής 
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εξυπηρέτησής της, σε ολόκληρο το νησί. Με αυτόν τον τρόπο, είναι 
δυνατόν να εξηγηθεί η υπεροχή του Ηρακλείου στον τοµέα που θα  
µπορούσε κανείς, κάπως αυθαίρετα είναι αλήθεια, να ονοµάσει αγροτική 
βιοµηχανία: στα 1968, οι µονάδες αυτού του είδους µε περισσότερους  
από 10 εργαζοµένους διέθεταν στην Κρήτη 38 άτοµα κατά µέσο όρο, 
όταν το αντίστοιχο µέγεθος για το σύνολο του νησιού ήταν 22 και για την 
επικράτεια 36, παρά το γεγονός ότι η εκβιοµηχάνιση στην επαρχία-και 
κατά κύριο λόγο η εξάπλωση των αγροτικών βιοµηχανιών στην αστική 
περιοχή του Ηρακλείου-βασίστηκε σε επιχειρήσεις µέσου µεγέθους, 
δηλαδή µεγάλου µεγέθους για τα ελληνικά δεδοµένα (76). Αυτό το 
πρόβληµα κλίµακας, σε συνδυασµό µε την ιδιόρρυθµο χαρακτήρα της 
σχέσης τους µε το τοπίο, δηµιουργεί µια εντύπωση που υπερβάλλει τη 
σηµασία τους: σε δέκα χρόνια ο αριθµός των εργαζοµένων στη 
βιοµηχανία της Βοιωτίας (περιοχή Θήβας) διπλασιάστηκε, ενώ η κατά 
12% αύξηση του αριθµού των επιχειρήσεων ήταν σηµαντικά µικρότερη. 
 Αντίθετα, στην περιοχή επιρροής του Ηρακλείου, εκτός από τις 
µεγαλύτερες µονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων,  ιδρύονται και 
πολύ µικρές επιχειρήσεις, συχνά πρόχειρα εγκατεστηµένες, που 
επωφελούνται από τη γενική ανάπτυξη για να ικανοποιήσουν νέες ή 
διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες, που δεν καλύπτονται ακόµα από την 
υπάρχουσα παραγωγή. Πράγµα που συµβαίνει λ.χ. µε τα υφαντά, 
ιδιαίτερα µε τις συνθετικές κλωστές για κάλτσες, εσώρουχα, κ.λπ., µε την 
επιπλοποιία, τις επισκευές αυτοκινήτων, την κατασκευή πλαστικών 
αντικειµένων. Αυτού του είδους η διάδοση της βιοµηχανίας, τόσο στο 
επίπεδο του χώρου της πόλης όσο και στο επίπεδο των οικονοµικών της 
δοµών, είναι πραγµατικά ένα στάδιο ενσωµάτωσης του δυτικού 
πολιτισµού: παρά τα στοιχειώδη τεχνικά µέσα που συχνά διαθέτουν, 
παρά τη µικρή παραγωγικότητά τους, όλες αυτές οι µικρές επιχειρήσεις 
του Ηρακλείου είναι πιο χαρακτηριστικές της ελληνικής ανάπτυξης από 
το µεγάλο εργοστάσιο του Αλουµινίου της Ελλάδας στην Αντίκυρα. 
Επιπλέον, επιβεβαιώνουν οπωσδήποτε µια όλο και πιο έντονη τάση του 
συγκεκριµένου µικρού µέρους της βιοµηχανικής δραστηριότητας της 
πόλης να κατασκευάζει αγαθά τρέχουσας κατανάλωσης µάλλον παρά 
προϊόντα υψηλού τεχνολογικού επιπέδου (77). 
 
Μία αγροτική και καταναλωτική βιοµηχανία σε αναζήτηση σύγχρονης 
τεχνικής. 
 
 Η παραπάνω ειδίκευση αποτελεί ένα σχετικά πρόσφατο 
φαινόµενο. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά το 1913 και την 
ενσωµάτωση της Κρήτης στο ελληνικό κράτος, το Ηράκλειο ήταν όχι 
µόνο η πρώτη εστία µιας στοιχειώδους βιοµηχανικής δραστηριότητας, 
αλλά, κυρίως, ο χώρος όπου συγκεντρωνόταν η σύγχρονη βιοµηχανία της 
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περιόδου για τα δεδοµένα του νησιού. Επρόκειτο λιγότερο για την 
ανάπτυξη και την εξάπλωση των πιο συνηθισµένων τοµέων της 
κατανάλωσης (τρόφιµα, υφαντά) και πολύ περισσότερο για την παρουσία 
των µονάδων επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων. Ο µαυρισµένος 
όγκος των µακρόστενων κτιρίων που στέγαζαν τα σταφιδεργοστάσια στη 
δυτική παραλιακή ζώνη του Ηρακλείου υπήρξε το διαρκές σύµβολο της 
πρώτης βιοµηχανικής περιόδου της πόλης (κατεργασία κίτρων, 
σαπωνοποεία, πυρηνελαιουργεία). Μετά το Β΄παγκόσµιο πόλεµο και 
ιδιαίτερα µετά το πρώτο µισό της δεκαετίας του 1960, η βιοµηχανία 
αποµακρύνεται σταδιακά από τον κεντρικό πυρήνα της αστικής 
κατοικηµένης περιοχής. Εγκαθίσταται στην Καλλιθέα, ανατολικά της 
πόλης και σε µικρή απόσταση από αυτήν: εκεί βρίσκεται το πρώτο 
εργοστάσιο κατασκευής πλαστικών, οι πρώτες µεγάλες µονάδες 
σιδηροκατασκευών και παραγωγής ψυγείων και µεταλλικών επίπλων. 
Επιπλέον επεκτείνεται στα Λινοπεράµατα, µε τη λειτουργία του 
εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆.Ε.Η., αλλά και στην 
περιοχή της Φορτέτσας µε τη ζυθοποιία της Heninger. Πρόκειται για µια 
γενική τάση της ελληνικής βιοµηχανίας που παύει να ταυτίζεται 
αποκλειστικά µε τον αθηναϊκό πόλο, τη στιγµή ακριβώς που η χώρα 
αποκτά µια βιοµηχανική οντότητα και που η πρωτεύουσα συµµετέχει όλο 
και περισσότερο σε αυτήν την ανάπτυξη. 
 Στο σηµείο αυτό πλέον, όσον αφορά το επίπεδο των νέων θέσεων 
απασχόλησης που δηµιουργούνται, το Ηράκλειο προοδεύει πιο γρήγορα 
από το υπόλοιπο νησί στις βιοµηχανίες κατεργασίας αγροτικών 
προϊόντων και οικοδοµικών υλικών. Επίσης, βιοτεχνίες τροφίµων και 
ποτών, υφαντών, πλαστικών προϊόντων και ηλεκτρικών συσκευών 
εγκαθίστανται στην περιοχή του Ηρακλείου εν µέρει λόγω της 
αυξανόµενης καταναλωτικής δυνατότητας των κατοίκων, αλλά και του 
εξυπηρετικότερου δικτύου διανοµής που µε κέντρο την πόλη επιτρέπει 
ταχύτερη πρόσβαση στα υπόλοιπες αγορές του νησιού, αλλά και 
εγγύτητα στο κέντρο εισαγωγών προϊόντων και πρώτων υλών του λιµένα 
Ηρακλείου. Αντίθετα, σε όλους τους τοµείς της βαριάς βιοµηχανίας δεν 
παρουσιάζεται σχεδόν καµία δραστηριότητα: όπως στην περίπτωση της 
χηµικής βιοµηχανίας, των υδρογονανθράκων και του άνθρακα, της 
κεραµικής βιοµηχανίας (ιδιαίτερα του οπλισµένου σκυροδέµατος) και 
της βασικής µεταλλουργίας. Ωστόσο, στους κλάδους εκείνους της  
βιοµηχανίας που παρουσιάζουν παραγωγική δραστηριότητα, το 
Ηράκλειο εξακολουθεί να κατέχει ευνοϊκότερη θέση σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα αστικά κέντρα του νησιού. 
 Οι βιοµηχανίες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, λοιπόν, 
συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο µέρος της σχετικής απασχόλησης στην 
περιοχή του Ηρακλείου. Οι δύο επιµέρους τοµείς-ελαιουργεία, 
ραφινερίες και σαπωνοποιεία αφενός, σταφιδεργοστάσια και διαλογής 
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και συσκευασίας σταφυλών αφετέρου, µε 2.525 και 3.400 εργαζοµένους 
αντίστοιχα, συγκεντρώνουν το 55% της συνολικής βιοµηχανικής 
απασχόλησης. Η οικονοµική τους σηµασία, ωστόσο, είναι διαφορετική. 
Για το ελαιόλαδο, η παραγωγή στις µονάδες του Ηρακλείου 
αντιπροσωπεύει τα τρία πέµπτα του συγκεκριµένου µεγέθους για το 
σύνολο του νησιού. Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις στην Κρήτη 
παραµένουν γενικά µικρών διαστάσεων, διασκορπισµένες και µε 
περιορισµένη παραγωγικότητα. Η σχετική βιοµηχανία στο Ηράκλειο, 
όµως, επωφελείται από δύο ευνοϊκούς παράγοντες. Η γρήγορη παρακµή 
των ελαιουργείων στο νοµό Λασιθίου, η επιταχυνόµενη εγκατάλειψη των 
αγροτικών περιοχών και δραστηριοτήτων στους νοµούς Ρεθύµνης και 
Χανίων ευνοούν τους Ηρακλειώτες επιχειρηµατίες που διαθέτουν 
καλύτερο, αν και όχι πάντα πιο σύγχρονο, εξοπλισµό. Η επιχείρηση 
∆αριβιανάκη-Καστρινάκη, για παράδειγµα, που έχει στην κατοχή της ένα 
από τα µεγαλύτερα ελαιουργεία της περιοχής και δηµιουργήθηκε αρχικά 
µε σκοπό να τροφοδοτεί τις τοπικές αγορές του νοµού, επεκτάθηκε πολύ 
σύντοµα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 στις γειτονικές αγορές 
του Ρεθύµνου και του Λασιθίου, ενώ αύξησε τις παραγωγικές της 
δυνατότητες και άρχισε σταδιακά τις εξαγωγές στη ∆υτική Γερµανία. 
Από την άλλη πλευρά, τέτοιου είδους βιοµηχανίες αποτελούν συχνά τις 
πρώτες εστίες υποδοχής νέου τεχνικού εξοπλισµού. Εκεί 
προσαρµόζονται οι νέες µηχανές που εισάγονται από την Ιταλία, τη 
Γαλλία ή και την Αµερική, και εκεί δοκιµάζονται οι πρωτότυποι για το 
νησί τρόποι κατεργασίας. Ο πλουτισµός που προκύπτει στον οικονοµικό 
αυτό τοµέα, τόσο µεταξύ των µεγαλύτερων παραγωγών όσο και µεταξύ 
των βιοµηχάνων, ενισχύει την τάση για επίδειξη του ανάλογου 
ευκατάστατου πληθυσµού, που δαπανά πολλά χρήµατα για την απόκτηση 
ακίνητης περιουσίας και οικοδόµηση πολυτελών κατοικιών, αλλά και για 
ενδυµασία. Πολλές εξοχικές κατοικίες εµφανίζονται σε παραθαλάσσιες 
περιοχές κοντά στην πόλη, και τα ακριβά καταστήµατα ρούχων στα 
πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήµατα της Χερσονήσου και του Αγίου 
Νικολάου αποτελούν προορισµό όχι µόνο ξένων επισκεπτών, αλλά και 
αρκετών κυριών του Ηρακλείου. Η πόλη έχει σχεδόν µονοπωλήσει και 
έναν άλλο τοµέα, αυτόν των πυρηνελαιουργείων και των ραφινεριών, 
κατεξοχήν αγροτικού χαρακτήρα όσον αφορά τους εργαζοµένους σε 
αυτόν και εξίσου ειδικευµένο µε αυτόν των ελαιουργείων. Η επιχείρηση 
Μακράκη, που ξεκινώντας από το Καστέλλι έχει τώρα όλα της τα 
εργαστήρια στο Ηράκλειο, βρίσκεται στην πρώτη θέση αυτού του τοµέα. 
Εδώ εµφανίζονται δύο τάσεις, η πιο διευρυµένη παραγωγή που 
προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες των αστικών κέντρων του νησιού 
και η καθαρά τοπική δραστηριότητα που εξυπηρετεί µικρά χωριά (78). 
 Τα σταφιδεργοστάσια της περιοχής του Ηρακλείου κατέχουν µια  
λιγότερο κυρίαρχη θέση. Η πόλη είναι υποχρεωµένη, σε αυτήν την 
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περίπτωση, να λαµβάνει υπόψη της τα άλλοτε πλούσια αστικά κέντρα 
της Κρήτης, παρά το γεγονός ότι έχει κατορθώσει λίγο ως πολύ να 
ξεπεράσει την οικονοµία τους: Χανιά για τα σταφιδεργοστάσια, Ρέθυµνο 
για τις µονάδες διαλογής και συσκευασίας σταφυλών. Το Ηράκλειο, 
όµως, διαθέτει τις περισσότερες βιοµηχανίες, τις πιο σύγχρονες και 
καλύτερα εξοπλισµένες. Η επεξεργασία της σταφίδας και η συσκευασία 
των σταφυλών συνιστούν από τα τέλη του 19ου αιώνα µια παραδοσιακή 
δραστηριότητα της πόλης που συγκεντρώνεται σε µεγάλα, σε σχέση µε 
τα δεδοµένα της ελληνικής επαρχίας, εργοστάσια (Παπαδάκη-
Περδικογιάννη στην περιοχή της Φοινικιάς, νοτιοδυτικά του Ηρακλείου). 
Στο µεσοπόλεµο, την εγκατάσταση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία 
ακολουθεί µια θεαµατική αύξηση της απασχόλησης στον τοµέα αυτόν, 
ειδικά στις µονάδες της βόρειας παραλιακής ζώνης. Η πόλη 
συγκεντρώνει τα δύο τρίτα των εργαζοµένων  και πολλές επιχειρήσεις 
διαθέτουν εργοστάσια που σε πολλές περιπτώσεις έχουν αναδιοργανωθεί 
µε τη βοήθεια ξένων ειδικών. Επιπλέον, οι εσωτερικές τάσεις αυτής της 
δραστηριότητας στην περιοχή του Ηρακλείου µας αποκαλύπτουν και το 
ρόλο του: παράγει για µία κατανάλωση που στο µεγαλύτερο βαθµό 
καλύπτεται από τις ανάγκες του νησιού, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείονται 
οι επαρχιακές αγορές και οι εξαγωγές, ιδιαίτερα προς την Κεντρική και 
Βόρεια Ευρώπη. 
 
3. Ένα κέντρο υπηρεσιών. 
 
 Εκτός από εστία συγκέντρωσης της βιοµηχανικής δραστηριότητας 
µε προσανατολισµό στην αγροτική παραγωγή, το Ηράκλειο αποτελεί 
ακόµα περισσότερο ένα κέντρο υπηρεσιών που λειτουργεί προς όφελος 
όχι µόνο των κατοίκων του αλλά και όλης της Κρήτης, ακόµα και προς 
όφελος των τουριστών που επισκέπτονται το νησί (πίνακας 5). Είναι η 
πιο φανερή πλευρά της αστικής δραστηριότητας: η συγκεντροποίηση του 
εµπορίου, των ειδικευµένων υπηρεσιών, των µεγάλων ξενοδοχείων, των 
ταξιδιωτικών πρακτορίων σε ένα χώρο σχήµατος ταυ που ορίζεται από 
την οδό 25ης Αυγούστου κάθετα στις-κάπως φιλόδοξα χαρακτηρισµένες-
λεωφόρους ∆ικαιοσύνης και Καλοκαιρινού µε το πλήθος των παρόδων 
τους συγκεκριµενοποιεί την ισχυρή θέση της πόλης, ώστε να δίνεται στον 
επισκέπτη η εντύπωση της αποκλειστικότητας. Η αλήθεια είναι ότι στα 
1969 περίπου 11.200 εργαζόµενοι απασχολούνταν στο Ηράκλειο µόνο, 
στο εµπόριο και τα ξενοδοχεία, στις µεταφορές και τις επικοινωνίες, στις 
τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες και σε άλλες υπηρεσίες 
(ψυχαγωγία, κουρεία, καθαριστήρια), δηλαδή σχεδόν 4.000 περισσότεροι 
από το σύνολο του βιοµηχανικού τοµέα. 
 Για να εκτιµηθεί η θέση του Ηρακλείου, πρέπει να τονιστεί ότι η 
πόλη απασχολεί το 44% του προσωπικού που εργάζεται στην Κρήτη στις 
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δραστηριότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στην πραγµατικότητα, 
όµως, η συµµετοχή του Ηρακλείου διαφέρει ανάλογα µε την κατηγορία 
των υπηρεσιών. Στο λιανικό εµπόριο, η συµµετοχή αυτή είναι λίγο 
µεγαλύτερη από το δηµογραφικό του βάρος (35% του συνολικού 
προσωπικού), γίνεται κυριαρχική σε ειδικευµένους τοµείς (56% για το 
χονδρικό εµπόριο, 58% για τις τράπεζες) και σχεδόν ολοκληρωτική για 
τις µεταφορές (64%) ή τις ασφαλιστικές εταιρείες (83%). Προηγείται 
κατά πολύ των Χανίων, του Ρεθύµνου και του Αγίου Νικολάου. Οι 
διαφορές εδώ είναι πολύ πιο σηµαντικές απ’ ό,τι στις βιοµηχανικές 
δραστηριότητες. Τείνουν, µάλιστα, να διευρύνονται: σε διάστηµα δέκα 
ετών, το Ηράκλειο βελτίωσε τη σχετική του θέση σε όλους σχεδόν τους 
τοµείς υπηρεσιών (79). Χωρίς να προχωρήσει κανείς σε λεπτοµερειακή 
ανάλυση του φαινοµένου αυτού, έχει τη δυνατότητα να διακρίνει τις 
καθαρά εµπορικές δραστηριότητες (χονδρικό και λιανικό εµπόριο) από 
τις ειδικευµένες υπηρεσίες (γραφεία µελετών, τράπεζες) και τις 
επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν από υλική και ηθική άποψη την 
ελκυστικότητα και την ακτινοβολία της πόλης (µεταφορές, επικοινωνίες, 
ξενοδοχεία, πολιτιστικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία). 
 
Το εµπόριο του Ηρακλείου: ποιότητα και ποσότητα. 
 
 Σε αντίθεση µε τη βιοµηχανική παραγωγή, η οποία στην Ελλάδα 
αναπτύχθηκε πρόσφατα και σε ορισµένες περιοχές, οι εµπορικές 
δραστηριότητες γνωρίζουν µια πολύ πιο ειδικευµένη ανάπτυξη. 
Μαρτυρείται η εξάπλωση σε όλη σχεδόν την Ελλάδα µιας οικονοµικής 
ανάπτυξης  που παραµένει άνιση και περιορισµένη στην κατανάλωση, 
είναι, ωστόσο, ολοφάνερη. Από το 1958 ως το 1969, ένας φτωχός 
ορεινός νοµός όπως της Ευρυτανίας, που έχασε περίπου το ένα τέταρτο 
του πληθυσµού του, δηλαδή πάνω από 10.000 κατοίκους, γνωρίζει 
παρόλ’ αυτά µία σηµαντική ανάπτυξη στον εµπορικό τοµέα: από 10 τα 
µαγαζιά χονδρικής πώλησης γίνονται 27 (για το προσωπικό οι 
αντίστοιχοι αριθµοί είναι 15 και 40) και τα καταστήµατα λιανικής 
πώλησης από 372 γίνονται 395 (520 και 653 υπάλληλοι). Όποιες και να 
είναι οι υπερβολές των στατιστικών κατανοµών-για παράδειγµα, ένα 
κατάστηµα «γενικού εµπορίου» καταγράφεται στην κατηγορία του 
χονδρικού εµπορίου, επειδή προµηθεύει άλλους εµπόρους ή 
µικροπωλητές-και η εύθραυστη και οπωσδήποτε εφήµερη υπερτροφία 
αυτής της εµπορικής άνθησης, δείχνουν ότι οι πολύ φτωχές κατηγορίες 
του πληθυσµού που πριν ζούσαν σχεδόν σε αυτάρκεια συνδέονται µε την 
αγορά καταναλωτικών προϊόντων. Η σηµαντικότερη σχετική πρόοδος 
παρατηρείται στις πιο αποµονωµένες  και φτωχές περιοχές (Ήπειρος, 
ορεινή Μακεδονία). Αντίθετα, οι περιοχές που παραδοσιακά είναι 
καλύτερα εξοπλισµένες αρχίζουν να υποφέρουν από την απόλυτη µείωση 
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της πελατείας τους, ακόµη και αν η αγοραστική της δυνατότητα αυξάνει: 
το προσωπικό των εµπορικών καταστηµάτων τείνει να παραµένει 
στάσιµο ή και να µειώνεται. Κάτι τέτοιο συµβαίνει στην Πελοπόννησο 
και τα νησιά, εκτός από την Κρήτη (80). Η υποχώρηση είναι ακόµα πιο 
έντονη για το χονδρικό εµπόριο: φαίνεται ότι πρόκειται για µία βασική 
υποχώρηση (ο χονδρέµπορος είναι περισσότερο τρωτός από τον 
µικρέµπορο που έχει και άλλα εισοδήµατα, από την καλλιέργεια λ.χ.), 
αλλά και ότι αυξάνεται ο έλεγχος του αθηναϊκού δικτύου στην 
ηπειρωτική Ελλάδα. Η βελτίωση των επικοινωνιών και των µέσων 
µεταφοράς επιτρέπει στους εµπόρους της επαρχίας να ενοικιάζουν ένα 
φορτηγό και να κάνουν τις προµήθειές τους απευθείας από τους 
χονδρεµπόρους της πρωτεύουσας. 
 Ανάλογο φαινόµενο παρατηρείται σε σχέση µε το Ηράκλειο και τα 
κέντρα κατανάλωσης που εξαρτώνται από αυτό. Η σηµασία του 
χονδρικού εµπορίου της πόλης, που απορρέει από αυτήν την κατάσταση, 
είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό γεγονός της πρόσφατης εξέλιξης. 
Επιπλέον, ενισχύει τη θέση του Ηρακλείου που ήταν ήδη σηµαντική. 
Χωρίς να σταθούµε εδώ στα δίκτυα διανοµής, µπορούµε να 
διαπιστώσουµε ότι η εγκατάσταση των χονδρεµπόρων στην πόλη 
προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της πόλης ως εµπορικού κέντρου. Όλο 
και περισσότερο, αντίθετα µε ό,τι συµβαίνει σε σχέση προς τη 
βιοµηχανική παραγωγή, η υπεροχή του Ηρακλείου αφορά περισσότερο 
την κατανάλωση ποιότητας (υφάσµατα, ρούχα, έπιπλα) ή τα ακριβά 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1907-1971. 

 
 Βιοτεχνίες και 

βιοµηχανίες 
Εµπόριο και 
τράπεζες 

∆ηµόσιες 
Υπηρεσίες 

1907 5,2% 42,7% 52,1% 
1920 12,6% 40,1% 47,3% 
1928 14,2% 40,4% 45,4% 
1940 - - - 
1951 15,6% 38,4% 46% 
1961 15,4% 40,2% 44,4% 
1971 16,2% 38,3% 45,5% 

 
 
Πηγές: Γενική ∆ιοίκησις Κρήτης, Εξέλιξις του πληθυσµού της Κρήτης 
1900-1972, Ηράκλειο, 1973. 
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προϊόντα (µηχανές, αυτοκίνητα) παρά τα τρέχοντα καταναλωτικά αγαθά 
(τρόφιµα, ποτά). Είναι χρήσιµο να αναφερθούν στο σηµείο αυτό οι 
χονδρέµποροι πρώτων υλών µεγάλου βάρους και ενδιάµεσων προϊόντων-
µε ιδιαίτερη έµφαση στα υλικά για κατασκευές και το ξύλο-που η 
σηµασία τους έχει σχέση µε την αθηναϊκή βιοµηχανία και κυρίως τις 
εισαγωγές από τον Πειραιά. Μερικά παραδείγµατα αρκούν για να 
δώσουν µια εικόνα της συγκέντρωσης του χονδρικού εµπορίου στο 
Ηράκλειο. Στα 1964, το Financial Directory of Greek Companies 
αναφέρει 12 εταιρείες εµπορίας υφασµάτων στο Ηράκλειο, 4 στα Χανιά 
και 1 στο Ρέθυµνο (81). Με βάση τους ισολογισµούς του 1963, το 
σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του Ηρακλείου ξεπερνά τα 70 
εκατοµµύρια δραχµές, έναντι 11 εκατοµµυρίων δραχµών για τα Χανιά. 
Οι εταιρείες εισαγωγών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών επισφραγίζουν 
την ευνοϊκή θέση της πόλης, µε τρόπο πιο εµφατικό ακόµη και από το 
εµπόριο υφασµάτων. Στα 1964 επίσης, οι 5 επιχειρήσεις που 
αναφέρονται για το Ηράκλειο έχουν συνολικά ενεργητικό 280 
εκατοµµυρίων δραχµών, ενώ στα Χανιά υπάρχει µόνο µία επιχείρηση. 
∆εν είναι απαραίτητο να πολλαπλασιάσει κανείς τα παραδείγµατα: η 
υπεροχή της πόλης θα ήταν ακόµα πιο έκδηλη για τις ηλεκτρικές 
συσκευές ή τα έπιπλα. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, ο οικονοµικός 
έλεγχος του Ηρακλείου διευρύνεται σε τοµείς όπου η κατανάλωση 
αυξάνεται γρήγορα ή αφορά προϊόντα πολυτελείας και ηµιπολυτελείας. 
 Οι ίδιες γενικές τάσεις εµφανίζονται στο επίπεδο του λιανικού 
εµπορίου. Είναι, επίσης, αποκαλυπτικές της κοινωνίας της πόλης, των 
αναγκών της και των επιθυµιών της, παρά το γεγονός ότι πολλά από τα 
καταστήµατά της έχουν µια περαστική πελατεία (ξένοι επισκέπτες) ή, 
ακόµα, διατηρούν µια επαρχιώτικη παράδοση, που υφίσταται κυρίως για 
ειδικά προϊόντα (γυναικεία µόδα, χρυσοχοεία). Ενώ αντιπροσωπεύει λίγο 
περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσµού της Κρήτης, το 
Ηράκλειο χρησιµοποιεί για την αγορά τροφίµων, φαρµάκων, 
καλλυντικών και επίπλων το ήµισυ περίπου του συνολικού εµπορικού 
προσωπικού αυτών των τοµέων. Αυτού του είδους η υπεροχή καθίσταται 
ακόµα πιο αποκλειστική για τα µεγάλα καταστήµατα. Στις παραδοσιακές 
επιχειρήσεις που βρίσκονται στο κέντρο (Μαντωνανάκης, Οµηρόλης) 
έχουν προστεθεί παραρτήµατα αθηναϊκών καταστηµάτων και, στις νέες 
περιφερειακές συνοικίες κατοικιών, τα νέα σούπερ µάρκετ τροφίµων 
(Χαλκιαδάκης). Η εγκατάστασή τους στην πόλη, όπως έχει αποδειχθεί 
στο πλαίσιο σχετικών µελετών για τέτοιου είδους περιπτώσεις, καθώς και 
ο τύπος των πωλήσεών τους, αντιστοιχεί στην ανάπτυξη των µεσαίων 
τάξεων στο Ηράκλειο: µεταξύ του παντοπωλείου του χωριού που βρίσκει 
κανείς στις λαϊκές συνοικίες και των καταστηµάτων πολυτελείας των 
κεντρικών οδών, αντιπροσωπεύουν ένα πραγµατικό στάδιο αστικής 
κοινωνικής και οικονοµικής ενσωµάτωσης (82). 
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Μεταφορές, επικοινωνίες, ξενοδοχεία: τρία υλικά στηρίγµατα της αστικής 
επιρροής. 
 
 Με έναν ίσως περίεργο τρόπο, θα ήταν χρήσιµο να συγκεντρωθούν 
µαζί τρεις τοµείς δραστηριότητας-οι µεταφορές, οι επικοινωνίες και τα 
ξενοδοχεία-που απασχολούσαν το 1969 6.000 εργαζοµένους, αρκετά 
περισσότερους από το χονδρικό εµπόριο (3.500) και γύρω στα τέσσερα 
πέµπτα του προσωπικού του λιανικού εµπορίου (83). Στην 
πραγµατικότητα, συνδέονται στενά µε τη ροή των ανθρώπων, των 
προϊόντων και των ιδεών την οποία στηρίζουν και η οποία δικαιολογεί 
την ύπαρξή τους: οι µεταφορές και οι επικοινωνίες συνδέονται µε το 
ρόλο του Ηρακλείου ως οικονοµικής πρωτεύουσας και κύριας εισόδου 
του νησιού, ενώ τα ξενοδοχεία µε την τουριστική κίνηση. Καθεµιά από 
αυτές τις δραστηριότητες θα εξετασθεί ξεχωριστά σε επόµενες σελίδες. 
Είναι, όµως, αρχικά αναγκαίο να τις κατανοήσουµε ως σύνολο: 
εµφανίζονται, στο χώρο της πόλης και στη δοµή της απασχόλησης, ως 
υλοποίηση της ελκτικής δύναµης και επιρροής της πόλης. 
 Το Ηράκλειο είναι αρχικά και πάνω απ’ όλα µια πόλη που 
χρησιµοποιεί το δρόµο για τις µεταφορές και τη συγκοινωνία. Επειδή 
αυτή η διαπίστωση θα µπορούσε να φανεί παράδοξη στον αναγνώστη 
που έχει υπόψη του παραστάσεις ή αναµνήσεις αφίξεων προσώπων και 
εµπορευµάτων στο λιµάνι της πόλης, θα ήταν σκόπιµο να επαναφέρει 
κανείς στη µνήµη του ορισµένα στοιχεία: τον εντυπωσιακά πρωταρχικό 
ρόλο των λεωφορείων στις αστικές και υπεραστικές µεταφορές 
(προσωπικό µεγαλύτερο των 500 υπαλλήλων, σε αντίθεση µε τους 70 
εργαζοµένους στη βραχύβια σιδηροδροµική γραµµή που συνέδεε το 
Ηράκλειο µε κοντινούς οικισµούς εκτός των τειχών), την αυξανόµενη 
κυριαρχία στο σύνολο της χώρας, και ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Ελλάδα, 
των οδικών µεταφορών σε σχέση µε τις σιδηροδροµικές, για επιβάτες και 
εµπορεύµατα (στα 1969, µόνο οι συνεταιρισµοί αστικών λεωφορείων-
ΚΤΕΛ-απασχολούν τόσο προσωπικό όσο και ο ΟΣΕ, που µεταφέρει ήδη 
το ένα δέκατο των επιβατών του µε δικά του λεωφορεία). Τα νησιά του 
Αιγαίου αποτελούν εξαίρεση, αλλά οι πόλεις της Κρήτης και ένας 
µεγάλος αριθµός χωριών συνδέονται άµεσα µε το Ηράκλειο µε 
λεωφορείο. Το Ρέθυµνο και ο Άγιος Νικόλαος λειτουργούν ως βασικοί 
ενδιάµεσοι σταθµοί για τη δυτική και ανατολική Κρήτη αντίστοιχα. Το 
Ηράκλειο βρίσκεται στο κέντρο-ή καλύτερα στην άκρη, αν λάβει κανείς 
υπόψη του τη γεωγραφική διαµόρφωση της χώρας-ενός σύνθετου 
δικτύου µεταφορών και συγκοινωνιών που ξεκινάει ή καταλήγει σε αυτό. 
Η κατάσταση αυτή εξηγείται προ πάντων από τη σταθερή σύνδεση µε τις 
δύο πιο σύγχρονες και σηµαντικές οδικές αρτηρίες της χώρας: Aθήνας-
Θεσσαλονίκης, που µε τη σειρά της συνδέεται µε τους δρόµους για την 
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τότε Γιουγκοσλαβία και την Κεντρική Ευρώπη, για τη Βουλγαρία και την 
Τουρκία και Αθήνας-Πάτρας που δέχεται στο Ρίο τη ροή από τη 
Βορειοδυτική Ελλάδα και, µέσω των πλοίων της γραµµής από το 
Μπρίντιζι στην Ηγουµενίτσα, τη ροή από τη ∆υτική Ευρώπη. Το 
εσωτερικό δίκτυο οδικών δικτύων και µεταφορών, εποµένως, 
διασφαλίζει τη συγκέντρωση των προϊόντων προς εξαγωγή στο 
Ηράκλειο, καθώς και τη διανοµή, µε την αντίστροφη πορεία, των 
εισαγόµενων αγαθών στις τοπικές αγορές. Παράλληλα, η σύνδεση των 
δροµολογίων µε εκκίνηση και κατάληξη στο λιµάνι του Ηρακλείου µε 
τους οδικούς άξονες που οδηγούν σε διεθνείς προορισµούς συνδέει πόλη 
και νησί µε τις διεθνείς αγορές και σταδιακά έχει ως συνέπεια τη 
δηµιουργία δυνατοτήτων πλουτισµού από επαγγελµατικές 
δραστηριότητες ενταγµένες στην αλυσίδα εξειδικεύσεων που σχετίζονται 
µε τις παραπάνω εξελίξεις (84). 
 Ακόµη πιο χαρακτηριστική είναι η νοµοθεσία που επιτρέπει σε 
κάθε νοµό να έχει άµεση οδική σύνδεση µε την πόλη: τα «Κοινά Ταµεία 
Εκµεταλλεύσεως Λεωφορείων», που έχουν συγκροτηθεί στα πλαίσια του 
νοµού ως συνεταιρισµοί, επιτρέπουν σε κάθε διοικητική περιφέρεια 
αυτού του είδους στην Κρήτη να τρέφει την πεποίθηση ότι διατηρεί 
προνοµιακές σχέσεις µε την πόλη και στο Ηράκλειο να δηµιουργεί χωρίς 
πολλά έξοδα τις βάσεις της ελκτικής του δύναµης. Με έναν αρκετά 
περίεργο τρόπο στην πόλη αυτή που έχει την τάση να συγκεντροποιεί 
δραστηριότητες, οι οδικές επιβατικές µεταφορές απασχολούν στο 
Ηράκλειο µόνο το 3% του συνολικού προσωπικού για την Κρήτη, 
ποσοστό που δε συγκρίνεται µε τα πραγµατικά δεδοµένα της κίνησης 
λεωφορείων και επιβατών που περνούν από την πρωτεύουσα του νοµού. 
Πρόκειται ήδη για ένα χαρακτηριστικό (που το συναντά κανείς και σε 
άλλους τοµείς) ενός αστικού κέντρου που συγκροτείται και 
αναπτύσσεται πλέον από και για τους πρώην και νυν κατοίκους της 
υπαίθρου. Για την ώρα, η συγκέντρωση των υπεραστικών λεωφορείων, 
αν δεν εξογκώνει υπερβολικά τη δοµή της απασχόλησης, δηµιουργεί 
σοβαρά προβλήµατα κυκλοφορίας σε µια πόλη που είναι ήδη κορεσµένη 
από τις δικές της δραστηριότητες. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα, οι 
αφετηρίες των γραµµών βρίσκονταν κοντά στο κέντρο της πόλης, 
συγκεντρωµένες κατά τοµείς, γύρω από πλατείες όπου το καφενείο του 
συντοπίτη χρησίµευε για τις πρώτες επαφές του επαρχιώτη που µόλις είχε 
φτάσει. Κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1970 µεταφέρθηκαν κοντά στις 
δύο κύριες περιφερειακές εξόδους της πόλης: στην παραλιακή ζώνη για 
τα δροµολόγια προς Χανιά και Άγιο Νικόλαο και στη Χανιόπορτα (η 
δυτική έξοδος της πόλης) για προορισµούς στη νότια ενδοχώρα του 
νοµού. Τα οχήµατα είναι σταθµευµένα σε µεγάλα υπόστεγα, γεµάτα 
θόρυβο, σκόνη και αγνώστους. Ωστόσο, παρά τις µελέτες των 
πολεοδόµων, το Ηράκλειο κατά τη δεκαετία του 1970 δε διέθετε ακόµα 
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σταθµούς λεωφορείων, αντίστοιχους του ρόλου που διαδραµάτιζε πλέον 
στο νησί. 
 Οι οδικές µεταφορές εµπορευµάτων, των οποίων η ροή είναι 
εξίσου συγκεντρωµένη, δεν έχουν το προνόµιο να αποτελούν µονοπώλιο 
των νοµών. ∆ηµιούργησαν στο Ηράκλειο ένα σύνολο επιχειρήσεων που 
αποτελείται από 20 καταστήµατα και 130 υπαλλήλους, δηλαδή τα τρία 
τέταρτα περίπου του προσωπικού που απασχολεί η κατηγορία αυτή στο 
επίπεδο ολόκληρου του νησιού. Είναι χρήσιµο να υπενθυµίσει κανείς στο 
σηµείο αυτό ότι στα µητρώα της πόλης είναι εγγεγραµµένα 300 φορτηγά 
και ένα µεγάλο µέρος τους χρησιµοποιείται σε υπεραστικές και διεθνείς 
µεταφορές εµπορευµάτων. Όλοι αυτοί οι αριθµοί, όµως, δεν παρέχουν 
παρά µια περιορισµένη εικόνα της πραγµατικής κυκλοφορίας 
εµπορευµάτων από και προς το Ηράκλειο. Από τη στιγµή, λοιπόν, που 
δεν υπάρχει ακόµα ένα ορθολογικά οργανωµένο δίκτυο διακίνησης των 
εµπορευµάτων προς την ενδοχώρα, οι επαρχιώτες έµποροι 
συγκεντρώνουν αναγκαστικά τις αγορές τους και καταφεύγουν στις 
υπηρεσίες ενός οδηγού, ο οποίος προστίθεται στους απασχολούµενους 
στο συγκεκριµένο κλάδο των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων της 
πόλης. Βέβαια, η Κρήτη δεν είχε και ούτε απέκτησε στο µέλλον 
σιδηροδροµικό δίκτυο. Η αλήθεια είναι ότι, σε επίπεδο επικράτειας, 
επρόκειτο για µια δραστηριότητα σε παρακµή: στα 1969, οι ελληνικοί 
σιδηρόδροµοι µετέφεραν 11 εκατοµµύρια επιβάτες και 2,5 εκατοµµύρια 
τόνους εµπορευµάτων, δηλαδή όσους και δέκα χρόνια πριν. Εξάλλου, 
παρά τη γεωγραφική και-αργότερα-διοικητική συγκέντρωση των δύο 
ελληνικών σιδηροδροµικών δικτύων-της Πελοποννήσου (Αθήνα, Πάτρα, 
Καλαµάτα) και της Βόρειας Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη)-η οποία 
καθίσταται πάντα περισσότερο δυσχερής εξαιτίας της διαφορετικής 
διάστασης των γραµµών, η Αθήνα συγκεντρώνει µόνο το 18% των 
υπαλλήλων του ΟΣΕ. Παρόλο που τα χιλιόµετρα είναι περισσότερα, 
πράγµα που δείχνει ότι τα εµπορεύµατα και οι άνθρωποι ταξιδεύουν πιο 
µακριά, αυτή η αύξηση δεν µπορεί να συγκριθεί µε την πρόοδο των 
οδικών µεταφορών. Στην Κρήτη συγκεκριµένα, τα υπεραστικά 
λεωφορεία µετέφεραν το 1969 15.000 επιβάτες και η κυκλοφορία τους 
διπλασιάστηκε σχεδόν µέσα σε επτά χρόνια (85). 
 Αν συνυπολογισθούν οι θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές, η 
σηµασία του Ηρακλείου ως κυκλοφοριακού και διαµετακοµιστικού 
πόλου φαίνεται καθαρά στη δοµή της απασχόλησης. Χωρίς να επιµείνει 
κανείς εδώ στις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη λιµενική κίνηση ή 
το αεροδρόµιο της Αλικαρνασσού, µπορεί να επισηµάνει ότι η πόλη 
συγκεντρώνει τα εννέα δέκατα του προσωπικού που απασχολεί στην 
Κρήτη η ναυτιλία και η αεροπλοϊα. Μια σύντοµη εξέταση των 
σηµαντικών εσωτερικών θαλάσσιων γραµµών αποκαλύπτει ότι ένα 
σηµαντικό µέρος τους έχει ως αφετηρία ή ως τέρµα το λιµάνι του 
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Ηρακλείου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου 
φθάνουν στο αεροδρόµιο κατευθείαν ειδικές πτήσεις από το εξωτερικό, 
την Κέρκυρα και τη Ρόδο, ενώ αξιόλογη κίνηση παρουσιάζει το 
στρατιωτικό αεροδρόµιο της Βιάννου, στα νότια του νοµού, εξαιτίας της 
λειτουργίας παραθεριστικού κέντρου για οικογένειες µόνιµων 
υπαξιωµατικών και αξιωµατικών στην περιοχή. 
 Από τη συγκεντροποίηση των θαλάσσιων δροµολογίων 
εξαιρούνται οι τοπικές γραµµές (όπως το πορθµείο από τον Άγιο 
Νικόλαο προς την Κάρπαθο και από τη Σητεία στην Κάσσο), η αναγκαία 
σύνδεση του Ρεθύµνου µε την Αθήνα και ένα µέρος της κίνησης από τη 
∆υτική Ευρώπη (από το Μπρίντιζι ή την Ανκόνα προς τα Χανιά). Σε µια 
παράλληλη και ανάλογη εξέλιξη µε αυτή των οδικών µεταφορών, ο 
αντίστοιχος τοµέας για τη θάλασσα συντηρεί στο Ηράκλειο, ιδιαίτερα 
γύρω από το λιµάνι, ένα µεγάλο αριθµό εργαζοµένων σε συνάρτηση µε 
τις τεχνικές και οικονοµικές δραστηριότητες και αναγκαιότητες: 
λιµενικός εξοπλισµός, ανεφοδιασµός σε καύσιµα και τρόφιµα, 
ναυλώσεις. Περισσότεροι από 5.000 εργαζόµενοι στο Ηράκλειο 
εξαρτώνται άµεσα ή έµµεσα από τις θαλάσσιες µεταφορές και την 
αλυσίδα εξειδικεύσεων που προκύπτει ως συνέπεια της λιµενικής 
κίνησης. Όσον αφορά τις αεροπορικές µεταφορές, εάν το προσωπικό 
τους είναι σηµαντικά µικρότερο (300 υπάλληλοι), η συγκέντρωσή του 
στην πόλη είναι εξίσου σηµαντική: στην πραγµατικότητα των 
εσωτερικών και διεθνών αερογραµµών έχουν προστεθεί οι τεχνικές 
απαιτήσεις σε συνάρτηση µε το ρόλο του Ηρακλείου ως κέντρου των 
αεροπορικών συγκοινωνιών της Κρήτης (86). 
 Το Ηράκλειο αποτελεί, τέλος, το πρώτο κέντρο τηλεπικοινωνιών 
του νησιού. Σε έναν τοµέα που χαρακτηρίζεται, στις αγροτικές περιοχές, 
από την πολύ σηµαντική µείωση των τηλεφωνικών θαλάµων και την 
αντικατάστασή τους από αυτόµατες ιδιωτικές συσκευές, είναι από τις 
λίγες περιοχές της χώρας που γνωρίζουν µια πολύ σηµαντική αύξηση του 
κύκλου εργασιών των γραφείων του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδας, που σχετίζεται άµεσα µε την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
νέων συνοικιών, και το διπλασιασµό σχεδόν του προσωπικού τους σε 
διάστηµα δέκα ετών: περίπου 500 υπάλληλοι, δηλαδή το 65% του  
συνολικού προσωπικού για την Κρήτη στα 1969. Τα στοιχεία αυτά δε 
µας δίνουν παρά µια περιορισµένη ιδέα της σηµασίας του Ηρακλείου για 
τις τηλεπικοινωνίες: χάρη σε πολύ σηµαντικούς σταθµούς αναµετάδοσης 
που βρίσκονται έξω από την πόλη (όπως ο σταθµός επικοινωνίας µε 
δορυφόρο στο Γιούχτα και ο σταθµός βραχέων κυµάτων στις Γούβες), 
υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης ενός µεγάλο όγκου συνδιαλέξεων 
σε καλές τεχνικές συνθήκες. 
 Τα ξενοδοχεία συνιστούν µία επιπλέον βάση της ελκτικής δύναµης 
του Ηρακλείου και της περιοχής του: αποτελούν το ένα πέµπτο των 
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ξενοδοχείων όλου του νησιού, µε το 40% του προσωπικού τους, γεγονός 
που δεν αντικατοπτρίζει, ωστόσο, τη ζωτικότητα και κυρίως τη 
διαφοροποίηση του κλάδου στο σύνολο της αστικής περιοχής επιρροής. 
Τα παραδοσιακά ξενοδοχεία του κέντρου της πόλης, στο Μεϊντάνι και 
στις οδούς κοντά στο λιµάνι, όπου καταλύουν οι επαρχιώτες για ένα 
βράδυ, έχουν εκσυγχρονιστεί για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 
επιχειρηµατιών ή όσων έρχονται να ζητήσουν κάτι από τις υπηρεσίες που 
βρίσκονται στο Ηράκλειο: το ταξίδι µέχρι εκεί µπορεί να µην αποτελεί 
πια αναγκαίο κακό, αλλά ευκαιρία για άνετη διαµονή. Στους υψηλούς και 
ευκατάστατους ξένους επισκέπτες προσφέρονται εκτός από τα επίχρυσα 
γυψώµατα του ξενοδοχείου «Αστόρια» και οι απλές γραµµές του 
«Ατλαντίς», όπου συχνάζουν τα πληρώµατα των αεροπορικών εταιρειών 
και οι αντιπρόσωποι σε τοπικά και διεθνή συνέδρια. Το πλήθος των 
ανώνυµων αλλοδαπών επισκεπτών επιλέγει, ανάλογα µε τις δυνατότητες 
και τις επιθυµίες του, τα φθηνά ξενοδοχεία (που συχνά δεν είναι και τόσο 
άνετα) των µικρών οδών του κέντρου, ιδιαίτερα γύρω από το µεγάλο 
µητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά, µικρές πανσιόν που είναι 
διάσπαρτες στην πόλη ή τα συγκροτήµατα που έχουν οικοδοµηθεί δίπλα 
στη θάλασσα (Αρίνα στην Κακή Σκάλα). Στην πραγµατικότητα, τα 
ξενοδοχεία της περιοχής του Ηρακλείου συνιστούν τον τελευταίο κρίκο 
µιας αλυσίδας δραστηριοτήτων που µεταφέρουν τον κόσµο, τον 
πληροφορούν και, τέλος, τον βάζουν για ύπνο. Πρόκειται για την 
εξωτερική εκδήλωση της ελκτικής ισχύος της πόλης. 
 
Οι ειδικευµένες υπηρεσίες: ο µηχανισµός της εξάπλωσης της επιρροής του 
Ηρακλείου. 
 
 Η ύπαρξη στο Ηράκλειο σηµαντικών ειδικευµένων υπηρεσιών 
έχει, από µια άποψη, µεγαλύτερη σηµασία από τις προηγούµενες 
δραστηριότητες. Στην καλύτερη περίπτωση, η παρουσία εµπορικού 
εξοπλισµού συµβάλει στη δηµιουργία ενός δικτύου διανοµής (χονδρικό 
εµπόριο) µε απήχηση που ενδεχοµένως ξεπερνάει τη φυσιολογική ζώνη 
των συνηθισµένων αγοραστών (εµπόριο σπάνιων προϊόντων και αγαθών 
πολυτελείας). Οι µεταφορές και τα ξενοδοχεία εξασφαλίζουν τη 
διοχέτευση και τη φιλοξενία µιας λιγότερο ή περισσότερο σηµαντικής 
ανθρώπινης ροής. Ορισµένες επιχειρήσεις, όµως, (τράπεζες, γραφεία 
µελετών, έδρες εταιρειών), µε πολύ λιγότερο προσωπικό, ελέγχουν 
συνολικά και σε βάθος τη ζωή της πόλης, όπως και ολόκληρης της χώρας 
άλλωστε. ∆εν πρόκειται µόνο για υλική έλξη, αλλά και για πνευµατική 
επιρροή πάνω στη νοοτροπία (τύπος, θέατρο, κινηµατογράφος) και στον 
τρόπο ζωής. Αυτές οι ειδικευµένες υπηρεσίες έχουν τον ίδιο ρόλο, λόγω 
της συγκέντρωσής τους στο Ηράκλειο σε σχέση µε το υπόλοιπο νησί, µε 
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τη διαχείριση των δηµόσιων υποθέσεων, η σηµασία της οποίας 
αναφέρθηκε παραπάνω. 
 Αυτός ο µηχανισµός επιρροής που σχετίζεται µε την πόλη, δε 
γίνεται εύκολα αντιληπτός, επειδή δεν είναι άµεσα ορατός. Αν οι 
πρωτοβουλίες των βιοµηχάνων και των ισχυρών εµπόρων είναι σε ένα 
επαρχιακό αστικό κέντρο φανερές όσο και ο ρόλος της Αθήνας ως 
οικονοµικής πρωτεύουσας της χώρας, αν η διοχέτευση του πλούτου µέσω 
της αθηναϊκής τράπεζας είναι ένας βασικός µηχανισµός ανάπτυξης που 
µπορεί να µετρηθεί, είναι πολύ δυσκολότερο, αφού δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί ιδιαίτερη έρευνα, να υπολογιστούν οι επιπτώσεις της 
δραστηριότητας ενός γραφείου µελετών, της διάδοσης του Τύπου ή της 
επιβολής µιας συγκεκριµένης κουλτούρας. Τις περισσότερες φορές, είναι 
κανείς υποχρεωµένος να αρκεστεί στην υλική όψη των επιδράσεων, 
χωρίς να υφίσταται άµεση δυνατότητα να εκτιµηθούν οι πραγµατικές 
συνέπειες σε όλο τους το εύρος. Άλλωστε, µια λεπτοµερής απογραφή 
όλων αυτών των ειδικευµένων υπηρεσιών είναι σχεδόν αδύνατη. 
Σύµφωνα µε τις διαθέσιµες στατιστικές (87) , παρατηρεί κανείς ότι το 
Ηράκλειο υπερέχει στους τοµείς των γραφείων µελετών (163 
εργαζόµενοι σε σύνολο 225 που απασχολούνται σε όλη την Κρήτη, των 
διαφηµιστικών γραφείων (60 εργαζόµενοι σε σύνολο 83) και 
επιχειρήσεων εισαγωγής, διανοµής, µεταφοράς και πώλησης καυσίµων 
(351 υπάλληλοι σε σύνολο 418). 
 Βέβαια, δεν υπάρχουν στο Ηράκλειο, και στην Κρήτη γενικότερα, 
ειδικευµένες υπηρεσίες των οποίων η επίδραση έχει µεγάλη σηµασία. 
Χρηµατιστήριο, για παράδειγµα, υπάρχει µόνο στην Αθήνα. Στα 1969, 
πωλούνται εκεί οι µετοχές 10 τραπεζών, 3 Ασφαλιστικών Εταιρειών και 
66 άλλων Α.Ε., όπως επίσης και 54 οµολογίες διαφόρων νοµικών 
προσώπων (Α.Ε., κρατικά δάνεια), σύµφωνα µε τον Οδηγό Επενδύσεων 
της ΕΤΒΑ για το ίδιο έτος. Ο µικρός αριθµός αυτών των επιχειρήσεων 
(την ίδια εποχή υπήρχαν γύρω στις 1.500 Α.Ε.) συνυπάρχει µε τον 
περιορισµένο όγκο των αγορών και των πωλήσεων στο Χρηµατιστήριο 
της Αθήνας: το 1969 ανταλλάσσονται 32.000 από τις 600.000 της 
Εθνικής, 30.000 από τις 700.000 των Λιπασµάτων σύµφωνα µε το 
Μηνιαίο Στατιστικό ∆ελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος του Ιανουαρίου του 
1970 (88). Αυτή η περιορισµένη δραστηριότητα έχει σχέση µε τη 
διατήρηση του προσωπικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων, που αποτελεί 
κανόνα και στο Ηράκλειο. Για µια µικρή βιοτεχνία ή βιοµηχανική 
εταιρεία, η χρήση της µεθόδου άντλησης κεφαλαίου από το κοινό είναι, 
εκτός εξαιρέσεων, ένδειξη οικονοµικών δυσχερειών και όχι οικονοµικής 
άνθησης. Από το 1972, η ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας, ο 
αυξανόµενος πληθωρισµός, η µείωση της απόδοσης των επενδύσεων σε 
κατοικίες, προκάλεσαν µια σηµαντική κερδοσκοπική τάση στο 
Χρηµατιστήριο, που ενθαρρύνεται από το µικρό αριθµό µετοχών που 
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πωλούνται: οι κεφαλαιούχοι της Αθήνας δεν είναι διατεθειµένοι να 
επιτρέψουν την αµφισβήτηση της υπεροχής τους, ενώ οι ουρές, που 
αποτελούνται κυρίως από µικροεισοδηµατίες, καταλαµβάνουν κάθε µέρα 
τα πεζοδρόµια της οδού Σοφοκλέους, µπροστά στα κάγκελα του 
Χρηµατιστηρίου. 
 Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε θέµατα 
οργάνωσης και συµβουλών, όπου η Αθήνα κυριαρχεί απόλυτα σχεδόν 
(351 άτοµα σε σύνολο 377 σε ολόκληρη τη χώρα), η φωτεινή επιγραφή 
της «Litton Benelux S.A.» (αµερικανικής εταιρείας παροχής συµβουλών) 
που για πολύ καιρό βρισκόταν στην πρόσοψη ενός πολυτελούς κτιρίου 
της Πλατείας Συντάγµατος, ήταν ενδεικτική τόσο της δαπανηρής και 
καθόλου αποτελεσµατικής κυριαρχίας των «εµπόρων ανάπτυξης» όσο 
και του ελέγχου που τους επέβαλλε η Αθήνα ως αναγκαστικός 
µεσάζοντας. Στον τοµέα των υπολογιστών, τέλος, η πρωτεύουσα έχει την 
αποκλειστικότητα: στα 1969, διαθέτει τα δύο µοναδικά γραφεία 
ηλεκτρονικού υπολογισµού της χώρας (µε 57 υπαλλήλους). Στα 1970, 
σύµφωνα µε µία άλλη πηγή (89), η Αθήνα έχει 63 από τους 65 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Ελλάδας και η υπεροχή τους είναι 
συντριπτική: αντιπροσωπεύουν 3.470 µονάδες λογισµικού στις 3.500 
(ένας Univac 1004 µετράει για µια µονάδα και ένας Univac 1107 για 
500). Μετά από µια αργή εξέλιξη αµέσως µετά τον πόλεµο (ο πρώτος 
υπολογιστής εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1947), η πρόοδος σε αυτόν 
τον τοµέα είχε επιταχυνθεί σε σηµαντικό βαθµό κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του 1960: στα 1972, οι αµερικανικές εξαγωγές στην Ελλάδα 
υπολογιστών και αριθµοµηχανών αυξάνονται κατά 40% (90). Αρχίζει, 
έτσι, να εµφανίζεται στην Ελλάδα ένας επεκτατισµός του συγκεκριµένου 
τοµέα, µε δυναµισµό πολύ χαρακτηριστικό της έντονης παρουσίας των 
ξένων συµφερόντων στην οικονοµία της χώρας και του ρόλου της 
Αθήνας ως τοπικού ηγετικού κέντρου αυτής της παγκόσµιας τάσης και 
στρατηγικής. 
 Επιστρέφοντας στην εξέταση ζητηµάτων που αφορούν άµεσα το 
Ηράκλειο, από την άποψη της πνευµατικής επιρροής η σηµασία της 
πόλης δεν µπορεί να εκτιµηθεί τόσο εύκολα. Ο δείκτης που είναι δυνατόν 
να µετρηθεί και να υπολογιστεί ευκολότερα είναι η διάδοση του Τύπου. 
Ωστόσο, και στην περίπτωση αυτή είναι κανείς υποχρεωµένος να 
περιοριστεί σε εξωτερικά χαρακτηριστικά, όταν θα έπρεπε να εξετάσει 
τις διαδικασίες διαµόρφωσης της κοινής γνώµης. Οι εφηµερίδες που 
εκδίδονται στο Ηράκλειο έχουν µια σηµαντική υπεροχή: 
αντιπροσωπεύουν στα 1970 το 70% των καθηµερινών φύλλων που 
κυκλοφορούν στην Κρήτη (20.000 πωλήσεις). Παρά την ισχυρή 
παρουσία του τύπου της Αθήνας, που κυριαρχεί απόλυτα στις αθλητικές 
εφηµερίδες (90% του συνόλου σε όλη τη χώρα) και στο σύνολο των 
περιοδικών εκδόσεων, τα φύλλα του Ηρακλείου κατορθώνουν να 
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αποκτήσουν µια περιφερειακή επιρροή στην Κρήτη, χωρίς τελικά να 
κατορθώσουν τον περιορισµό της διάδοσης των εφηµερίδων της 
πρωτεύουσας. ∆ε δηµιουργούνται, όµως, ζώνες επιρροής: στο Ηράκλειο, 
και σε µικρότερο βαθµό στο υπόλοιπο νησί, η άφιξη των αθηναϊκών 
εφηµερίδων µε λεωφορείο, αεροπλάνο ή πλοίο, αναγγέλλει τα 
«γεγονότα» (που οι εφηµεριδοπώλες αναζητούν για να κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον των περαστικών), κατευθύνει και προκαλεί τα σχόλια. Το 
σηµαντικότερο στοιχείο εντοπίζεται στο είδος των εντύπων που 
κινούνται καλύτερα από οικονοµική και εµπορική άποψη στο Ηράκλειο. 
Από το 1963 παρατηρείται στις πωλήσεις του αθηναϊκού τύπου στην 
πόλη µια πολύ αισθητή πτώση των πρωινών φύλλων (περισσότερο 
πολιτικών), και µια φυσιολογική πρόοδος των απογευµατινών 
εφηµερίδων (περισσότερο πληροφοριακών) και των περιοδικών, των 
οποίων τα αντίτυπα διπλασιάστηκαν µέσα σε επτά χρόνια (36.000 
πωλήσεις στα 1970). Είναι πιθανό ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην 
αδράνεια ή και αδιαφορία των αναγνωστών, όπως και στην ατονία της 
πολιτικής ζωής  µετά το πραξικόπηµα των συνταγµαταρχών, αλλά 
επίσης, λογικά και παράλληλα, στην αυξανόµενη ζήτηση για 
εντυπωσιακές ειδήσεις, για σκάνδαλα και αισθηµατικές περιπέτειες. Τον 
καλά συγκροτηµένο πολιτικό Τύπο (Καθηµερινή, Απογευµατινή, Βραδυνή 
για τη ∆εξιά, Βήµα και Νέα του Λαµπράκη για το Κέντρο, Αυγή και 
∆ηµοκρατική Αλλαγή για την Αριστερά) διαδέχτηκε η κυριαρχία των 
επίσηµων φερέφωνων (Ελεύθερος Κόσµος), των οργάνων αναµετάδοσης 
των κυβερνητικών απόψεων (Βήµα και Νέα µε την καινούρια µορφή 
τους) και της ευτελούς ύλης του Ροµάντζου και της Γυναίκας. Η µείωση 
των πωλήσεων των πρωινών εφηµερίδων δεν επηρέασε την απήχησή 
τους στο Ηράκλειο και την επαρχία, αντίθετα µάλιστα. Στα 1963, το 47% 
των πρωινών εφηµερίδων της Αθήνας πωλούνται έξω από την 
πρωτεύουσα και στα 1970, το 49%): η κυβέρνηση των συνταγµαταρχών 
ενθαρρύνει και ενισχύει τη διάδοση του αθηναϊκού πολιτικού 
υποδείγµατος. Στο Ηράκλειο, όµως, η τοπική πληροφόρηση παραµένει 
αποκλειστικό προνόµιο του εγχώριου τύπου. Η Πατρίς  και η Μεσόγειος, 
που εκπροσωπούν το Κέντρο και τη ∆εξιά αντίστοιχα, µε ένα µείγµα 
πολιτικών και τοπικών ειδήσεων και αρθρογραφιών  απευθύνονται και 
αφορούν τόσο την πόλη όσο και την ενδοχώρα της. Η κυκλοφορία της 
πρώτης είναι σταθερή µε µικρές αυξητικές τάσεις (18.000 φύλλα στα 
1973), ενώ οι πωλήσεις της Μεσογείου είναι σαφώς µικρότερες (4.200 
φύλλα το ίδιο έτος). Βέβαια, η γενική πληροφόρηση (απογευµατινές 
εφηµερίδες) εξακολουθεί να αποτελεί ένα φαινόµενο χαρακτηριστικό της 
Αθήνας: (70% των  πωλήσεων το 1963 και 73% το 1979), ενώ η πρόοδος 
των περιοδικών αφορά εξίσου την επαρχία και την πρωτεύουσα: πάνω 
από τα µισά αντίτυπα (55%) συνεχίζουν να πωλούνται στην επαρχία. 
Φαίνεται, µε τον τρόπο αυτόν, η διπλή επίδραση του αθηναϊκού τύπου: η 
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διαµόρφωση της πολιτικής σκέψης της χώρας, για τα µεσαία στρώµατα 
της πρωτεύουσας και τους ευκατάστατους αστούς της επαρχίας, και η 
διάδοση στα λαϊκά στρώµατα των στερεότυπων τρόπων ζωής δυτικής 
προέλευσης (91). 
 Η επίδραση της πρωτεύουσας είναι ισχυρή και όσον αφορά τα 
άλλα δύο µέσα πολιτιστικής προβολής και επιβολής στην πόλη: το 
ραδιόφωνο και την τηλεόραση, µε την κυρίαρχη τηλεοπτική συχνότητα 
των Ενόπλων ∆υνάµεων, παρά τη δηµιουργία περιφερειακού σταθµού 
στο Ηράκλειο-ή χάρη σε αυτήν-, το θέατρο µε την πολύ µεγάλη 
πλειοψηφία των αιθουσών και των ηθοποιών, τον κινηµατογράφο µε την 
αποκλειστική παραγωγή ελληνικών ταινιών και την επιλογή των 
εισαγοµένων. Ειδικά κατά την εικοσαετία 1950-1970, οι 5 σχετικά 
µεγάλης χωρητικότητας κινηµατογραφικές αίθουσες του Ηρακλείου 
γνωρίζουν µεγάλη πρόοδο. Μάλιστα, η πρώτη προβολή ελληνικών 
ταινιών µε πολύ γνωστούς ηθοποιούς της εποχής το µεσηµέρι και το 
απόγευµα της Κυριακής χαρακτηρίζεται από κοσµοσυρροή και σχεδόν 
δηµιουργεί έναν παραδοσιακό τύπο ψυχαγωγικής δραστηριότητας µε 
αυστηρά προσδιορισµένο τελετουργικό: οι θεατές πηγαίνουν στον 
κινηµατογράφο έχοντας φροντίσει προσεκτικά την εµφάνισή τους, 
παρακολουθούν προσηλωµένοι και µε απόλυτη σοβαρότητα την 
τυποποιηµένη εξέλιξη των µελοδραµατικών, συνήθως, ταινιών και τη 
συζητούν διεξοδικά µετά το τέλος της προβολής. ∆εν είναι τυχαίο το 
γεγονός ότι οι µεγαλύτερες εισπράξεις και οι πιο συχνές προβολές 
τέτοιου είδους έργων πραγµατοποιούνται στον κινηµατογράφο «Κρόνο», 
στο προάστιο του Πόρου. Πρόκειται για µια περιοχή λαϊκών και 
εργατικών συνοικιών µε µικτό πληθυσµό γηγενών και προσφυγικής 
προέλευσης κατοίκων. Οι περισσότεροι είναι σκληρά εργαζόµενοι και η 
έξοδος της Κυριακής, κεντρικό πυρήνα της οποίας αποτελεί η 
παρακολούθηση της ταινίας, είναι η µοναδική τους ψυχαγωγία ολόκληρη 
την εβδοµάδα. Οι λαϊκοί, φτωχοί πλην τίµιοι, αδικηµένοι από τη ζωή και 
τις περιστάσεις της ήρωες, που πρωταγωνιστούν τις περισσότερες φορές 
στα έργα αυτά, συνιστούν πολύ ισχυρά συγκινησιακά κοινωνικά πρότυπα 
ο βαθµός ταύτισης µε τα οποία είναι εντυπωσιακός, παρά το γεγονός ότι 
συχνά είναι φορείς αδέξια κεκαλυµµένου διδακτισµού και µιας 
µοιρολατρικής  νοοτροπίας   αποδοχής (92). 
 Παράλληλα, για άλλα αστικά κοινωνικά στρώµατα, η έντονη 
προβολή του Φεστιβάλ Αθηνών, που διοργανώνεται σε ετήσια βάση στο 
χώρο του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού, προσφέρει µια ευκαιρία να 
τονιστεί, για τους καλλιεργηµένους µεσοαστούς και µεγαλοαστούς, 
καθώς και για τους περαστικούς ξένους επισκέπτες, ο διαχρονικός 
χαρακτήρας του µηνύµατος της Ελλάδας (αρχαίες τραγωδίες και 
κωµωδίες) και η σύνδεση της χώρας µε τα διεθνή καλλιτεχνικά ρεύµατα 
(παραστάσεις διεθνών θιάσων). Εποµένως, είναι κανείς σε θέση να 



92 

 
 

 

διαπιστώσει µε έναν συνθετικό τρόπο το διπλό, και πολλές φορές 
αντιφατικό, χαρακτήρα του αστικού πολιτιστικού κέντρου: η προσφορά 
ενός µοναδικού-και κατά συνέπεια αναγκαστικού-θεάµατος και το 
άνοιγµα προς τις επιρροές από το εξωτερικό-και ακολούθως η σύνδεση 
µε αυτές. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, όπως και για τη λογοτεχνία, θα 
χρειαζόταν µια λεπτοµερής ανάλυση του περιεχοµένου των έργων που 
ξεπερνάει  το θέµα της µελέτης αυτής, αν όχι τις δυνατότητές της. Ο δε 
τοµέας της µουσικής προσφέρεται για µια προσπάθεια ανάλυσης του 
πολιτιστικού ρόλου του µεγάλου ελληνικού αστικού κέντρου. Οι δίσκοι, 
και κυρίως το ραδιόφωνο, αργότερα και στις πιο εύχρηστες φορητές 
µορφές του, έφεραν τον παραγκωνισµό των ιδιωµάτων των αγροτικών 
περιοχών (δηµοτικά) προς όφελος της «λαϊκής» µουσικής αστικής 
προέλευσης. Ένα από τα προτερήµατα του Θεοδωράκη είναι ότι στο έργο 
του συνένωσε τις δύο κατευθύνσεις της αστικής κουλτούρας στη 
σύγχρονη Ελλάδα: την ποίηση και τη λαϊκή µουσική. Η επιτυχία του σε 
όλη την Ελλάδα, ακόµα και στους συντηρητικούς κύκλους, και παρά τις 
πιέσεις των αρχών, υποδηλώνει συγκρότηση ενός πολιτιστικού προτύπου 
του οποίου η Αθήνα είναι ταυτόχρονα το χωνευτήρι και το µέσο 
διάδοσης. 
 Στο Ηράκλειο, ωστόσο,  η κατάσταση είναι λίγο πιο σύνθετη. Οι 
τάσεις που περιγράφηκαν παραπάνω είναι οπωσδήποτε αισθητές, αλλά  η  
επιρροή τους αντισταθµίζεται από τη διάδοση και τη δηµοτικότητα των 
εκλαϊκευµένων µορφών του κρητικού µουσικού ιδιώµατος, του οποίου η 
συνθετική δοµή στηρίζεται σε συγκεκριµένες συγχορδίες που  
αναπτύσσονται µε βάση τη λύρα, το πρωταγωνιστικό  µουσικό  όργανο 
στο εν λόγω είδος. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός 
ότι ο πληθυσµός του Ηρακλείου εµπλουτίζεται µε κατοίκους που 
προέρχονται από την αγροτική ενδοχώρα του νησιού, όπου η τοπική 
µουσική παράδοση είναι πολύ ζωντανή. Ερχόµενοι στην πόλη, 
εξακολουθούν να διατηρούν τις προτιµήσεις τους για το ιδίωµα αυτό και, 
σταδιακά, εκείνο προσαρµόζεται µουσικά και στιχουργικά στις νέες 
αστικές συνθήκες. Οι συνθέσεις γίνονται απλοϊκές και τυποποιηµένες, 
κατά συνέπεια περισσότερο εύπεπτες, ενώ οι στίχοι εκφράζουν σταθερά 
µια αέναη εναλλαγή ερωτικών επιθυµιών και απογοητεύσεων, 
απηχώντας εν µέρει και την επίδραση των λαϊκών τραγουδιών που 
προέρχονται από την Αθήνα. Η λειτουργία σηµαντικού αριθµού 
νυχτερινών κέντρων κρητικής µουσικής (τουλάχιστον επτά στα 1969) και 
τριών δισκοπωλείων που διαθέτουν αποκλειστικά δίσκους και κασέττες 
του είδους, αποδεικνύουν την ισχυρή παρουσία της στη νοοτροπία και τα 
πολιτιστικά πρότυπα του Ηρακλείου. Από κάθε πλευρά, εποµένως, η 
πόλη δεν αποτελεί µόνο µια ανώτερη υπηρεσία για τους κατοίκους της 
και τη γύρω περιοχή, αλλά γίνεται και η έκφραση ενός ολόκληρου 
πολιτισµού (93). 
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     Όσον αφορά την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση στο 
Ηράκλειο (δηµόσια και ιδιωτική), είναι κανείς αναγκασµένος να 
περιορισθεί σε πολύ γενικές επισηµάνσεις λόγω της έλλειψης 
κατάλληλων πηγών και του προβληµατικού χαρακτήρα των ήδη 
υφισταµένων. Προς τα τέλη της περιόδου που εξετάζουµε, λειτουργούν 
στην πόλη εννέα  δηµοτικά σχολεία και πέντε γυµνάσια στο δηµόσιο 
τοµέα της εκπαίδευσης και τρία ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
(«Λύκειον ο Κοραής», «Παγκρήτιον», και «Εκπαιδευτήριον 
Μπουρλότου») που διατηρούν τάξεις τόσο δηµοτικού όσο και 
γυµνασίου, ενώ συγκεντρώνουν µαθητές που προέρχονται κατά κύριο 
λόγο από ευκατάστατες αστικές οικογένειες. ∆υστυχώς, υπάρχουν 
ελάχιστα στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό των µαθητών για το χρονικό 
διάστηµα που καλύπτει η παρούσα µελέτη, αφού τα σχετικά αρχεία για 
τα δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα δεν έχουν διατηρηθεί, και τα δύο από 
τα τρία ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στα οποία έγινε αναφορά παραπάνω 
(«Λύκειον ο Κοραής», «Εκπαιδευτήριον  Μπουρλότου») είχαν 
αναστείλει τη λειτουργία τους όταν ξεκίνησε η συγγραφή της παρούσας 
διατριβής. 
      Στον τοµέα της πνευµατικής ζωής (94), η ίδρυση στα 1910 της 
Βικελαίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, κατόπιν δωρεάς από το Βικέλα της 
βιβλιοθήκης του στο ∆ήµο Ηρακλείου, αποτέλεσε σηµαντικό γεγονός. Η 
σηµαντικότερη περίοδος λειτουργίας της συνέπεσε µε τη διεύθυνσή της 
από το Νικόλαο Σταυρινίδη για το χρονικό διάστηµα 1948-1965. 
Προσφυγικής καταγωγής (από το τουρκόφωνο χωριό Σαϊπ της 
Χερσονήσου Ερυθραίας της Μικράς Ασίας), εγκαταστάθηκε στο 
Ηράκλειο στα 1926. ∆ιέθετε σηµαντικές γνώσεις βιβλιοθηκονοµίας, που 
του επέτρεψαν να οργανώσει στοιχειωδώς τη βιβλιοθήκη, την οποία 
εµπλούτισε µε σειρές επιστηµονικών περιοδικών και τοπικών 
εφηµερίδων, επιστηµονικά συγγράµµατα και σπάνιες εκδόσεις. Η πιο 
κρίσιµη συνεισφορά του, ωστόσο, ήταν η αναδίφηση των ιστορικών 
κωδίκων του Τουρκικού Αρχείου Ηρακλείου, που παρέχουν πολύ 
χρήσιµες πληροφορίες για την ιστορία της Κρήτης από την περίοδο της 
τουρκικής κατάκτησης  µέχρι το 1850. Ακολούθησαν µεταφράσεις 2.800 
περίπου επιλεγµένων τουρκικών εγγράφων (πολλά από τα οποία 
αφορούν το φορολογικό σύστηµα, δικαστικές αποφάσεις και απογραφές 
πληθυσµού) και η συγκέντρωση σε δύο τόµους των απαντωµένων σε 
τουρκικά έγγραφα ονοµατεπώνυµων και τοπωνυµίων, που είναι αρκετά 
σηµαντικά από ιστορική και γλωσσική άποψη. Είχε πολύ καλή γνώση 
της τουρκικής γλώσσας, τόσο της αρχαίας γραφής και των ιδιωµατισµών 
της όσο και της νεώτερης, πράγµα που του επέτρεψε να αναπτύξει την 
παραπάνω δραστηριότητα. 
      Ως αποτέλεσµα των εξελίξεων αυτών, η Βικελαία, ως η µοναδική 
βιβλιοθήκη της πόλης, αποτέλεσε το κύριο σηµείο αναφοράς τόσο για 
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µαθητές όσο και για ανθρώπους µε κάποια πνευµατικά ενδιαφέροντα. Τα 
αποτελέσµατα της  δραστηριότητας του Σταυρινίδη, ωστόσο, της 
προσέδωσαν  και µια επιπλέον διάσταση, περισσότερο αφηρηµένη: έγινε 
ένα είδος πνευµατικής εστίας της ιστορικής συνείδησης περισσότερο της 
πόλης και λιγότερο του νησιού.  
      Εξάλλου, η ανακάλυψη του µινωικού πολιτισµού κατά την περίοδο 
1900-1930 θεωρήθηκε το σπουδαιότερο πνευµατικό γεγονός της εποχής 
και ο µεγάλος αριθµός αρχαιολογικών ευρηµάτων κατέστησε αναγκαία 
την οικοδόµηση νέου και µεγαλύτερου από το ήδη υπάρχον 
αρχαιολογικού µουσείου, που ήταν έτοιµο τις παραµονές του 
β΄παγκοσµίου πολέµου και του οποίου νέα έκθεση λειτούργησε κατά το 
διάστηµα 1954-1965 υπό τους Εφόρους Νικόλαο Πλάτωνος και Στυλιανό 
Αλεξίου. Το ίδρυµα αυτό, από κοινού µε το ιστορικό µουσείο που 
ιδρύθηκε στα 1954 µε πρωτοβουλία της «Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών 
Μελετών» (Ε.Κ.Ι.Μ.), εκτός του ότι αποτέλεσε κύριο πόλο έλξης ξένων 
επισκεπτών, συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό στην εδραίωση στη 
συνείδηση του τοπικού πληθυσµού  µιας αντίληψης ιστορικής συνέχειας 
µεταξύ παρελθόντος και παρόντος, που διέθετε πλέον υλική και φυσική 
παρουσία στο χώρο. 
      Ωστόσο, όσον αφορά τα ζητήµατα που αφορούν γενικότερα την 
πνευµατική ζωή της πόλης, είναι αρκετά χρήσιµο να έχει κανείς υπόψη 
του το γεγονός ότι οι λεγόµενες πνευµατικές δραστηριότητες αφορούν 
µια µειοψηφία αστών επιστηµόνων και διανοουµένων µε περιορισµένη 
επιρροή στην καθηµερινή ζωή του Ηρακλείου. Για παράδειγµα, το 
λογοτεχνικό περιοδικό «το Κάστρο», που εκδίδεται από το φιλόλογο 
Λευτέρη Αλεξίου από το 1933 ως το 1938, φιλοξενεί κυρίως δικές του 
µεταφράσεις έργων των ∆άντη, Κάτουλλου, Γκαίτε, Σίλλερ και άλλων, 
διαβαζόταν κυρίως από συναδέλφους του µε ανάλογα ενδιαφέροντα και 
ήταν διαδεδοµένο στο στενό λογοτεχνικό κύκλο της Κρήτης. ∆εν ισχύει 
ακριβώς το ίδιο για τα «Κρητικά Χρονικά», που εµφανίζονται στα 1947 
και εκδίδονται µε χρηµατοδότηση του Ανδρέα Καλοκαιρινού και µε την 
επιστηµονική επιµέλεια της Ε.Κ.Ι.Μ. Το περιεχόµενο είναι κυρίως 
αρχαιολογικού και ιστορικού χαρακτήρα, µε το ενδιαφέρον να 
εντοπίζεται στη Μινωική, Ενετική και Τουρκική περίοδο της ιστορίας 
της Κρήτης. ∆ιαθέτει επαρκή επιστηµονική εγκυρότητα και βρίσκεται 
στις συλλογές αρκετών επιστηµονικών ιδρυµάτων. Είναι 
χαρακτηριστικό, βέβαια, ότι και σε αυτήν την περίπτωση η πρωτοβουλία 
ανήκει σε έναν εύπορο ιδιώτη, τον Καλοκαιρινό και δεν ανταποκρίνεται 
σε κάποια συνειδητοποιηµένη συλλογική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας, 
αλλά σχετίζεται περισσότερο µε την εξειδικευµένη επιστηµονική 
κοινότητα, της οποίας µέλη το διαβάζουν και ενίοτε συµµετέχουν σε 
αυτό. 
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4. Η κύρια είσοδος του νησιού. 
 
 Στις προηγούµενες σελίδες ο αναγνώστης συνάντησε πολλές φορές 
το εξής θέµα: το Ηράκλειο είναι ένας σηµαντικός πόλος κατανάλωσης 
και διανοµής προϊόντων που εισάγονται, είναι ένα αστικό κέντρο που 
χρειάζεται πρώτες ύλες και µηχανές για τις βιοτεχνικές και βιοµηχανικές 
µονάδες που λειτουργούν σε αυτό, είναι το σηµείο υποδοχής, 
συγκέντρωσης και εξάπλωσης των ξένων επισκεπτών και των διεθνών 
επιδράσεων στην Κρήτη. Αυτές οι απαιτήσεις ή αυτή η τύχη είχαν ως 
αποτέλεσµα να εξελιχθεί η πόλη στην κύρια είσοδο του νησιού. 
Πρόκειται για ένα σηµαντικό γεγονός που δεν αποτελεί ιδιαίτερη 
λειτουργία του Ηρακλείου, αλλά σηµαδεύει όλες του τις δραστηριότητες. 
Συγκεκριµένα, εκφράζεται µε τη λειτουργία του λιµανιού και ,σε 
µικρότερο βαθµό, του αεροδροµίου της Αλικαρνασσού. 
 
Λιµένας του Ηρακλείου: θαλάσσια είσοδος της πόλης και εισαγωγικό 
κέντρο της Κρήτης. 
 
 Ο αριθµός των πλοίων για τις γραµµές εσωτερικού είναι 
µεγαλύτερος, αλλά από την άποψη της χωρητικότητας υπερέχουν 
απόλυτα αυτές του εξωτερικού: στα 1969, το Λιµεναρχείο Ηρακλείου 
κατέγραψε 2.454 αφίξεις πλοίων, από τα οποία τα 823 προέρχονταν από 
το εξωτερικό και  τα 1.631 από άλλα ελληνικά λιµάνια, αλλά η 
εξωτερική κίνηση αντιπροσωπεύει  ποσοστό 57% της καθαρής 
χωρητικότητας των αφίξεων (95). Η ανισορροπία αυτή οφείλεται σε 
βασικές διαφορές στη δοµή της εσωτερικής και της εξωτερικής κίνησης: 
στην πρώτη υπερέχουν τα επιβατικά πλοία και στη δεύτερη τα εµπορικά. 
Από το 1965, αυτές οι δοµικές τάσεις γίνονται εντονότερες: στις 
εξωτερικές γραµµές, τα επιβατικά µειώνονται αισθητά, ενώ αυξάνονται 
σε σηµαντικό βαθµό στις εσωτερικές γραµµές: σε τέσσερα χρόνια ο 
αριθµός των αφίξεων περνάει από 2.454 (1969) σε 6.000 και η συνολική 
καθαρή χωρητικότητα από 600.00 βαρέλια στα 900.000, συνέπεια της 
ταχύτατης εµφάνισης των πορθµείων (φέρυ-µπωτ) στις γραµµές προς τα 
νησιά που έχουν µεγάλη σηµασία από οικονοµική και ανθρώπινη σκοπιά 
για την έξοδο από την αποµόνωση των νησιών του Αιγαίου. Ωστόσο, 
όλες αυτές οι αλλαγές που καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό τη ζωή των 
ανθρώπων, το τοπίο και την ατµόσφαιρα του λιµανιού, έχουν τελικά 
ελάχιστη επίδραση στην οικονοµική πραγµατικότητα, που παραµένει το 
γεγονός ότι το Ηράκλειο αποτελεί την κύρια είσοδο καταναλωτικών 
προϊόντων και πρώτων υλών στην Κρήτη (96). 
 Στα 1969, εκφορτώθηκαν στο λιµένα Ηρακλείου 657.726 τόννοι 
εµπορεύµατα. Η κίνηση αυξάνει διαρκώς (347.258 τόννοι στα 1960, 
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543.879 στα 1965), αλλά µεγαλώνει και η ανισορροπία ανάµεσα στις 
εισόδους και τις εξόδους: το 42% των εµπορευµάτων που φορτώνονται ή 
εκφορτώνονται έχουν να κάνουν µε αφετηρίες και προορισµούς του 
εξωτερικού, το 28% φθάνει από ελληνικά λιµάνια, το 23% φορτώνεται 
για τα λιµάνια αυτά, το 7% φεύγει για το εξωτερικό. Στις αφίξεις την 
πρώτη θέση κατέχει το ακατέργαστο πετρέλαιο (230.000 τόννοι) και 
ακολουθούν τα ορυκτά καύσιµα και ορυκτέλαια (120.000 τόννοι),  τα 
τρόφιµα (80.000 τόννοι), τα βιοµηχανικά αγαθά (50.000), τα χηµικά 
προϊόντα (40.000), οι βιοµηχανικές πρώτες ύλες (30.000) και οι µηχανές 
(10.000). Σε αξία, οι εισαγωγές από το τελωνείο του Ηρακλείου 
αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα των εισαγωγών της Κρήτης (900 
εκατοµµύρια δραχµές της εποχής). Αντίθετα, µόνο το ένα πέµπτο των 
εξαγωγών του νησιού προέρχεται από το νοµό Ηρακλείου και το 18% 
από το τελωνείο της πόλης (97). ∆ιαπιστώνει κανείς τη διττή οικονοµική 
και γεωγραφική ανισορροπία του λιµανιού: εκφράζει τη γενική 
κατάσταση µιας Κρήτης που βρίσκεται ακόµα σε ένα στάδιο ανάπτυξης, 
όπου η κατανάλωση και οι εισαγωγές παραµένουν πιο σηµαντικές από 
την παραγωγή και τις εξαγωγές και δείχνει µε συγκεκριµένα υλικά 
στοιχεία την ενσωµάτωση στο Ηράκλειο των σηµαντικότερων 
λειτουργιών του συνόλου του νησιού που αφορούν την είσοδο 
προϊόντων. Ο λιµένας Ηρακλείου, λοιπόν, έχει διαµορφωθεί σε ένα 
καθοριστικής σηµασίας εργαλείο για την οικονοµία της πόλης και του 
νησιού και ταυτόχρονα µια σηµαντική πηγή εισοδηµάτων για ένα µέρος 
του αστικού πληθυσµού. 
 Σε σύγκριση µε αυτό το πρωταρχικό γεγονός, οι άλλες συνιστώσες 
της κίνησης των εµπορευµάτων είναι δευτερεύουσας σηµασίας. Η 
ανισορροπία των εξαγωγών και των εισαγωγών δεν αφορά µόνο τον όγκο 
και την αξία τους αλλά και τον προορισµό τους. Αν εξαιρέσει κανείς το 
πετρέλαιο, οι υπόλοιπες αφίξεις προέρχονται από την Ιταλία (Νεάπολη, 
Αουγκούστα), τις Ηνωµένες Πολιτείες (Νέα Ορλεάνη), την Ολλανδία 
(Ρότερνταµ), το Βέλγιο (Αµβέρσα) και τη Γαλλία (Μασσαλία, Basse-
Seine, ∆ουνκέρκη). Από το Ηράκλειο, οι κύριες αποστολές φεύγουν για 
τη Λιβύη (τρόφιµα), την Οµοσπονδιακή Γερµανία (ελαιόλαδο, σταφύλια) 
και την Ιταλία (ελαιόλαδο). Η ανισοµέρεια αυτή προστίθεται στις 
υπόλοιπες για να καταστήσει ακριβό το λιµάνι του Ηρακλείου, από όπου 
τα πλοία αναχωρούν  πολλές φορές αναγκαστικά άδεια. Η συγκεκριµένη 
τάση γίνεται ακόµα πιο έντονη, αφού ο ρόλος του Ηρακλείου στην 
ανακατανοµή των εµπορευµάτων στη Μεσόγειο είναι µηδαµινός. Είναι, 
ωστόσο, σηµαντικότερος για τον ανεφοδιασµό των πλοίων, γεγονός που 
οφείλεται τόσο στην προνοµιούχο θέση του νησιού και της πόλης 
ανάµεσα στις δύο λεκάνες της Μεσογείου, όσο και στη δεδοµένη 
παρουσία των πλοίων που εκφορτώνουν εµπορεύµατα. Όπως και η πόλη 
που δικαιολογεί την ύπαρξή του, το λιµάνι του Ηρακλείου αποκτά εν 
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µέρει δική του οντότητα, ενώ η πρόοδός του σχετίζεται, επίσης, µε την 
αθηναϊκή και γενικά την ελληνική οικονοµία. 
 Στις εσωτερικές γραµµές, η κίνηση των εµπορευµάτων είναι 
περισσότερο ισορροπηµένη: φορτώνονται αγροτικά προϊόντα και 
τρόφιµα και εκφορτώνονται πρώτες ύλες, ορυκτά καύσιµα και τρόφιµα 
κατά κύριο λόγο. Είναι, όµως, περισσότερο ενδιαφέρον να 
υπογραµµιστεί η σηµασία της εσωτερικής κίνησης όσον αφορά τους 
επιβάτες: ενώ το λιµάνι του Ηρακλείου αποτελεί το σηµείο εισόδου ενός 
σηµαντικού ρεύµατος διεθνών εµπορευµάτων, λειτουργεί ταυτόχρονα 
και ως περιφερειακός σταθµός για την Αθήνα και τα νησιά του Αιγαίου. 
Οι ξένοι επισκέπτες αποτελούν όλο και λιγότερο µια περιθωριακή 
πελατεία και εξελίσσονται σε σηµαντική πηγή εισοδήµατος: 155.240 
αφίξεις το 1971, έναντι 116.374 στα 1960 (98). Επιπλέον, η εσωτερική 
κίνηση επιβατών διπλασιάστηκε από το 1958 (370.000 επιβάτες στα 
1969). Επιβεβαιώνεται µε αυτόν τον τρόπο η διττή λειτουργία ενός 
λιµανιού που συνδέεται στενά µε την πόλη: ικανοποιεί τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις του πληθυσµού της για εισαγόµενα καταναλωτικά προϊόντα, 
τις ανάγκες της σε πρώτες ύλες και µηχανές, ενώ απορροφά και διανέµει 
τα αγαθά και τους ανθρώπους σε ένα χώρο που συναρτάται όλο και 
περισσότερο µε την πόλη και τις δραστηριότητές της. 
 
Το «Νίκος Καζαντζάκης»: ένα αεροδρόµιο µέσα στην πόλη. 
 
 Το αεροδρόµιο της Αλικαρνασσού συγκεκριµενοποιεί µε τη θέση 
του, καλύτερα και από το λιµένα Ηρακλείου, τη στενή ταύτιση της πόλης 
µε την είσοδο στην Κρήτη. Η αστική επέκταση στην παραλία, στα 
νοτιοανατολικά της πόλης, έχει πια περικυκλώσει το αεροδρόµιο µε την 
ανάπτυξη των προαστίων του Πόρου, του Κατσαµπά, αλλά και του ίδιου 
του αρχικά προσφυγικού συνοικισµού της Αλικαρνασσού. Το αεροπλάνο 
είναι µέρος του θεάµατος της πόλης: η κυκλοφορία διακόπτεται στο 
δρόµο προς τη Χερσόνησο, όταν η πυκνότητα της κίνησης απαιτεί τη 
χρησιµοποίηση του πλάγιου διαδρόµου για τα DC3 των εσωτερικών 
γραµµών, τα µεγάλα αεροσκάφη του εξωτερικού αρχίζουν να στρίβουν 
πάνω από τις πολυκατοικίες της πόλης, τα αεριωθούµενα του 
παρακείµενου στρατιωτικού αεροδροµίου προσγειώνονται περνώντας σε 
πολύ µικρή απόσταση από τις οροφές των κτιρίων της Αλικαρνασσού. 
Ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του αερολιµένα συζητείται η 
µεταφορά του στο Καστέλι, στη νοτιοανατολική αγροτική περιφέρεια 
του Ηρακλείου. Η διευθέτηση του ζητήµατος συνεχίζει να εκκρεµεί, 
κατά πάσα πιθανότητα µέχρι να καταστεί περιττή από την επέκταση της 
πόλης. Στο µεταξύ, το αεροδρόµιο επεκτείνεται και δίνεται µεγαλύτερη 
έµφαση στην εµφάνισή του: η Ολυµπιακή του Ωνάση έκτισε ένα 
υπόστεγο για τις επισκευές του στόλου της, στην ανατολική πλευρά 
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ανεγέρθηκαν νέα κτίρια, ενώ τα παλαιότερα εξυπηρετούν τις εσωτερικές 
γραµµές και την εθνική αεροπορική εταιρεία. 
 Αυτή η επέκταση των εγκαταστάσεων ανταποκρίνεται στην 
αύξηση της κίνησης, που οφείλεται στο συνδυασµό τριών παραγόντων: 
τον τερµατισµό της αποµόνωσης της Κρήτης σε σχέση µε τον υπόλοιπο 
κόσµο, την άνοδο του ξένου τουρισµού και τη θέση του Ηρακλείου σε 
σχέση µε τις διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις, η οποία εξαρτάται άµεσα 
από αυτήν της Αθήνας. Σε σύγκριση µε το λιµάνι της πόλης, η σηµασία 
του αεροδροµίου της Αλικαρνασσού είναι ακόµα δευτερεύουσα στις 
αρχές της δεκαετίας του 1970, αλλά καθίσταται όλο και πιο επίκαιρη, 
όπως φαίνεται από το ρόλο του στο δίκτυο της Air France. Κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες, για τις πτήσεις µέσης απόστασης που ξεκινούν από 
τη ∆υτική Ευρώπη, προσφέρει τη δυνατότητα µιας πρόσθεσης ή 
ανανέωσης επιβατών, εκτός από το να αποτελεί τον τελικό προορισµό 
ορισµένων από αυτές, και ενός τεχνικού ενδιάµεσου σταθµού για πτήσεις 
προς τη Μέση Ανατολή: από εκεί τα δροµολόγια συνεχίζονται για 
Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα, για Τεχεράνη, Τελ Αβίβ, Κάιρο, 
Ντχαράν και Ντζεντάχ (Σαουδική Αραβία). Αυτές οι τακτικές 
συγκοινωνίες ενθαρρύνουν τους Έλληνες και ξένους επιχειρηµατίες που 
είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα να επεκτείνουν τον κύκλο των 
εργασιών τους προς τη Μέση Ανατολή και να αυξάνουν, εποµένως, τον 
αριθµό των επιβατών. Η κατάσταση αυτή εξηγεί το συνωστισµό στον 
ουρανό του Ηρακλείου ορισµένους µήνες του χρόνου και τη σηµασία της 
αεροπορικής κίνησης: το 1970 πέρασαν από το «Νίκος Καζαντζάκης» 
239.479 επιβάτες (99). Για τις διηπειρωτικές πτήσεις, βέβαια, η Αθήνα 
αποτελεί τον πιο προχωρηµένο σταθµό της ∆υτικής Ευρώπης, όπου 
αλλάζουν τα πληρώµατα, πριν ξεκινήσουν προς την Άπω Ανατολή 
(Σαγκάη, Τόκιο, Νουµέα, ή και πιο µακριά Λος Άντζελες) ή την 
Ανατολική Αφρική (Αντίς Αµπέµπα, Νταρ Ες Σαλαάµ). 
 ∆εύτερος παράγοντας: το αεροπλάνο έδωσε τέλος στην 
αποµόνωση του νησιού. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η Κρήτη 
βρισκόταν ακόµα στην άκρη της Ελλάδας και της Ευρώπης, όπου έφθανε 
κανείς µετά από δύσκολα ναυτικά ταξίδια, ενώ η πρόσβαση σε 
προορισµούς εντός του νησιού ήταν ακόµα πιο δυσχερής λόγω του 
περιορισµένου και συχνά σε άσχηµη κατάσταση οδικού δικτύου. Το 
Ηράκλειο βρίσκεται πλέον σε απόσταση τεσσάρων ωρών από το Παρίσι 
και οκτώ ωρών από τη Νέα Υόρκη µέσω Αθηνών. Το αεροδρόµιο, 
εξάλλου, αντικατοπτρίζει εν µέρει τη ζωή του νησιού και οι φωτογράφοι 
των τοπικών εφηµερίδων περιµένουν να τραβήξουν το διάσηµο 
επισκέπτη-πολιτικό ή γνωστό ηθοποιό-που φθάνει στην Κρήτη για 
διακοπές, τον ντόπιο πολιτικό που αναχωρεί για το εξωτερικό, το 
διοικητή του κεντρικού καταστήµατος της Τράπεζας της Ελλάδας που 
πηγαίνει να συναντήσει τον προϊστάµενό του στην Αθήνα. Ακόµα και για 
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τις οικογένειες που έρχονται να συνοδεύσουν ή να περιµένουν το φίλο 
που ζει στο εξωτερικό, το γιο που σπουδάζει στην Ευρώπη, το συγγενή 
που πήγε να δει τον Ελβετό γιατρό, όταν συνωστίζονται στους εξώστες 
του αεροδροµίου και κοιτούν τα αεροπλάνα που φεύγουν για µια σειρά 
διαφορετικών προορισµών, είναι σαν να έχουν αφήσει για λίγο την 
Κρήτη και την Ελλάδα. Για ένα νησί, του οποίου ο πληθυσµός είχε για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα την αίσθηση της αποµόνωσης, αλλά 
ταυτόχρονα και της εξάρτησης από πολιτική και οικονοµική άποψη, το 
αεροπλάνο είναι µια ζωτική σύνδεση ασύγκριτης σηµασίας. Οι 
επιπτώσεις στην κίνηση του αεροδροµίου σε σύγκριση µε αυτήν του 
αερολιµένα των Χανίων είναι φανερές. Στα 1970, αν η κίνηση των 
εσωτερικών γραµµών αφορούσε 229.439 επιβάτες, δηλαδή το 70% 
περίπου της γενικής εσωτερικής κίνησης των κρητικών αεροδροµίων, το 
σύνολο σχεδόν των επιβατών των εξωτερικών γραµµών (165.278 
ταξιδιώτες) πέρασαν από το Ηράκλειο. Την προτεραιότητα (100) έχουν 
οι πτήσεις από και προς την Ευρώπη (130.000 επιβάτες περίπου), και 
ακολουθούν οι πτήσεις από Αµερική (25.000 επιβάτες) και Ασία 
(10.000). 
 Τέλος, η κίνηση των ξένων επισκεπτών συµβάλλει σε µεγάλο 
βαθµό στην αύξηση της κίνησης του αεροδροµίου. ∆εν αποτελεί, βέβαια, 
το µοναδικό παράγοντα, αλλά είναι καθοριστικής σηµασίας για τη 
δραστηριότητα του «Νίκος Καζαντζάκης». Στα 1970, το µεγαλύτερο 
µέρος των ξένων ή Ελλήνων επισκεπτών που έφθασαν στην Κρήτη από 
το εξωτερικό αποβιβάστηκαν στο αεροδρόµιο του Ηρακλείου. Οι 
165.000 περίπου επισκέπτες, από τους οποίους η µεγάλη πλειοψηφία 
είναι πραγµατικοί τουρίστες, αντιπροσωπεύουν γύρω στο ήµισυ του 
συνόλου των αφίξεων στο «Νίκος Καζαντζάκης» και η θερινή περίοδος 
από τον Ιούνιο ως το Σεπτέµβριο συγκεντρώνει το 77% της εξωτερικής 
κίνησης (101). Αυτή η συγκέντρωση της τουριστικής κίνησης στο 
Ηράκλειο δεν εξηγείται µόνο από την ανάπτυξη και τη διευκόλυνση των 
συγκοινωνιών, τη δραστηριότητα των ταξιδιωτικών γραφείων-ελληνικών 
ή ξένων-τις δυνατότητες των ξενοδοχειακών µονάδων στις οποίες έχει 
γίνει ήδη αναφορά. Για το σύνολο των ξένων επισκεπτών, η Κρήτη είναι 
πριν από όλα το Ηράκλειο, όπου φθάνουν όταν έρχονται µε αεροπλάνο 
και από όπου περνούν αναγκαστικά όσοι έρχονται από το βορρά 
(Σκανδιναβικές χώρες) ή τη ∆ύση (Ιταλία, Ολλανδία, ∆υτική Γερµανία). 
Η Κνωσός παραµένει το µνηµείο που επισκέπτονται περισσότερο οι 
τουρίστες (90.000 είσοδοι το 1970) και ακολουθούν το ανάκτορο 
Μαλίων (28.000), η Φαιστός (25.000) και η Γόρτυνα (12.000). Επίσης, 
το αρχαιολογικό µουσείο Ηρακλείου, µε σηµαντικό αριθµό εκθεµάτων, 
είναι τρίτο σε αριθµό επισκεπτών στην Ελλάδα (150.000 είσοδοι, 
192.000 στο Μουσείο των ∆ελφών). Στα υπόλοιπα αρχαιολογικά 
µνηµεία (φρούριο Κούλε, Loggia) προστίθενται για τον ξένο επισκέπτη 
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τα θαλάσσια λουτρά στην Αγία Πελαγία ή στη Χερσόνησο, τα 
εστιατόρια και τα κέντρα Κρητικής µουσικής που προτείνει ο 
τουριστικός οδηγός, οι αγορές στην οδό ∆αιδάλου και, επιπλέον, η 
καθησυχαστική ατµόσφαιρα µιας µεγάλης-έστω και επαρχιακής-πόλης: ο 
µέσος ξένος επισκέπτης που προετοιµαζόταν για τα απρόοπτα της 
Ανατολής ανακαλύπτει µε ανακούφιση ότι η ∆ύση φθάνει ως την Κρήτη, 
όπου βρίσκει κανείς λίγο τοπικό πολιτισµό και µερικά «εξωτικά» φαγητά 
(σουβλάκι, τυρόπιτα), και προπάντων πολύ ήλιο και θάλασσα. Από 
αυτήν την πλευρά, το Ηράκλειο συνεχίζει να συνδυάζει το µύθο και την 
πραγµατικότητα, χωρίς να έχει απωλέσει την οντότητά του και 
παραµένοντας για πολλούς η πρώτη εισαγωγή στη σύγχρονη Κρήτη 
(102). 
 Στο τέλος του συγκεκριµένου αυτού κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα 
µπορούσε να αναρωτηθεί αν ο γράφων σεβάστηκε την αρχική του 
επιλογή: ο πλούτος της πόλης που υπολογίζεται µε την ισχύ των 
οικονοµικών της δραστηριοτήτων ή την εξουσία της πολιτικής διοίκησης, 
η σταδιακή διαµόρφωση µιας αστικής κουλτούρας, η επαφή µε τον 
εξωτερικό κόσµο αποτελούν θέµατα που ξεπερνούν το συγκεκριµένο 
χώρο της πόλης και αφορούν πια το χώρο επιρροής της. Η συνηθισµένη 
διάκριση που θεωρεί σηµαντικότερη την «οικονοµική πρωτεύουσα» από 
το µεγάλο περιφερειακό διοικητικό κέντρο (103) δεν ισχύει για το 
Ηράκλειο. Αυτό που χαρακτηρίζει την πόλη ως πόλο ανάπτυξης είναι η 
συνύπαρξη στον αστικό χώρο της απόφασης, της δραστηριότητας που 
εξαρτάται από αυτήν, των συνεπειών που ακολουθούν. Αν υφίσταται µια 
τάση εξάπλωσης της επιρροής της, εκφράζεται πριν από όλα στο ίδιο της 
το χώρο µε τις πιο συγκεκριµένες υλικές (συγκέντρωση και επεξεργασία 
αγροτικών προϊόντων, εξαγωγές-εισαγωγές, εµπορική δραστηριότητα, 
κατανάλωση) και σύνθετες (απορρόφηση, διαµόρφωση και εκλαΐκευση 
της κουλτούρας, σηµείο επαφής ανάµεσα στην Κρήτη και τον εξωτερικό 
κόσµο) µορφές. Με τη σειρά της, αυτή η στενή σχέση προκαλεί-αρχικά 
για την ίδια την πόλη, αργότερα για την αστική περιφέρεια-µια σχεδόν 
ολοκληρωτική σύγχυση ανάµεσα στην πραγµατικότητά της ως του 
αστικού κέντρου και την ανάπτυξη της Κρήτης. 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 
 
 Η ανάπτυξη του Ηρακλείου αποτελεί ένα σύνθετο φαινόµενο, µε 
την πιο πλήρη έννοια του όρου. Η σταθερή άνοδος της πόλης από το 
1950 και µετά εξηγείται κατά κύριο λόγο από τη συνδυασµένη επίδραση 
της απορρόφησης µεγάλου µέρους της εσωτερικής µετανάστευσης της 
Κρήτης, των στενών οικονοµικών και δηµογραφικών σχέσεων µε την 
ύπαιθρο, της εκµετάλλευσης της αυξηµένης λιµενικής κίνησης που και 
αυτή µε τη σειρά της είχε ως προϋποθέσεις τις πρωτοβουλίες σταδιακής 
εκβάθυνσης και επέκτασης του  λιµένα σε ένα διάστηµα πενήντα ετών, 
και των δοµών ενός πολύ συγκεντρωτικού  κράτους. Σε αυτήν τη 
διαδικασία ο ρόλος των γεωγραφικών συνθηκών είναι δευτερεύων, αν 
όχι αµελητέος , και τις περισσότερες φορές επιδρούν µέσα από τις 
αντιθέσεις αυτής της κοινωνίας και την ιστορική τους δυναµική. Η 
υπεροχή του Ηρακλείου σε σχέση µε τα τρία υπόλοιπα σηµαντικά αστικά 
κέντρα της Κρήτης, αλλά και σε σύγκριση προς αρκετά περιφερειακά 
οικονοµικά κέντρα της  χώρας, δεν εκφράζει τόσο την ανωτερότητα µιας 
γεωγραφικής θέσης, όσο την εκµετάλλευση ιδιαίτερων οικονοµικών και 
κοινωνικών συνθηκών, την ανάληψη πρωτοβουλιών, αλλά και την αποχή 
από τυχόν άτυπες ή αφανείς συγκρούσεις µεταξύ ανταγωνιστικών 
επαρχιακών επιχειρήσεων (104), η διαιτησία της πρωτεύουσας στις 
οποίες θα επηρέαζε τις τελευταίες µε καθοριστικά αρνητικό τρόπο. Τις 
περισσότερες φορές κατέληγαν στη χρεοκοπία ή τη γρήγορη αποχώρηση, 
µε αποτέλεσµα την ενίσχυση του δυναµικού της Αθήνας. Στην 
περίπτωση του Ηρακλείου, όµως, ο χώρος δεν αποτελεί παρά την υλική 
βάση των οικονοµικών εξελίξεων και των κοινωνικών αλλαγών. Την ίδια 
στιγµή, από τη Θεσσαλονίκη ως την Καλαµάτα, και από την Ερµούπολη 
ως την Κέρκυρα, οι τοπικές ιδιοµορφίες συγκροτούν τη σύνθετη και 
µετατρεπόµενη σκηνή όπου επί έναν αιώνα παίζεται το δράµα σε τρεις 
πράξεις των περισσότερων µεγάλων ελληνικών πόλεων: ανάπτυξη, 
πτώση, πρόσφατη και περιορισµένη ανόρθωση µε την ώθηση της 
Αθήνας. 
 Με αυτήν την προοπτική, και προκειµένου να υπάρξει και η αναγκαία 
σύγκριση µε το Ηράκλειο, θα εξετάσουµε, εκτός από αυτό, εννέα 
επαρχιακά κέντρα: τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο, τη Λάρισα, 
την Καβάλα, την Ερµούπολη, την Κέρκυρα και τη Μυτιλήνη. Όπως και 
για  το Ηράκλειο (και πολύ περισσότερο επειδή πρόκειται για πολλές 
πόλεις), δε σκοπεύουµε να δώσουµε µια πλήρη οικονοµική ιστορία. Είναι 
δύσκολη ακόµα και η πραγµατοποίηση λεπτοµερών συγκρίσεων, 
εξαιτίας της άνισης αξίας των πληροφοριών, όταν εγκαταλείπει κανείς τη 
φαινοµενική ακρίβεια των στατιστικών και περνά στις πολυπληθείς 
εκδηλώσεις της καθηµερινής ζωής και των ιδιωτικών πρωτοβουλιών, και 
αυτό επειδή ο στόχος της σύγκρισης είναι τριπλός. Πρέπει να 
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διευκρινιστούν, µε λεπτοµερείς περιγραφές των περιφερειακών 
καταστάσεων, οι ανισότητες που εµφανίστηκαν στο επίπεδο της 
πρόσφατης σύνθεσης και της ιστορικής εξέλιξης του ελληνικού χώρου. 
Την επίτευξη του σκοπού αυτού, πράγµα που ισχύει και για την 
περίπτωση του Ηρακλείου, βοηθούν αυθεντικές πηγές: κατάλογοι των 
εµπορικών και βιοµηχανικών επιµελητηρίων, φάκελοι των πτωχεύσεων. 
Η αξία τους δεν έγκειται τόσο στις  πληροφορίες που δίνουν και οι οποίες 
χρησιµεύουν για να καλύψουν εν µέρει τα κενά των δηµοσιευµένων 
στοιχείων. Το ενδιαφέρον τους βρίσκεται στην ίδια τους τη φύση: η 
λεπτοµερής γνώση των ατοµικών πρωτοβουλιών και αποτυχιών επιτρέπει 
και την κατανόηση των ρυθµών της συλλογικής οικονοµικής ζωής. 
Συναντά κανείς ξανά στο επίπεδο αυτό ένα από τα θέµατα που κατέχουν 
κεντρική θέση στη συζήτηση γύρω από το αστικό φαινόµενο: την 
επανατοποθέτηση του ατόµου στη συνολική εξέλιξη της κοινωνίας. 
Τέλος, µέσα από αυτές τις συγκεκριµένες εµπειρίες γίνονται αντιληπτοί 
οι διάφοροι µηχανισµοί: η µετατόπιση της επαρχιακής οικονοµικής 
πρωτοβουλίας είναι από τους βασικούς. Αυτή η προσπάθεια λεπτοµερούς 
περιγραφής που γίνεται αναγκαστικά για µεµονωµένες περιπτώσεις, 
συνιστά µια εισαγωγή στη συνθετική αντιµετώπιση των κινητήριων 
δυνάµεων της ανάπτυξης, η οποία απασχολεί µεταξύ άλλων την παρούσα 
µελέτη. 
 
1. Ακµή και παρακµή των περιφερειακών κέντρων. Τα διδάγµατα  
    των στατιστικών. 
 
    Οι απογραφές του πληθυσµού επιτρέπουν µια πρώτη αντιµετώπιση του 
φαινοµένου. Από την άποψη αυτή, σχεδόν ένας αιώνας δηµογραφικής 
εξέλιξης είναι χρήσιµο κριτήριο για τη διαφοροποίηση των ελληνικών 
πόλεων. Επιτρέπει το διαχωρισµό τους σε τρεις διαφορετικούς τύπους: 
τις νησιώτικες πόλεις (Κέρκυρα, Μυτιλήνη, Ερµούπολη), τα βιοµηχανικά 
λιµάνια (Βόλος, Καβάλα, Καλαµάτα) και τις µεγάλες περιφερειακές 
µητροπόλεις (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα). Παρόλο που αυτές οι 
κατηγορίες  αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα του µεγέθους των 
αστικών οργανισµών, δε χρησιµεύουν τόσο για τον καθορισµό µιας 
ιεραρχίας, όσο για την ιεράρχηση της έντονης και πρόωρης προβολής του 
οικονοµικού και δηµογραφικού δυναµισµού (105).  
 Τα τρία νησιώτικα κέντρα που εξετάζονται εδώ αρχίζουν να 
παρακµάζουν από το 1928. Στην πραγµατικότητα, η πτώση αρχίζει 
αρκετά πριν, όπως συνέβη στην Ερµούπολη της οποίας η πτώση είχε 
ξεκινήσει από το 1889. Στην περίοδο 1920-1928, µε την εγκατάσταση 
των προσφύγων, υπάρχει  σχεδόν παντού µια νέα δηµογραφική πρόοδος, 
η οποία, ωστόσο, δεν µπορεί να αλλάξει τη γενικότερη τάση. Οι 
διάφορες ιστορικές πορείες και γεωγραφικές θέσεις συµπληρώνουν µόνο 
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το γενικό σχήµα: στην Κέρκυρα, που συνδέθηκε καθυστερηµένα µε το 
βασίλειο και που είναι λιγότερο πλούσια και εποµένως-παραδόξως-
λιγότερο τρωτή, υπάρχει-σε αντίθεση µε την Ερµούπολη-µια αργή 
δηµογραφική στασιµότητα που επεκτείνεται σε µια περίοδο µισού 
σχεδόν αιώνα (25.000 κάτοικοι το 1879, 30.000 το 1920). Στη Μυτιλήνη, 
η εισροή νέου αίµατος από τη Μικρά Ασία είναι πιο σηµαντική, αφού 
βρίσκεται απέναντι από την τουρκική ακτή. Όµως, υπάρχει σε όλες τις 
περιπτώσεις αδυναµία συγκράτησης ή προώθησης τοπικών 
πρωτοβουλιών και επιπλέον αδυναµία προσέλκυσης µε αποτελεσµατικό 
τρόπο εξωτερικών δηµόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων, γεγονός που έγινε 
σπανιότερο µετά το β΄ παγκόσµιο πόλεµο. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη του 
τουρισµού (106) στην Κέρκυρα δεν εµποδίζει τη µείωση του πληθυσµού 
ακόµη και από το 1961 ως το 1971. Η βιοµηχανική αναζωογόνηση της 
Ερµούπολης (ναυπηγεία του Νεώριου) δε σταµατά τη δηµογραφική 
πτώση. Η Μυτιλήνη, που δεν επωφελείται καν από τέτοιου είδους 
πρόσφατα πλεονεκτήµατα και αναγκάζεται να αρκεστεί στο φυσικό της 
πλούτο (ελαιοκαλλιέργεια) και στο βιοµηχανικό της παρελθόν 
(βυρσοδεψία Σουρλάγκα), δεν τα καταφέρνει καλύτερα (26.846 κάτοικοι 
το 1961, 24.157 το 1971). Τελικά, για όλες αυτές τις νησιώτικες πόλεις η 
κατάσταση επιδεινώνεται, σε µεγάλο βαθµό εξαιτίας του όλο και 
περισσότερο γερασµένου πληθυσµού τους. 
 Τα βιοµηχανικά λιµάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας δεν έφθασαν 
ακόµη σε αυτό το σηµείο. ∆εν µπορεί κανείς, ωστόσο, να µιλήσει για 
υγιή δηµογραφική κατάσταση, αλλά το πολύ για µια δύσκολη διατήρηση 
των κεκτηµένων τους (Βόλος, Καβάλα, Καλαµάτα). Στην περίπτωσή 
τους, όµως, οι γεωγραφικές συνθήκες διαφοροποιούν αναµφισβήτητα 
περισσότερο τις δυνατότητες µιας νέας ανάπτυξης σε σύγκριση µε τις 
παραπάνω πόλεις. Η Καλαµάτα, που αντλεί τον πλούτο της από τις 
παλαιές σχέσεις µε τη Βόρεια Ευρώπη (Αµβούργο, σκανδιναβικές χώρες) 
και τις βιοµηχανίες τροφίµων (αλευρόµυλοι) και σιγαρέττων, 
αντιµετωπίζει από καιρό τον αθηναϊκό ανταγωνισµό. Την πρώτη  
δεκαετία του 20ου αιώνα αρχίζει η υποχώρηση. ∆ιακόπτεται το 1920 µε 
τη φάση σχετικής σταθεροποίησης της πρωτεύουσας (1920-1940). Στα 
επόµενα είκοσι χρόνια, ωστόσο, το λιµάνι έχασε σταδιακά τη ζωτικότητά 
του και καµιά νέα δραστηριότητα δεν ανανεώνει την τοπική οικονοµία. 
Στην Καβάλα, η παρακµή είναι λιγότερο πρόωρη, αλλά οι προοπτικές της 
για το µέλλον όχι περισσότερο ενθαρρυντικές. Η εγκατάσταση των 
προσφύγων υπερδιπλασίασε τον πληθυσµό της πόλης (23.000 κάτοικοι 
το 1920, 51.000 το 1928) και τόνωσε τη βιοµηχανία (καπνός, παστά 
ψάρια). Πολύ σύντοµα, όµως, η Καβάλα χρειάστηκε να αντιµετωπίσει 
τον ανταγωνισµό της Αθήνας και κυρίως της Θεσσαλονίκης. Εξάλλου, 
µετά το 1951 ο πληθυσµός παραµένει στάσιµος. Τελικά, στο Βόλο 
διακρίνονται ευκρινέστερα οι αλληλεπιδράσεις της γεωγραφίας και της 
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ιστορίας στην εξέλιξη των ελληνικών επαρχιακών πόλεων. Ως το 1928, 
παρατηρείται µια γρήγορη ανάπτυξη: µια περιφερειακή θέση σε σχέση µε 
την Παλαιά Ελλάδα και µια πρόσφατη σύνδεση µε το χώρο οικονοµικής 
και πολιτικής επιρροής της Αθήνας εξασφάλισαν σε µεγάλο βαθµό την 
ανεξαρτησία του λιµανιού του Παγασητικού Κόλπου και του επέτρεψαν 
να γνωρίσει την οικονοµική άνθηση που ακολουθεί στις περισσότερες 
περιοχές την άφιξη των προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Η άνθηση, 
όµως, αυτή είναι πρόσκαιρη. Ήδη, πριν από τον πόλεµο, εµφανίζεται η 
οικονοµική κρίση και τα δηµογραφικά προβλήµατα. Μόνο κατά τη 
δεκαετία του 1960 εµφανίζονται οι ενδείξεις µιας ανανέωσης (πάνω από 
2.000 κάτοικοι στο δήµο και πάνω από 8.000 σε όλη την κατοικηµένη 
περιοχή). Η θέση του Βόλου, ανάµεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 
δίπλα στον αυτοκινητόδροµο που ενώνει τους δύο πόλους της ελληνικής 
ανάπτυξης, ευνοεί τις επενδύσεις και εξασφαλίζει µια αναµφισβήτητα 
καλύτερη τύχη σε σχέση µε περισσότερο περιφερειακούς ανταγωνιστές 
(Καβάλα, Καλαµάτα). Κατά περίεργο τρόπο, η αντιστροφή της 
αθηναϊκής οικονοµικής συγκυρίας επιφέρει µια ριζική αλλαγή στις 
χωροταξικές σχέσεις της πρωτεύουσας µε την επαρχία: στη φάση της 
προσάρτησης, η αποµάκρυνση συνιστά πολύ συχνά παράγοντα αντοχής, 
ενώ, στην περίπτωση της εξάπλωσης της ανακατανοµής του πλούτου που 
ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του 1960, η µικρή απόσταση αποτελεί 
ευκαιρία ανάπτυξης. Βραχυπρόθεσµα, ο Βόλος µπόρεσε να επωφεληθεί 
και από τα δύο προαναφερθέντα πλεονεκτήµατα, υποβοηθούµενος από 
ένα συνδυασµό γεωγραφικών και ιστορικών λόγων (107). 
 Η Πάτρα, η Λάρισα και η Θεσσαλονίκη, µε τη συνεχή 
δηµογραφική τους ανάπτυξη, δε γνωρίζουν αυτές τις διακυµάνσεις που 
χαρακτηρίζουν την εξέλιξη των ελληνικών βιοµηχανικών λιµανιών. Από 
µια πρώτη άποψη, φαίνεται να επωφελούνται από τη θέση τους ως 
περιφερειακές  µητροπόλεις των τριών πλουσιότερων περιοχών της 
χώρας: της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Μια πιο 
προσεκτική ανάλυση, όµως, δείχνει ότι αυτή η λογική δεν ισχύει. 
 Συνολικά, τα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από τις 
στατιστικές είναι δύο ειδών. Αµφισβητούν την ερµηνεία της αστικής 
ανάπτυξης στην Ελλάδα που έχει ως βάση τη µηχανιστική επίδραση ενός 
συστήµατος που στηρίζεται σε έναν περιφερειακό ορθολογισµό των 
πόλεων όσον αφορά το ρόλο τους σε έναν λίγο ως πολύ ευρύ χώρο. Η 
ύπαρξή τους, η ανάπτυξή τους και οι αλλαγές του περιεχοµένου τους 
συνδέονται µε τον εσωτερικό τους δυναµισµό, µε τις δηµιουργικές 
ικανότητές τους, µε τις δυνατότητες προσαρµογής ή αντίστασης των 
κατοίκων τους. Η αλληλεπίδραση αυτών των εσωτερικών παραγόντων, η 
ανεξαρτησία τους, ο ανταγωνισµός τους ή ο συνδυασµός τους αποτελούν 
την κινητήρια δύναµη των σχέσεων ανάµεσα στις πόλεις πολύ 
περισσότερο από τη φαινοµενική ύπαρξη ενός δικτύου ιεραρχηµένων 
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σχέσεων. Σε αυτήν τη σύγκρουση δυνάµεων, η αθηναϊκή συνιστώσα 
είναι φυσικά καθοριστική. Επιπλέον, ισχυρή εντύπωση προκαλεί η 
επανάληψη των µηχανισµών κυριαρχίας επί των περιφερειακών αστικών 
κέντρων: η αποδιοργάνωση των δοµών της διοίκησης, η αποσύνθεση της  
παραγωγικής διαδικασίας αποτελούν φαινόµενα που εµφανίζονται πρώτα 
στη Νότια και νησιώτικη Ελλάδα και αργότερα στη Βόρεια. Ωστόσο, η 
ιστορία δεν επαναλαµβάνεται. Η φύση του αθηναϊκού συγκεντρωτισµού 
µεταβάλλεται και από την υλική συσσώρευση των µέσων παραγωγής 
περνά στην ελεγχόµενη διασπορά τους. Η ιστορική εξέλιξη της Βόρειας 
Ελλάδας, και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, σχετίζεται µε το γεγονός ότι 
αυτή η βασική αλλαγή στην αθηναϊκή ανάπτυξη πραγµατοποιήθηκε όταν 
η φάση «υποχώρησης» θα άρχιζε να προσβάλλει τις παραγωγικές 
δυνάµεις. Για το λόγο αυτό, η Θεσσαλονίκη δε θα γνωρίσει την ίδια 
εξέλιξη µε την Ερµούπολη, ούτε ο Βόλος την πορεία της Καλαµάτας. Η 
γεωγραφική θέση δεν έχει σχέση µε την τροπή αυτή των γεγονότων που 
καθορίστηκε τελικά από την ιστορία. 
 
Η εξέλιξη τριών νησιώτικων πόλεων: Eρµούπολη, Κέρκυρα, Μυτιλήνη. 
 
 Σκοπεύουµε στο σηµείο αυτό, για τον καθένα από τους τύπους των 
πόλεων που καθορίσαµε, να ξεπεράσουµε την επιφάνεια της στατιστικής 
και να εισχωρήσουµε στη θερµότερη ατµόσφαιρα της πραγµατικότητας. 
∆ε θα επιχειρηθεί η παρουσίαση σύντοµων µονογραφιών αλλά η 
καταγραφή της παράλληλης πορείας των πόλεων, χρησιµοποιώντας 
κοινά θέµατα: το αστικό τοπίο, την οικονοµική κυριαρχία, το «ένδοξο» 
παρελθόν, τη µετατόπιση των πρωτοβουλιών, που αποτελούν ισάριθµες 
εισαγωγές στην κατανόηση της πτωτικής πορείας των νησιών. 
  Υπάρχει µια έντονη οµοιότητα ανάµεσα στην Ερµούπολη, 
πρωτεύουσα των Κυκλάδων, και την Κέρκυρα, µητρόπολη της 
Επτανήσου. Στις δύο αυτές πόλεις διακρίνεται µε τη µέγιστη-κατά πάσα 
πιθανότητα-ευκρίνεια η επίδραση της ιστορίας στα κτίρια του αστικού 
χώρου. Το γεγονός αυτό είναι αρκετά σπάνιο σε έναν κόσµο που µοιάζει 
πολύ περισσότερο µε τις Η.Π.Α. παρά µε τη ∆υτική Ευρώπη. Θα 
µπορούσε κανείς να αναφερθεί (108) στο χρονογράφο που το 1902 
εντυπωσιάζεται από την Πλατεία Μιαούλη-τη µεγάλη πλατεία της 
Ερµούπολης-που είχε πρόσφατα ηλεκτροφωτισθεί και συγκρίνει την 
Ντελαγκράτσια- µια αρκετά συνηθισµένη παραλία-µε το «Φάληρο των 
Αθηναίων», όπως και να υπενθυµίσει ότι, ως το 1969, οι δύο πόλεις 
υπερηφανεύονταν ότι διέθεταν η καθεµιά το ακριβές αντίγραφο της 
Σκάλας του Μιλάνου: έκτοτε κτίστηκε ένα σύγχρονο θέατρο στην 
Κέρκυρα στη θέση του µνηµείου αυτού. Από την άλλη πλευρά, στις 
µαρµάρινες πλάκες της Πλατείας Μιαούλη, στα σκαλισµένα κάγκελα 
που περιβάλλουν το κιόσκι της, στα ψηλά σπίτια που συνωθούνται µέσα 
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στα τείχη της Κέρκυρας και τις σκοτεινές παρόδους που ανεβαίνουν στην 
παλιά πόλη, βρίσκει κανείς  εν µέρει την ατµόσφαιρα των µεσογειακών 
αστικών κέντρων, την οποία η ∆υτική σκέψη και λογοτεχνία ταυτίζει 
κατ’ αποκλειστικότητα σχεδόν µε τις ιταλικές πόλεις. Ωστόσο, όπως 
συµβαίνει συχνά, σε αυτά τα  ιδανικά για ταξιδιωτικούς οδηγούς 
µεσογειακά τοπία η φτώχεια δε βρίσκεται πολύ µακριά: τα κλειστά 
παραθυρόφυλλα των µεγάλων υφαντουργικών εργαστηρίων στην 
παραλία της Σύρου, τα ερείπια των τυπογραφείων της Ασπιώτη-Έλκα 
στην Κέρκυρα, όπως ανεβαίνει κανείς από το λιµάνι, φανερώνουν την 
άλλη πλευρά του γοήτρου, την οικονοµική παρακµή. Χρειάζεται, όµως, 
µια σοβαρότερη πληροφόρηση για να φανούν οι πραγµατικές διαφορές 
ανάµεσα στην Ερµούπολη και την Κέρκυρα. Ο ηλικιωµένος βιοµήχανος, 
µε κουστούµι από αλπακά και περιποιµένο ψαθάκι, που κάθε βράδυ 
παίρνει το τσάι του κάτω από τις καµάρες της Πλατείας Μιαούλη, ο 
κερκυραίος δικηγόρος, µε ελληνικές και αγγλικές ρίζες, που δέχεται 
τακτικά επισκέψεις στο εξοχικό του, δε συνιστούν πάντα άκαµπτα 
στερεότυπα, αλλά µπορούν να θεωρηθούν µάρτυρες της παλαιάς 
ευηµερίας και των διαφορετικών τρόπων ζωής: στην εµπορική και 
βιοµηχανική Ερµούπολη, την κοσµοπολίτικη κοινωνία που 
διαµορφώθηκε σε ένα βράχο του Αιγαίου, οι αποθήκες δεν ήταν ποτέ 
µακριά από το λιµάνι, ούτε η οικογενειακή κατοικία απείχε πολύ από το 
κατάστηµα. Στην Κέρκυρα, ο πλούτος προέρχεται σε γενικές γραµµές 
από τη γη (ελαιόδενδρα) και, όπως και στη Ζάκυνθο, δεν είναι αναγκαίο 
να µένει κανείς στην πόλη για να θεωρείται αστός. 
 Από µια πρώτη εξέταση, στη Μυτιλήνη δεν παρατηρείται αυτή η 
σχέση κτιρίου και ανθρώπου. Η πόλη έχει µέτριο µέγεθος και καλύπτεται 
ολόκληρη από τα χαµηλά κτίσµατα, που είναι χαρακτηριστικά των 
οικισµών της ανατολικής Τουρκίας, ενώ µόλις προεξέχουν ορισµένα 
εντυπωσιακά σύγχρονα ξενοδοχεία που ανέγειραν νησιώτες που έκαναν 
την περιουσία τους στην Αφρική. Οι λίγες πλούσιες συνοικίες βρίσκονται 
παράµερα, στις αρχές του ελαιώνα που καλύπτει όλη την ανατολική 
πλευρά του νησιού. Στην περίπτωση αυτή, το παρελθόν της πόλης 
θεωρείται πολύ µικρότερης περιωπής από αυτό της Ερµούπολης και της 
Κέρκυρας και η Μυτιλήνη δε βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση από το 
γειτονικό Αϊβαλί, όπου, εξάλλου, υπάρχει µια πολύ πιο προχωρηµένη 
τουριστική ανάπτυξη. Αν έπρεπε οπωσδήποτε να προσδιοριστεί µια 
οµοιότητα στα αστικά τοπία των τριών πόλεων, θα µπορούσε κανείς να 
προτείνει τη µέτρια δραστηριότητα των λιµένων τους, που σύµφωνα µε 
τις επίσηµες στατιστικές (109) είναι παρόµοια: στα 1970 έφθασαν στην 
Ερµούπολη πλοία χωρητικότητας 1.754.000 τόννων, στη Μυτιλήνη 
1.883.000 τον. και στην Κέρκυρα 2.347.000 τον. Η στατιστική αυτή 
εικόνα, όµως, δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη. Τα πολυτελή σκάφη 
αναψυχής που σταθµεύουν δίπλα στα παραλιακά εστιατόρια, τα παλαιά 



107 

 
 

 

πλοία του πολεµικού ναυτικού που κάνουν τα τελευταία τους ταξίδια, τα 
λευκά επιβατηγά που εµφανίζονται σφυρίζοντας για να προειδοποιήσουν 
τους µικροπωλητές λουκουµιών ότι πολύ σύντοµα θα αναχωρήσουν 
ξανά, δεν έχουν βέβαια καµιά σχέση µε το ρόλο της Ερµούπολης στο 19ο 
αιώνα, όταν συνδεόταν µε όλη τη Μεσόγειο και ήταν το µόνο λιµάνι του 
Αιγαίου όπου τα πλοία έδεναν στην προκυµαία. Στην Κέρκυρα, η κίνηση 
φαίνεται πολύ σηµαντική, επειδή περνούν από εκεί τα πορθµεία της 
γραµµής Ιταλίας-Ελλάδας, που σταµατούν για λίγα λεπτά µόνο, και 
επειδή περιστασιακά καταπλέουν τα σκάφη του 6ου στόλου των Η.Π.Α., 
που προσελκύουν στην προκυµαία το πλήθος των µικροπωλητών και των 
µικροαπατεώνων που αλλάζουν τα δολάρια. Τελικά, στη Μυτιλήνη ο 
λήθαργος του λιµανιού είναι πολύ περισσότερο παραπλανητικός: εκτός 
από τα καΐκια που πηγαίνουν για εκδροµή στην Τουρκία, το µικρό 
φορτηγό που µεταφέρει λάδι στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη, 
υπάρχουν και τα µεγάλα επιβατηγά του Ευθυµιάδη που µεταφέρουν 
καθηµερινά από τον Πειραιά, σε δώδεκα ώρες, µεγάλα φορτηγά γεµάτα 
εµπορεύµατα. Μέσα σε µια εξαετία, η χωρητικότητα των πλοίων που 
φθάνουν στη Μυτιλήνη σχεδόν τετραπλασιάστηκε (110). 
 Ωστόσο, η οµοιότητα αυτών των τριών νησιώτικων πόλεων είναι 
πιο ουσιαστική στο επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας που 
χαρακτηρίζεται προπάντων από το µονόπλευρο προσανατολισµό και την 
απουσία ανεξαρτησίας. Στη Σύρο, όπως και στην Κέρκυρα, η κυρίαρχη 
βιοµηχανική δραστηριότητα είναι η υφαντουργία. Στη δεκαετία του 1960 
λειτουργούν στην Ερµούπολη τέσσερα υφαντουργεία: η Πειραϊκή-
Πατραϊκή, που αγόρασε τα εργαστήρια µιας πολύ παλιάς επιχείρησης του 
νησιού (Κουλούρης), ο Καρέλας, που έχει συµφέροντα στον Πειραιά, το 
Λαύριο και τις Η.Π.Α. (κλωστοϋφαντουργία Αιγαίου), ο Κρυστάλλης, 
που επενδύει και στη ναυτιλία, και η υφαντουργία Μπαρµπέτα. Έκτοτε, η 
εξάρτηση έγινε ακόµη πιο έντονη, αφού η επιχείρηση Κρυστάλλη, την 
οποία διαχειρίζονταν Ερµουπολίτες, έχει εκλείψει και η πρωτεύουσα 
διοικεί πια το σύνολο της παραγωγής στη Σύρο, εφόσον από το 1967 
προστέθηκε και η Κλωστοϋφαντουργία Σύρου στον κατάλογο των 
επιχειρήσεων µε έδρα την Αθήνα. Το ίδιο συµβαίνει και στην Κέρκυρα, 
όπου η µεγάλη επιχείρηση είναι η κάνναβις για σχοινιά πλοίων και 
σάκους. Για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός αιώνα, η οικογένεια ∆εσύλλα 
κατέχει το αναγνωρισµένο σε όλη την Ελλάδα µονοπώλιο. Μετά από 
πολλές αµφιταλαντεύσεις, η έδρα της επιχείρησης µεταφέρθηκε στην 
Αθήνα περί τα µέσα της δεκαετίας του 1960 (111). 
 Ο έλεγχος της πρωτεύουσας δεν είναι λιγότερο έντονος στους 
άλλους τοµείς της νησιώτικης οικονοµίας. Στη Σύρο, όπως 
προαναφέρθηκε, τα Ναυπηγεία του Νεωρίου, που βρίσκονται εκεί για 
περισσότερα από εκατό χρόνια, αναζωογονήθηκαν από τον πειραιώτη 
εφοπλιστή Γουλανδρή. Στην Κέρκυρα, η αθηναϊκή κυριαρχία είναι 
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ακόµη πιο διαφοροποιηµένη λόγω των άλλων δραστηριοτήτων, όπως η 
γεωργία και ο τουρισµός. Ένα µεγάλο µέρος της αγροτικής παραγωγής 
το επεξεργάζεται και το διαθέτει η επιχείρηση ΑΕΒΕΚ (Ανώνυµη 
Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Κέρκυρας). Αξίζει να αναφερθεί 
περιληπτικά η ιστορία της. Αρχικά, πρόκειται για µια καθαρά εµπορική 
εταιρεία που ιδρύθηκε το 1924 από Κερκυραίους εµπόρους. ∆εν αργούν 
να εµφανισθούν δυσκολίες, αφού στα 1930 την εξαγοράζει η Εµπορική 
Τράπεζα Ελλάδος που τη µεταπωλεί κατά τη διάρκεια του β΄παγκοσµίου 
πολέµου σε Ιταλούς µετόχους. Η εξέλιξη αυτή την οδηγεί, µετά την 
απελευθέρωση, στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης, για να 
παραχωρηθεί αρκετά σύντοµα στην Αγροτική Τράπεζα που της δίνει την 
τελική της µορφή. Μετατρέπεται, εποµένως, σε ανώνυµη εταιρεία που το 
κεφάλαιό της µοιράζεται κατά το ήµισυ στην Αγροτική Τράπεζα (51%) 
και στην Ένωση Συνεταιρισµών του νησιού (49%). Αυτή η ελαφρά άνιση 
κατανοµή επισφραγίζεται µε τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου, 
που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους της τράπεζας και δύο νησιώτες 
παραγωγούς. Κατά τα άλλα, η εταιρεία έχει σηµαντικό ρόλο στην αγορά 
αγροτικών προϊόντων (112): τα δύο ελαιουργεία της, στο δρόµο για το 
Μαντούκι, παράγουν το ήµισυ του εµπορεύσιµου ελαιόλαδου της 
Κέρκυρας και το γαλακτοκοµείο της δέχεται το 80% του αγελαδινού 
γάλατος του νησιού (γραβιέρα, ροµάνο). 
 Ο τοµέας του τουρισµού, πολύ πιο κερδοσκοπικός και δυνάµει 
κερδοφόρος, χαρακτηρίζεται από τη διείσδυση αθηναϊκών και ξένων 
κεφαλαίων. Βέβαια, η Κέρκυρα διαθέτει σηµαντικά φυσικά 
πλεονεκτήµατα. Πολύ γραφική, συνδέοντας το απαλό πράσινο των 
ελαιώνων µε το βαθύ γαλάζιο του Ιονίου Πελάγους, έχει κυρίως το 
πλεονέκτηµα να βρίσκεται κοντά στην Ευρώπη, σε απόσταση µισής ώρας 
µε αεροπλάνο και µιας νύχτας µε πλοίο από το Μπρίντιζι. Η προνοµιακή 
αυτή θέση αντισταθµίζει κάπως τα µειονεκτήµατα του κλίµατος: οι 
φθινοπωρινές βροχές δεν επιτρέπουν να επεκταθεί η τουριστική περίοδος 
πέρα από τα τέλη Σεπτεµβρίου. Εξάλλου, η κατανοµή της εγγείου 
ιδιοκτησίας φαίνεται να ευνοεί τις επενδύσεις σε ξενοδοχειακές µονάδες: 
σε όλο το µήκος της δυτικής ακτής του νησιού υπάρχουν µεγάλες 
ιδιόκτητες ελαιοκαλλιέργειες, ενώ στο εσωτερικό η γη ανήκει στους 
χωρικούς και είναι κερµατισµένη σε πολύ µικρότερους κλήρους. Η 
ιδιοµορφία αυτή διευκόλυνε πολύ την αγορά από τους επιχειρηµατίες 
µεγάλων παραθαλάσσιων εκτάσεων ή τη µετεξέλιξη των γαιοκτηµόνων 
σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων. Οι µεγάλες κερκυραϊκές ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις ανήκουν και στις δύο κατηγορίες. Έτσι, η οικογένεια 
Βογδάνου, που είχε κοντά στον Πύργο γύρω στα 10.000 ελαιόδεντρα, 
δηµιούργησε ένα ξενοδοχειακό συγκρότηµα. Πολλοί γαιοκτήµονες, 
όµως, πούλησαν ένα µέρος της γης τους προκειµένου να αγοράσουν 
οικοδοµές στην Κέρκυρα και κυρίως διαµερίσµατα στην Αθήνα. 
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Αντίστροφα, πραγµατοποιήθηκαν στο νησί επενδύσεις αθηναϊκής 
προέλευσης. Η εταιρεία «Αστήρ», που συνδέεται µε την Εθνική 
Τράπεζα, έχει στην ιδιοκτησία της ένα ξενοδοχείο στην Κέρκυρα. Στα 
1968, η πειραιώτικη εταιρεία Χανδρή (ταξίδια αναψυχής, εµπορικά 
πλοία) αγόρασε στη ∆ασιά-βορειοδυτικά της Κέρκυρας-ελαιώνες αξίας 
µεγαλύτερης των 250 εκατοµµυρίων δραχµών, προκειµένου να 
εγκαταστήσει ένα παραθεριστικό συγκρότηµα. Η παρουσία επιχειρήσεων 
ξένων συµφερόντων είναι ακόµα πιο φανερή. Προβλέποντας τη µεγάλη 
ανάπτυξη του τουρισµού προς τις µεσογειακές χώρες και 
εκµεταλλευόµενο την ελλιπή ελληνική νοµοθεσία της εποχής, το Κλαµπ 
Μεντιτερανέ και ένας από τους πρώτους διευθυντές του, ο Gerard Blitz, 
αποκτούν σε καλή τιµή κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1950 ένα µέρος 
της ιδιοκτησίας Merlin στη ∆ασιά. ∆εν αργούν να τους µιµηθούν 
διάφοροι ξένοι επιχειρηµατίες, µε άνισα αποτελέσµατα. Ένας Ελβετός, ο 
Gauer, συνεργάζεται µε έναν Έλληνα µε επιχειρηµατική ικανότητα, τον 
Πατρονικόλα, και εκµεταλλεύονται δύο πολυτελή ξενοδοχεία που 
κατασκεύασε ο ΕΟΤ: το Miramare και το Corfu Palace. Επωφελείται 
σύντοµα από ένα προσωρινό νόµο του Καραµανλή που επιτρέπει την 
ιδιοκτησία αλλοδαπών σε παραθαλάσσιες περιοχές και αγοράζει το Corfu 
Palace που µετονοµάζεται σε Gavers Hotel. Άλλα ελβετικά κεφάλαια 
επενδύονται στην Παλαιοκαστρίτσα, στη δυτική ακτή, ενώ άλλοι 
ασχολούνται µε ακόµη πιο αποδοτικές κερδοσκοπικές δραστηριότητες: 
κάποιος βαρόνος Richthoffen, που έχει το καζίνο του Baden-Baden στη 
Γερµανία, κατορθώνει να επιτύχει την αλλαγή προς το λιγότερο αυστηρό 
της νοµοθεσίας περί τυχερών παιγνίων και κτίζει, µε αθηναϊκά κεφάλαια, 
τα πρώτα καζίνα στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Με τον τρόπο αυτό, 
προκύπτουν δυνατότητες για νέες εξωτερικές πρωτοβουλίες: µια αστή 
από το Αγρίνιο, µόλις κέρδισε στο καζίνο, αγόρασε ένα κτήµα δίπλα στο 
Miramare για να κτίσει ξενοδοχείο. Γενικά, η ανάπτυξη του τουρισµού 
δεν εξασφάλισε µια νέα ανεξαρτησία της Κέρκυρας, µάλλον το αντίθετο 
συνέβη. Βέβαια, το σύνολο του νησιού δεν έφθασε στην κατάσταση που 
διαµορφώθηκε στη Σκόπελο (Σποράδες) το καλοκαίρι του 1973: µόνο 
ένα µεγάλο ξενοδοχείο µε πελατεία από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και 
το εξωτερικό, ιδιοκτησίας και διαχείρισης ενός Γερµανού, τελείως 
ενσωµατωµένου στην Ελλάδα. Το εστιατόριο, αναγκαστικό σχεδόν γιατί 
το ξενοδοχείο είναι ηµιδιαµονής, ενοικιάζεται σε µια ταβέρνα της 
Πλάκας, που µεταφέρεται το καλοκαίρι µε όλο το προσωπικό, από το 
µάγειρα ως τους σερβιτόρους. Μια διαπίστωση φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται: στην Κέρκυρα η τουριστική ανάπτυξη επιτάχυνε την 
περιφερειακή παρακµή (113). Οι τιµές των παραθαλάσσιων οικοπέδων 
αυξήθηκαν κατακόρυφα, ευνοώντας τη φυγή των κεφαλαίων που 
επενδύονται κατά προτεραιότητα στην Αθήνα. Τα κεφάλαια του 
εξωτερικού κατέλαβαν τις καλύτερες θέσεις στην οικονοµία του νησιού, 
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χωρίς όµως να λειτουργήσουν ανασχετικά ως προς τη µείωση του 
πληθυσµού: από το 1961 ως το 1971, η πόλη της Κέρκυρας χάνει άλλους 
500 κατοίκους (-2%) και ο νοµός γύρω στα 10.000 άτοµα (-9%). 
 Συγκριτικά, η οικονοµική κατάσταση στη Μυτιλήνη φαίνεται πιο 
υγιής, αλλά πρόκειται για µια υγεία σχετικά εύθραυστη. Παρά τις 
φυσικές καλλονές (ελαιώνες στην ανατολική πλευρά,άγονες εκτάσεις στη 
δυτική), ο τουρισµός βρίσκεται στα πρώτα του βήµατα, εν µέρει και 
εξαιτίας της ανατολικής θέσης του νησιού, σε µικρή απόσταση από τις 
ακτές της Τουρκίας. Ωστόσο, η γεωγραφία δεν εξηγεί τα πάντα: υπό 
παρόµοιες συνθήκες η Ρόδος γνώρισε αλµατώδη τουριστική ανάπτυξη. Η 
Μυτιλήνη ενσωµατώθηκε µε αρκετή καθυστέρηση στην ελληνική 
επικράτεια (1920) και η γενική της θέση παρουσιάζει οµοιότητες µε αυτή 
των λιγότερο αναπτυγµένων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας: διατηρεί 
µια σχετική οικονοµική ανεξαρτησία και δεν ενδιαφέρει την τρέχουσα 
εκείνη την περίοδο εξάπλωση της αθηναϊκής ανάπτυξης. Αυτή η σχετικά 
περιθωριακή κατάσταση επιδεινώνεται από τη µικρή διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων του νησιού: ένα µεγάλο µέρος της οικονοµίας του 
βασίζεται στα ελαιόδενδρα (καλλιέργεια και έγγεια πρόσοδος, 
επεξεργασία της σοδειάς, µεσιτεία για το ελαιόλαδο και τα υποπροϊόντα, 
εξαγωγές) και στη βυρσοδεψία όπου η οικογένεια Σουρλάγκα 
κατορθώνει να διατηρήσει την υπεροχή της στην Ελλάδα. Η 
αποκλειστικότητα αυτή, βέβαια, δεν ισχύει για την επεξεργασία των 
ελαιουργικών προϊόντων: ξεκινώντας από τη Μυτιλήνη, όπου 
εγκαταστάθηκε το 1932, η Ελαιουργία Ελλάδος µετέφερε πολύ σύντοµα 
την έδρα της στην Αθήνα και κατένειµε τις εγκαταστάσεις της σε όλη τη 
χώρα (Κρήτη, Ζάκυνθος, Πελοπόννησος). Συνολικά, όµως, η Μυτιλήνη 
δεν αποµακρύνεται από τη γενική τάση της πλειοψηφίας των ελληνικών 
νησιών, όπου η αίγλη των κτιρίων και ο τουριστική κίνηση δεν είναι 
αρκετά ισχυροί παράγοντες για να ξεπεραστεί η οικονοµική στασιµότητα 
και να συγκρατηθεί η δηµογραφική πτώση. 
 ∆εν είναι απολύτως αναγκαίο να επανέλθει κανείς στο συχνά 
αξιόλογο παρελθόν που γνώρισαν οι τρεις αυτές πόλεις, ενώ η εξέταση 
των συνθηκών της πτωτικής πορείας ή της στασιµότητας τους θα 
µπορούσε να αποδειχθεί χρησιµότερη. Στη Σύρο, το απόγειο είναι κάπως 
πρόωρο. Στα µισά του 19ου αιώνα, όλη η Ελλάδα εξαρτάται από τη Σύρο, 
εκτός από την Πάτρα και την Κέρκυρα. Ήδη από το 1858, όµως, 
χρονογράφοι της εποχής (114) αναφέρονται σε µια µείωση της κίνησης 
στο λιµάνι, προς όφελος της Σµύρνης και της Κωνσταντινούπολης. Ο 
ρόλος του ενδιάµεσου διαµετακοµιστικού κέντρου εξασθενεί λόγω των 
πολύ υψηλών τελωνειακών δασµών. Στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα οι 
ανησυχίες των Ερµουπολιτών εντείνονται. Αρχικά, πρόκειται για τη 
διαµάχη περί ελεύθερου λιµένα, που λήγει µε νίκη του Πειραιά. Οι 
επιχειρηµατίες της Σύρου, µε πρωτοβουλία ενός από τους πιο 
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δυναµικούς, του Λαδόπουλου, αντέδρασαν ιδρύοντας στα 1865 µια 
«Εταιρεία για την Ελευθερία του Εµπορίου». Στα 1872, ξεπερνώντας το 
επίπεδο της ιδεολογικής τοποθέτησης, συγκροτούν µια «Γενική 
Εµπορική Εταιρεία», µε κεφάλαιο δύο εκατοµµυρίων δραχµών, µε σκοπό 
να διευκολύνουν όλες τις εµπορικές, βιοµηχανικές και τραπεζικές 
δραστηριότητες. Ωστόσο, ήδη από το 1873, η γενική συνέλευση της 
Ελληνικής Ατµοπλοΐας παραπονείται για το κόστος της µεταφοράς 
εµπορευµάτων στον Ισθµό της Κορίνθου (η διώρυγα άνοιξε είκοσι 
χρόνια αργότερα). Στα τέλη του αιώνα, το ηθικό των κατοίκων ήταν πολύ 
χαµηλό και ο εφοπλιστής Λαιµός, που στη δεκαετία του 1950 
αναλογίζεται την περίοδο της νεότητάς του, δεν πείθει απόλυτα 
ισχυριζόµενος ότι η περίοδος 1890-1914 ήταν περίοδος ακµής για την 
Ερµούπολη-«η Σύρος είναι το City της ναυτιλίας», σε άµεση σύνδεση µε 
το Λονδίνο, την Κωνσταντινούπολη, τη Ρωσία-, ενώ ο χρονογράφος του 
1902 είναι µάλλον πιο κοντά στην πραγµατικότητα (115): «συνοδεύουµε 
τα βήµατα των άλλων», γράφει, «αλλά δεν προηγούµαστε σε 
επιχειρήσεις, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό στηρίζονται στις δικές µας 
προσπάθειες». Ο χρονογράφος του 1925 φαίνεται ακόµη πιο 
απογοητευµένος (116): «υπάρχουν πράγµατι συµπατριώτες µας µε πλοία, 
τράπεζες, εργοστάσια, εµπορικούς οίκους, ραφτάδικα, πρακτορεία, 
καφενεία…», αλλά αυτή η περιγραφή αφορά τους Ερµουπολίτες που 
έχουν εγκατασταθεί στον Πειραιά! Ενώ, στα 1928, η απόσταση από την 
πραγµατικότητα δεν είναι πολύ µεγάλη, όταν µια µαρτυρία (117) 
παρουσιάζει τη βιοµηχανία της Σύρου, που ήταν ακόµη ακµαία εκείνη 
την εποχή (3.000 εργάτες στην υφαντουργία, 1.500 στην παραγωγή 
εσωρούχων), ως ένα υποκατάστατο του επιχειρηµατικού πνεύµατος των 
κατοίκων της Σύρου µπροστά στην εµπορική παρακµή. Είναι γνωστό, 
όµως, ότι αυτή η στροφή στη βιοµηχανία υποδηλώνει εν µέρει την 
απώλεια της πρωτοβουλίας και της οικονοµικής ανεξαρτησίας. 
 Στην Κέρκυρα το απόγειο είναι πιο πρόσφατο από αυτό της Σύρου, 
περίπου στις αρχές του αιώνα, αλλά δε διαρκεί πολύ. Η ιστορία της 
επιχείρησης Ασπιώτη, που για µεγάλο χρονικό διάστηµα είχε περίοπτη 
θέση στην οικονοµία του νησιού, είναι αρκετά ενδεικτική. Ξεκινά το 
1873, όταν ένας κατώτερος υπάλληλος της δήµου της Κέρκυρας 
ενοικιάζει ένα εργαστήριο λίγων τετραγωνικών που ανήκε στο δηµόσιο, 
για να φτιάξει τράπουλες και τσιγαρόχαρτο. Μετά από µερικά χρόνια 
(1894), κατορθώνει να αποσπάσει το µονοπώλιο της εκτύπωσης των 
χαρτονοµισµάτων της Εθνικής Τράπεζας, που ήταν τότε εκδοτικός 
οργανισµός. Στα 1911, όταν τον διαδέχονται οι δύο γιοί του, η 
επιχείρηση βρίσκεται στο αποκορύφωµα της ακµής της: κάθε χρόνο, 
εκατοντάδες εργάτες µε βαθύχρωµες  µπλούζες ποζάρουν για την 
οικογενειακή φωτογραφία, περιβαλλόµενοι από τους φύλακες εν στολή, 
µπροστά στους ογκώδεις τοίχους του εργοστασίου. Οι δυσκολίες, όµως, 
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δεν άργησαν να εµφανιστούν: η µικρασιατική κρίση που αναστατώνει τα 
οικονοµικά του δηµοσίου, οι πολύ σηµαντικές παραγγελίες πρώτων υλών 
από το εξωτερικό-που γίνονται ακόµη πιο δυσβάστακτες µε την 
υποτίµηση του νοµίσµατος-οδηγούν την επιχείρηση στη χρεοκοπία και 
την αναγκάζουν να περάσει στον έλεγχο των Άγγλων πιστωτών της 
(Holding Univer Press). Συγχρόνως, γύρω στα 1925, δύο βιοµήχανοι 
σιγαρέττων της Θεσσαλονίκης-ο Πανάς και ο Σαρατζής-αποφασίζουν να 
επενδύσουν στην Αθήνα, κατασκευάζοντας µια µονάδα κατασκευής των 
κουτιών για τα τσιγάρα (ΕΛΚΑ) και αρχίζουν να ενδιαφέρονται για την 
εκτύπωση των κρατικών οµολογιών, που κυκλοφορούν τότε σε ευρεία 
κλίµακα. Ανταγωνιστικές, αλλά µε άνισο δυναµισµό, οι δύο εταιρείες-
Ασπιώτη στην Κέρκυρα και ΕΛΚΑ στην Αθήνα-ενώνονται, υπό τη 
σχετικά τιµητική διεύθυνση ενός βουλευτή (Πανούτσος) από τον 
Πειραιά, που συνδέεται µε την οικογένεια Πανά και ασχολείται µε το 
εµπόριο δηµητριακών µε τη Ρωσία. Οι Άγγλοι µέτοχοι, όµως, ανησυχούν 
λόγω της άσχηµης κατάστασης της επιχείρησης και είναι πολύ 
ευχαριστηµένοι όταν τη µεταβιβάζουν µε πολύ ευνοϊκούς για τους ίδιους 
όρους σε έναν ανηψιό του Πανούτσου, το Μ. Ηλιόπουλο. Αυτός 
κατάφερε να αναζωογονήσει την επιχείρηση αναλαµβάνοντας την 
εκτύπωση των χαρτοσήµων και των φορολογικών ταινιών για τα 
τσιγάρα, τα οποία η αγγλο-γαλλική επιτροπή, που ήταν ο τελικός 
αποδέκτης των εσόδων από τους φόρους αυτούς ως εγγύησης για τα 
δάνεια της ελληνικής κυβέρνησης από την Ευρώπη, τύπωνε µέχρι τότε 
στη Γαλλία. Η ύπαρξη, όµως, του κερκυραϊκού  κλάδου εµποδίζει την 
εξυγίανση της επιχείρησης, ενώ η παύση της λειτουργίας του θα 
προκαλούσε µεγάλη αναταραχή στο νησί, αφού θεωρείτο σύµβολο της 
ευηµερίας του. Ο παγκόσµιος πόλεµος προσφέρει µια λύση στο 
πρόβληµα: το εργοστάσιο βοµβαρδίζεται το 1940 και δε θα 
ανοικοδοµηθεί. Με αυτόν τον τρόπο, έληξε µια περίοδος σχεδόν 
εβδοµήντα ετών κερκυραϊκών προνοµίων στην τυπογραφία. Ο αθηναϊκός 
έλεγχος διαδέχτηκε την επιτροπή των αλλοδαπών πιστωτών και µετά την 
απότοµη διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου δεν έµειναν παρά τα 
ερείπια που κάνουν τους γηραιότερους κατοίκους να µελαγχολούν (118). 
 Στη Μυτιλήνη, η περίοδος της ευηµερίας είναι τόσο σύντοµη που 
δεν άφησε σηµάδια ούτε στην πόλη ούτε στη µνήµη του πληθυσµού ούτε 
καν στα παλιά κατάστιχα, από όπου µε δυσκολία ανασυνθέτει κανείς τις 
σπουδαιότερες εξελίξεις, λόγω της απόστασης που τις χωρίζει από την 
τρέχουσα κατάσταση. Η σηµαντική περίοδος ακολουθεί στην περίπτωση 
αυτή την εγκατάσταση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Οι τοπικές 
και εξωτερικές πρωτοβουλίες αναπτύσσονται µε µια έλλειψη 
προνοητικότητας που χαρακτηρίζει καταστάσεις συλλογικού 
ενθουσιασµού, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τις πραγµατικές δυνατότητες, 
παρόλο που η διακοπή των σχέσεων µε τα αστικά κέντρα της 
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µικρασιατικής ακτής, φυσικής ενδοχώρας του λιµανιού της Μυτιλήνης, 
συνιστά ένα µειονέκτηµα που δεν µπορεί να ξεπεραστεί εύκολα. 
Εποµένως, οι επιχειρήσεις πολλαπλασιάζονται και πολλοί πιστεύουν ότι 
η πόλη θα γίνει το µεγάλο εµπορικό κέντρο της Ανατολής. Από το 1930 
ως το 1934, περίπου 64 εταιρείες ναυτιλιακών ασφαλίσεων ιδρύουν  
πρακτορεία στη Μυτιλήνη. Πρόκειται για αθηναϊκές αλλά και ιταλικές 
(Adriatica, Institutodi Roma), αγγλικές (London Assurance) και 
γερµανικές (Sachen-Munich) επιχειρήσεις. Ορισµένοι Αθηναίοι 
ενδιαφέρονται για την επικοινωνία µε το νησί (Ανώνυµη Εταιρεία 
Οδικών Εµπορικών Μεταφορών) και έµποροι από την Πάτρα ιδρύουν 
µια βιοµηχανία αλλίπαστων ψαριών. Στα 1925, ένας τολµηρός 
βιοµήχανος, ο Καλαµαρής, ιδρύει µια επιχείρηση που γίνεται η πιο 
σηµαντική µετά τα βυρσοδεψεία του Σουρλάγκα: τα Ενωµένα 
Εργαστήρια αποτελούνται από ένα κλωστήριο, ένα υφαντουργείο 
βαµβακερών και επίσης ένα εργοστάσιο παρασκευής ζυµαρικών. Είναι, 
όµως, χαρακτηριστικό ότι η έδρα µεταφέρεται πολύ γρήγορα στην 
Αθήνα. Αυτή η γενική ευφορία δε θα διαρκέσει πολύ. Η παγκόσµια 
κρίση, η απογοήτευση µετά τον υπερβολικό ενθουσιασµό, ο πόλεµος, η 
µικρή αποδοτικότητα της ελαιοκαλλιέργειας αναιρούν µια ήδη 
εύθραυστη ευηµερία. Η λιµενική κίνηση ελαττώνεται, τα πρακτορεία 
κλείνουν αθόρυβα, τα εργοστάσια αναστέλλουν τη λειτουργία τους, για 
να χρησιµοποιηθούν ξανά µε διαφορετική µορφή πολύ αργότερα. Στα 
1966, ένα βιοµηχανικό αρτοποιείο ανοίγει σε ένα τµήµα των µύλων του 
Καλαµαρή (119). 
 Αυτές τις εξωτερικές αιτίες της παρακµής τις συναντά κανείς και 
στις άλλες νησιώτικες πόλεις. Οι ανησυχίες των Ερµουπολιτών τις 
σκιαγραφούν: η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου το 1893 έχει 
καταστροφικές συνέπειες για την προνοµιούχο θέση της Σύρου, 
κατευθύνοντας οριστικά την κίνηση της ∆υτικής Μεσογείου προς τον 
πλησιέστερο Πειραιά. Η βυρσοδεψία, που ήταν για πολύ καιρό βασική 
δραστηριότητα του νησιού, αντιµετωπίζει τον ισχυρό ανταγωνισµό της 
Χίου και της Σάµου, που είναι καλύτερα εξοπλισµένες για την παραγωγή 
χηµικών προϊόντων. Τέλος, οι νησιώτες βιοµήχανοι επηρεάστηκαν, θα 
µπορούσε κανείς να ισχυριστεί, και από τις συζύγους τους, που από πολύ 
νωρίς προτίµησαν την ασφάλεια των αθηναϊκών σαλονιών. Στην 
Κέρκυρα προέκυψε παρόµοια εξέλιξη, µε ορισµένες διαφοροποιήσεις. Η 
προσάρτηση της τουρκικής Ηπείρου µετά τους βαλκανικούς πολέµους 
(1912-1913) αφαιρεί µια επικερδή αγορά από τους κερκυραίους 
εµπόρους, αρκετοί από τους οποίους διεξήγαν οργανωµένο λαθρεµπόριο 
ειδών πρώτης ανάγκης (καφές, ζάχαρη, πετρέλαιο). Αργότερα, µετά το 
β΄παγκόσµιο πόλεµο, η διακοπή των διπλωµατικών σχέσεων µε την 
Αλβανία οδηγεί σε ύφεση τη µακαρονοποιία του νησιού, την οποία 
τροφοδοτούσε και που βρίσκεται σε µειονεκτική θέση εξαιτίας του 
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κόστους µεταφοράς του σιταριού από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. 
Επιπλέον, η µεταγενέστερη ανάπτυξη της παραγωγής πλαστικών 
σχοινιών και σάκων (120), αποτέλεσε σοβαρό πλήγµα για την επιχείρηση 
∆εσύλλα (κάνναβις). 
 Μπορεί, όµως, να ισχυριστεί κανείς ότι όλες αυτές οι αιτίες είναι 
αρκετές ή καθοριστικές; Στη Σύρο,  η κρίση αρχίζει πολύ πριν από το 
1893 και τη διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου. Στην Κέρκυρα, έρχεται 
πριν από τον τελευταίο παγκόσµιο πόλεµο και την κυριαρχία του 
πλαστικού. Στην πραγµατικότητα, πρέπει κανείς να διακρίνει πέρα από 
αυτές τις εξωτερικές αιτίες, που κατά γενικό κανόνα αρκούνται στο να 
επιδεινώνουν την κατάσταση, προκειµένου, να φθάσει στις πιο πιθανές 
ερµηνείες που αναλύουν το µηχανισµό της επιτυχίας και τους διάφορους 
τρόπους παρακµής. Εν προκειµένω, το πλέγµα των ανθρώπινων σχέσεων 
έχει πολύ µεγαλύτερη σηµασία από τους συγκυριακούς και τους καθαρά 
γεωγραφικούς παράγοντες. Το παράδειγµα της Ερµούπολης είναι,  από 
την άποψη αυτή, ιδιαίτερα κατατοπιστικό. 
 Ο χρονογράφος του 1903 είναι ιδιαίτερα σαφής για τα 
πλεονεκτήµατα της Σύρου κατά την περίοδο της ακµής της (121): « Οι 
έµποροι που έρχονταν στη Σύρο», αναφέρει, «ήταν βέβαιοι ότι θα 
έβρισκαν όχι µόνο εµπορεύµατα, αλλά επίσης όλες τις ευκολίες που δεν 
µπορούσαν να προσφέρουν ούτε η Πάτρα ούτε ο Πειραιάς ούτε η 
Αθήνα». Στην ουσία, πρόκειται εδώ για ένα φθηνό και ευέλικτο 
πιστοδοτικό σύστηµα. Η κανονική πιστωτική επιστολή είχε ισχύ έξι 
µηνών, και αν ο έµπορος δεν µπορούσε να πληρώσει, απέφευγαν να 
συντάξουν διαµαρτυρικό, όπως έκαναν οι αθηναίοι έµποροι. Εποµένως, 
στα 22 εκατοµµύρια του συνολικού τζίρου του εµπορίου για έναν καλό 
χρόνο, «τα δύο τρίτα είναι µοιρασµένα σε πιστώσεις, σε όλες τις 
επαρχίες, και κατά συνέπεια η Σύρος δανείζει στην Ελλάδα 16 
εκατοµµύρια δραχµές». Επιπρόσθετα, το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 
το χαµηλότερο του βασιλείου: στη Σύρο δανείζουν χρήµατα µε 7% το 
χρόνο, όταν οι αθηναϊκές τράπεζες ζητούν 8%. Όσον αφορά τα προνόµια 
που κατακτά το 1857 η Ελληνική Ατµοπλοΐα, αυτά προστίθενται στην 
επιρροή του τραπεζικού συστήµατος. Η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να 
πραγµατοποιεί τακτικές συνδέσεις µε όλα τα λιµάνια της Ελλάδας, να 
µεταφέρει δωρεάν την αλληλογραφία και τα χρήµατα του κράτους, να 
παρέχει εκπτώσεις για τη µεταφορά των εµπορευµάτων του και των 
υπαλλήλων του. Σε αντάλλαγµα, το κράτος συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα 
στην εταιρεία, συνεισφέροντας πάνω από το ήµισυ του συνολικού 
κεφαλαίου: από τις 2.189 αρχικές µετοχές, οι 800 ανήκουν στο κράτος 
και 400 στην Εθνική Τράπεζα. Εξάλλου, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει το 
µονοπώλιο για δώδεκα χρόνια, την ατελή εισαγωγή υλικού και τη 
δυνατότητα δηµιουργίας  εξωτερικών γραµµών προς την Τεργέστη και 
την Κωνσταντινούπολη, προκειµένου να καλύψει το παθητικό που 
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αφήνει η εκµετάλλευση των εσωτερικών γραµµών. Με αυτά τα 
προνόµια, που ανανεώθηκαν και διευρύνθηκαν πολλές φορές µετά από 
µακροχρόνιες διαπραγµατεύσεις (1870-1874, 1880-1886), το εµπόριο της 
Ερµούπολης εξασφάλιζε τις υλικές προϋποθέσεις της επέκτασής του, της 
διάδοσης και διανοµής των προϊόντων της τοπικής βιοµηχανίας και των 
ευρωπαϊκών εργοστασίων: γύρω στα 1880, τα πλοία της Σύρου έφθαναν 
σε όλα τα µεγάλα λιµάνια της Μεσογείου (122). 
 Ωστόσο, ο παράγοντας που είχε τη σηµαντικότερη επίδραση στην  
πρόοδο της Ερµούπολης οδήγησε και στην παρακµή της. Το πιστοδοτικό 
σύστηµα που χρησιµοποιούσαν είχε πλεονεκτήµατα, αλλά, συγχρόνως, 
ήταν επικίνδυνο. Βασιζόταν στις προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις 
που συνέδεαν τους χρηµατοµεσίτες µε τους εµπόρους και βιοµηχάνους: 
τα ονόµατα Κρίνος, Λαδόπουλος, Βαφειαδάκης, Νεγρεπόντης, 
Τσιροπινάς, Ροδόπουλος αναγράφονται σε όλους τους καταλόγους 
οικονοµικών προσωπικοτήτων της εποχής. Η αποτυχία µιας επιχείρησης 
έχει, εποµένως, µια σειρά απρόβλεπτων επιπτώσεων. Επιπλέον, όταν 
αυτός ο κλειστός κύκλος όπου τα σηµαντικότερα ζητήµατα επιλύονται 
µεταξύ γνωστών διαρρηγνύεται µε την είσοδο ενός λιγότερο εύκαµπτου 
και πιο ισχυρού τραπεζικού οργανισµού, µιας αθηναϊκής τράπεζας όπως 
η Εθνική, απειλείται όλο το σύστηµα οικογενειακών ισορροπιών του 
νησιού. Χωρίς να το αντιληφθούν οι Ερµουπολίτες, αυτή η Εθνική 
Τράπεζα την οποία το κράτος συνδέει εξαρχής µε την Ελληνική 
Ατµοπλοΐα, το 1857, δεν είναι µόνο το σύµβολο της κυρίαρχης θέσης της 
Σύρου στα δηµόσια οικονοµικά της χώρας, αλλά και ένας διαρκής 
κίνδυνος εγκατεστηµένος στο κέντρο της Ερµούπολης. Έκτοτε, η Εθνική 
Τράπεζα είναι από τους πρώτους πιστωτές της Σύρου. Επίσης, τα 
προνόµια της Ελληνικής Ατµοπλοΐας την οδήγησαν στην καταστροφή: 
αναγκασµένη να διατηρεί µή αποδοτικές γραµµές, έχοντας προβεί σε 
περιττά έξοδα για πολυτέλειες (τα σκάφη της εταιρείας είναι τα ταχύτερα 
και πολυτελέστερα της ανατολικής Μεσογείου), υποδηλώνοντας την 
άνεση και την ανευθυνότητα που χαρακτηρίζουν πολλές φορές τις 
ηµικρατικές εταιρείες, η Ελληνική Ατµοπλοΐα αντιµετωπίζει σοβαρές 
δυσκολίες, που καταλήγουν στη χρεοκοπία της το 1892, λίγο πριν τη 
διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου. Η εξέλιξη αυτή, αρκετά σηµαντική 
ώστε να κλονίσει την Εθνική Τράπεζα, επισφραγίζει οριστικά το τέλος 
της υπεροχής της Ερµούπολης: η πίστη  και η εµπορική ναυτιλία 
συνέβαλαν στην πτώση του εµπορικού κέντρου, αφού το είχαν 
προηγουµένως οδηγήσει στο απόγειο της δόξας του (123). 
 Στην Κέρκυρα, οι βαθύτερες αιτίες της παρακµής δεν είναι τόσο 
εµφανείς. Η οικονοµική ευηµερία ήταν περιορισµένη και δεν προκάλεσε 
τόσο πολύ το ενδιαφέρον των γηγενών ιστορικών. Πρέπει στην  
περίπτωση αυτή να αρκεστεί κανείς σε υποθέσεις που µένει να 
επαληθευθούν από µελλοντικές έρευνες. Στην πρωτεύουσα των νησιών 
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του Ιονίου, όπως άλλωστε και στη Μυτιλήνη, η ύπαρξη µεγάλων 
οικογενειών γαιοκτηµόνων που εκµεταλλεύονται πολύ µεγάλες εκτάσεις 
ελαιώνων αποτελεί οπωσδήποτε ισχυρό παράγοντα εσωτερικής 
αντίστασης στην οικοδόµηση µιας σύγχρονης οικονοµίας. Πρόκειται για 
παλιές οικογένειες (στην Κέρκυρα οι περισσότερες χρονολογούνται από 
την περίοδο της Ενετοκρατίας), οι οποίες, λόγω της προέλευσης του 
πλούτου τους και του τρόπου ζωής τους, έρχονται σε αντίθεση µε τους 
επιχειρηµατίες-υπάλληλοι στην Κέρκυρα, πρόσφυγες στη Μυτιλήνη-που 
επιδιώκουν να ανοίξουν εµπορικά και βιοµηχανικά καταστήµατα. ∆εν 
τους επιτρέπουν να λειτουργήσουν ως φυτώριο νέων ανθρώπων και 
προσπαθούν να απορροφήσουν όσους έχουν πετύχει: έτσι, στην Κέρκυρα 
(124), η οικογένεια ∆εσύλλα (υφαντουργία) συνδέεται µε την οικογένεια 
Καποδίστρια, που κατέχει µεγάλες εκτάσεις ελαιώνων. ∆εν πρόκειται 
τόσο για διαδικασία περιφερειακής αποδυνάµωσης, όσο για πραγµατική 
παρεµπόδιση, εξαιτίας εσωτερικών λόγων, µιας αγροτικής οικογένειας µε 
δοµές που, παραδόξως για την Ελλάδα, παραπέµπουν στον ιταλικό νότο 
(Mezzogiorno).  
 Όποιες και αν είναι οι βαθύτερες αιτίες της νησιώτικης παρακµής, 
προκαλούν πάντα µια γενική κρίση εµπιστοσύνης, που οδηγεί στο 
κλείσιµο των σηµαντικότερων επιχειρήσεων και, στην καλύτερη 
περίπτωση, στη µεταφορά του ζωτικού µέρους των δραστηριοτήτων τους 
στην πρωτεύουσα. Για την Ερµούπολη, αρκεί να περιοριστεί κανείς στις 
πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις από τις πολλές που υπάρχουν. Τα 
µητρώα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου επιτρέπουν την 
παρακολούθηση όλων των σταδίων της πτώσης µιας από τις παλαιότερες 
υφαντουργίες του νησιού. Η επιχείρηση Βελισαρόπουλου ιδρύθηκε στη 
Σύρο το 1883. Μετά από λίγο καιρό, διαθέτει και ένα δεύτερο 
εργοστάσιο στο Νέο Φάληρο, που ήταν τότε βιοµηχανικό προάστιο της 
Αθήνας, αλλά η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται ακόµη στην Ερµούπολη 
το 1917, παρόλο που ο ένας από τους τρεις αδελφούς κατοικεί στην 
Αθήνα. Στα 1930, τα δύο πέµπτα των µελών του διοικητικού συµβουλίου 
µένουν στην πρωτεύουσα, όπου λίγο αργότερα µεταφέρεται η έδρα, αφού 
το 1947 όλα τα µέλη κατοικούν στην Αθήνα. Στα 1950, το εργοστάσιο 
του Φαλήρου απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζοµένους και της 
Σύρου 200. Στα 1959, παρά τα δάνεια του σχεδίου Marshall για τον 
εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων, η επιχείρηση κλείνει το εργοστάσιο 
της Ερµούπολης. Οι Λαδόπουλοι, µεγάλη οικογένεια της πόλης µε 
επενδύσεις στα κλωστήρια, σε τράπεζες και στην εµπορική ναυτιλία, 
µεταφέρουν το 1942 όλες τις υφαντουργικές εγκαταστάσεις τους στον 
Πειραιά, αλλά συνεχίζουν να παραθερίζουν στη Ντελαγκράτσια. Στη 
βυρσοδεψία, όπου ο ανταγωνισµός ήταν πολύ εντονότερος, οι µεταφορές 
ξεκινούν από πιο πριν. Η οικογένεια Τσιροπινά εγκατέστησε την έδρα 
της επιχείρησής της στην πρωτεύουσα το 1926 και η οικογένεια 
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Παππαδάµ το 1938. Οι τοµείς, όµως, στους οποίους η υποχώρηση αρχίζει 
νωρίτερα είναι εκείνοι της εµπορικής ναυτιλίας και των τραπεζικών 
δραστηριοτήτων, που συχνά σχετίζονται µεταξύ τους. Πριν από τον 
α΄παγκόσµιο πόλεµο οι οικογένειες Νεγρεπόντη και Βαλή, ο ναυτιλιακός 
κλάδος του Τσιροπινά, µετέφεραν τις δραστηριότητές τους στον Πειραιά. 
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα, όµως, είναι αυτό του Βαφειαδάκη. Ο 
ιδρυτής της επιχείρησης ανήκει στις προβεβληµένες προσωπικότητες της 
πόλης: δήµαρχος της Ερµούπολης, επιτυχηµένος εφοπλιστής, ιδρυτής της 
Ελληνικής Ατµοπλοΐας, ιδιοκτήτης δέκα ατµόπλοιων και πολύ γνωστών 
αλευρόµυλων, µε χρυσά µονογράµµατα στην εξώπορτα της γαλλικού 
τύπου έπαυλής του, εκποιεί την περιουσία του στα τέλη του αιώνα. Οι 
αλευρόµυλοι πωλούνται σε έναν φούρναρη (τον Ασηµοµύτη) που 
κατορθώνει να πλουτίσει παρασκευάζοντας ζυµαρικά, πριν καταστραφεί 
οριστικά µε το β΄παγκόσµιο πόλεµο και τις κερδοσκοπικές επενδύσεις σε 
κατοικίες µε χρήµατα του σχεδίου Marshall που είχαν εκτραπεί από τον 
αρχικό τους προορισµό. Μετά τη χρεοκοπία της Ελληνικής Ατµοπλοΐας, 
ο Βαφειαδάκης προσανατολίζει τις ναυτιλιακές του δραστηριότητες προς 
µια πειραιώτικη εταιρεία εµπορικής ναυτιλίας, την Ανατολική. Η 
εγκατάσταση των Βαφειαδάκηδων στην πρωτεύουσα, η εκποίηση των 
νησιώτικων επενδύσεών τους προς όφελος µιας σειράς συνεχιστών 
κατώτερης κοινωνικής προέλευσης, σήµαναν τη λήξη της εποχής της 
ακµής για την Ερµούπολη, όχι, όµως, και το τέλος της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας της οικογένειας: στα 1964, συναντά κανείς ξανά δύο 
µέλη της στους κύκλους της βιοµηχανίας, των τραπεζών και των 
ασφαλιστικών εταιρειών (125). 
 Στην Κέρκυρα, οι χρεοκοπίες είναι ακόµη περισσότερες από τις 
µεταφορές. Πολλαπλασιάζονται στο µεσοπόλεµο και ο β΄παγκόσµιος 
πόλεµος αποτελεί τη χαριστική βολή. Οι αλευρόµυλοι παύουν να 
λειτουργούν στα 1932-1933 (Καλιβόκας, Αναστασίου). Μια 
χαρτοβιοµηχανία µεταφέρεται στην Αθήνα γύρω στα 1930 (Λαζαράς-
Παπαδόπουλος). Η βουτυροκοµία του Μαργαρίτη κλείνει στα 1952, η 
υφαντουργία ινών από φοίνικα του Ζερβού µεταφέρεται στην Αθήνα το 
1968. Στην περίπτωση αυτή, η οικονοµική παρακµή συνοδεύεται από τη 
µεταφορά διάφορων υπηρεσιών, που κάθε φορά συνιστά ένα πλήγµα για 
την υπερηφάνεια των κατοίκων, αλλά και για την απασχόληση. Μετά τον 
τελευταίο πόλεµο, έφυγαν από την Κέρκυρα η Μεγάλη Θεολογική 
Σχολή, η Σχολή Αστυνοµίας, η Σχολή Υπαξιωµατικών, η Σχολή 
Εφέδρων  Αξιωµατικών. Η προτεραιότητα αυτή της υποχώρησης στο 
πολιτικό επίπεδο σε σχέση µε την οικονοµική παρακµή, είναι η βασική 
διαφορά ανάµεσα στην Κέρκυρα και την Ερµούπολη: στις Κυκλάδες 
εξασθένισε η ζωτικότητα ενός πληθυσµού ναυτικών και εµπόρων, στα 
νησιά του Ιονίου τρώθηκε ο εγωισµός των αριστοκρατικών οικογενειών, 
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µε την αµφισβήτηση της θέσης που κατείχαν στην οργανωτική δοµή του 
κράτους. 
 Συµπερασµατικά, οι ιδιοµορφίες και η γενίκευση της νησιώτικης 
παρακµής διακρίνονται ευκρινέστερα στο επίπεδο των οικογενειακών 
«δυναστειών». Στην Ερµούπολη, δύο παραδειγµατικές γενεαλογίες 
καταδεικνύουν τον τρόπο µε τον οποίο η ζωή των ανθρώπων συνδέεται 
µε τις γενικές εξελίξεις, φωτίζοντας και εξηγώντας τις συγχρόνως . Η 
καταγωγή από τη Χίο ή την Κρήτη, η εγκατάσταση στη Σύρο, η επιτυχία 
στο µεγάλο εµπόριο ή την εµπορική ναυτιλία, η κατάληξη στο επάγγελµα 
του δικηγόρου ή του πλοιάρχου είναι κοινά χαρακτηριστικά για τις 
διάφορες γενεές και σκιαγραφούν την πτωτική τάση. Φαίνονται, έτσι, 
καλύτερα οι δύο αδυναµίες της Ερµούπολης: Οι άνθρωποι της Σύρου, 
ξένοι σε ένα άγονο κυρίως νησί όπου κατόρθωσαν να πλουτίσουν, δεν 
πρόλαβαν να δεθούν µε µια µικρή πατρίδα, η οποία υπήρξε προσωρινό 
καταφύγιο το οποίο εγκατέλειψαν µόλις άλλαξε η κατάσταση. Όπως και 
οι µικρασιάτες πρόσφυγες έναν αιώνα αργότερα, είδαν την Αθήνα ως 
αιτία της καταστροφής τους και ταυτόχρονα ως µοναδική τους ελπίδα. 
Ακόµη πιο σηµαντικό, όµως, είναι το γεγονός ότι οι τολµηροί αυτοί 
έµποροι και ναυτικοί δεν αντιλήφθηκαν ποτέ πως στο Βασίλειο της 
Ελλάδας τα πάντα σχεδόν σχετίζονταν µε την πολιτική. Στο απόγειο της 
ακµής της, η Ερµούπολη δεν έχει σχεδόν κανέναν πολιτικό: αυτή η πόλη 
βιοµηχάνων και πλοιάρχων κυβερνάται, κυρίως, από πελοποννήσιους 
πολιτικούς µε καταγωγή από αγροτικές περιοχές. Αρχίζουν να 
συµπεριλαµβάνουν στις φιλοδοξίες τους υπουργικές θέσεις όταν έχουν 
πλέον καταφύγει στη δικηγορία. Οι προσπάθειες αυτές δε γνώρισαν 
επιτυχία και, όπως αναφέρει ο χρονογράφος του 1925, «οι άνθρωποι της 
Σύρου είναι γνωστοί ως δραστήριοι και φιλήσυχοι, δεν ασχολούνται µε 
την πολιτική, αλλά ζητούν από το βουλευτή της Σύρου να ασχολείται µε 
αυτούς» (126). Εφόσον δεν εκµεταλλεύθηκαν την ευκαιρία για την 
απόκτηση πολιτικής επιρροής κατά την περίοδο της ακµής τους, 
κατέληξαν να εξαρτώνται από την Αθήνα, νησιώτες συνδεδεµένοι στενά 
µε τη µητρόπολη, όπως συµβαίνει συχνά στη Μεσόγειο. 
 Στην Κέρκυρα και τη Μυτιλήνη, τα πράγµατα είναι πιο απλά, αλλά 
η τελική έκβαση όµοια σχεδόν. Οι µεγάλες αριστοκρατικές οικογένειες 
της Κέρκυρας-αυτές των Βεντούρα, Μπογδάνου, Θεοτόκη, Παλατιανού, 
Τριβόλη, Μούχα-έχοντας αναπτύξει ισχυρή πεποίθηση περί ιστορικής 
τους αποστολής, στηριζόµενες στους ελαιώνες και τις επαύλεις τους, 
οχυρώνονται πίσω από την έγγεια πρόσοδο και τους νοµικούς τίτλους  
που συχνά είναι καθαρά τιµητικοί (βλ. τους πολλούς κερκυραίους 
δικηγόρους που δεν ασκούν το επάγγελµα). Η τουριστική ανάπτυξη και η 
κερδοσκοπική δραστηριότητα που προκαλεί συντελούν στην έξοδο από 
την αποµόνωσή τους που είχε πολύ µέτρια αποτελέσµατα µε την πτώση 
της απόδοσης της ελαιοκαλλιέργειας. ∆εν αρκούν, όµως, για την 
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εξασφάλιση της εισόδου στους αθηναϊκούς επιχειρηµατικούς κύκλους. 
Κανένα µέλος των οικογενειών που αναφέρθηκαν παραπάνω δε 
βρίσκεται στον κατάλογο των συµβούλων ελληνικών επιχειρήσεων. Το 
µόνο που επιτυγχάνουν  είναι η παρουσία τους στον ήδη µεγάλο 
κατάλογο των µεγαλοϊδιοκτητών ακινήτων στην πρωτεύουσα. Στη 
Μυτιλήνη, η έγγεια ιδιοκτησία έχει αποκτηθεί πολύ πιο πρόσφατα και 
βρίσκεται πιο κοντά στη χειρωνακτική εργασία παρά στον αριστοκρατικό 
τίτλο. Σύντοµα, όµως, συµβάλλει  στη λειτουργία των ίδιων µηχανισµών 
οικονοµικού αδιεξόδου µε την Κέρκυρα: στην τρίτη γενεά, µετά τις 
απαραίτητες σπουδές στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
αποσύρονται στα κτήµατά τους, ζουν από τις προσόδους και επενδύουν 
σε συλλογές γραµµατοσήµων και επίπλων. Ωστόσο, από την προέλευσή 
τους επιβιώνει µια µικρή τάση επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας η οποία, 
λόγω της µικρής απόστασης από την εχθρική Τουρκία, είχε πάντα την 
τάση να καλλιεργείται αλλού. Οι µεταφορές επιχειρήσεων από τη 
Μυτιλήνη είναι λίγες, αλλά αρκετοί Μυτιληνιοί είναι επιχειρηµατίες 
στην πρωτεύουσα. Ο υιός Μπίνος είναι στη δεκαετία του 1960 
επιχειρηµατίας εγκαταστηµένος στην Αθήνα, παραπέµποντας σε 
συµπατριώτες του που εγκλιµατίστηκαν πολύ πριν στην πόλη αυτή, όπως 
ο Κούππας (βιοµηχανία µηχανηµάτων στον Πειραιά), ο Αλεπουδέλης 
(σαπωνοποιία) και, κυρίως, ο Παπουτσάνης που κατάγονται από το 
Πλωµάρι, τη δεύτερη πόλη του νησιού, και πλούτισαν παρασκευάζοντας 
σαπούνια στον Πειραιά (127). 
 Εποµένως, οι διαφορετικές εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το καθένα 
από τα νησιά αυτά θα µπορούσαν να αποδείξουν ότι η νησιώτική 
ιδιότητα δεν αποτελεί από µόνη της αξεπέραστο µειονέκτηµα και ότι η 
οικονοµική παρακµή των πλουσιότερων νησιών δεν είχε ιδιαίτερη σχέση 
µε την πρωτεύουσα. Ο έµπορος της Ερµούπολης, ο κερκυραίος 
αριστοκράτης  και ο γαιοκτήµονας της Μυτιλήνης δεν µπόρεσαν να 
διατηρήσουν την οικονοµική τους υπεροχή για διαφορετικούς κάθε φορά 
λόγους. Η λειτουργία του κρατικού πολιτικού µηχανισµού αρκέστηκε 
στο να επισφραγίσει µε παρόµοιο τρόπο αυτές τις ξεχωριστές 
διαδικασίες. Ωστόσο, ο καθένας από αυτούς ακολούθησε στην 
πρωτεύουσα τη δική του πορεία, ανάλογα µε την προέλευσή του. 
 
Η εξέλιξη των βιοµηχανικών λιµανιών: Καλαµάτα, Βόλος, Καβάλα. 
 
 Στα µέσα της δεκαετίας του 1960, η Καλαµάτα, ο Βόλος και η 
Καβάλα παρουσιάζουν την ίδια εικόνα: µιας πόλης και ενός λιµανιού σε 
λήθαργο. Βέβαια, τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της κάθε πόλης 
διαφοροποιούν αυτήν την εντύπωση της στασιµότητας. Παραδόξως, η 
Καλαµάτα, που έχει τους λιγότερους κατοίκους (41.000 το 1961, 40.000 
το 1971) και όπου παρατηρείται οπωσδήποτε η πιο σηµαντική 
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δηµογραφική και οικονοµική υποχώρηση, προκαλεί στον επισκέπτη την 
πεποίθηση ότι βρίσκεται σε µια σύγχρονη πόλη: µακριά από το λιµάνι, µε 
κάθετους δρόµους και ωραίες προσόψεις οικιών ιταλικού τύπου, µε 
δενδροφυτεµένες λεωφόρους, µε κινηµατογράφους και ζαχαροπλαστεία, 
µε τη µεγάλη λεωφόρο που οδηγεί στο σταθµό, θα µπορούσε να 
οδηγήσει στην εξαγωγή εσφαλµένων συµπερασµάτων. Την ίδια περίοδο, 
παρά τους 80.000 κατοίκους του (1961), ο Βόλος θυµίζει ακόµη µία 
µεγάλη κωµόπολη γεµάτη σκόνη, που το αργιλώδες χρώµα της δε 
διέφερε πολύ από τη γειτονική θεσσαλική πεδιάδα: στη µέση του 
δρόµου, σε µια φαινοµενική σύγχυση, συναντούσε κανείς τα θορυβώδη 
τραµ που διασταυρώνονταν µε παραφορτωµένα  κάρα. Η σιδηροδροµική 
γραµµή από τη Λάρισα διέσχιζε την κύρια είσοδο της πόλης και έφθανε 
ως το λιµάνι, όπου οι γερανοί και οι αποθήκες έκλειναν το σκηνικό της 
πόλης. Τα χαµηλά σπίτια, που επεκτείνουν υπερβολικά την πόλη, ήταν 
ένα αµφίβολο προστατευτικό µέτρο για τους καταστροφικούς σεισµούς 
(ένας από τους ισχυρότερους σηµειώθηκε στα 1957 µε πάρα πολλά 
θύµατα). Η Καβάλα από µέρους της (45.000 κάτοικοι το 1961, 47.000 το 
1971), ήταν ακόµη µια πόλη τουρκικού τύπου, περιορισµένη µέσα στο 
φυσικό της αµφιθέατρο, κάτω από τις αψίδες ενός ρωµαϊκού 
υδραγωγείου, όπου τα χαµηλά καταστήµατα της αγοράς γειτνίαζαν στο 
λιµάνι µε τα ψηλά κτίρια των καπνεργοστασίων. Ωστόσο, και στις τρεις 
πόλεις επικρατούσε η ίδια ατµόσφαιρα τεχνητής ζωτικότητας και 
υφέρπουσας µελαγχολίας: περιορισµένη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας, έντονη κίνηση για ορισµένες ώρες το βράδυ, όταν τα 
καταστήµατα άνοιγαν τις πόρτες και άναβαν τα φώτα, όταν ο κόσµος 
έβγαινε για το τελετουργικό του περιπάτου και την επίδειξη της 
τελευταίας τουαλέτας και όταν, στην Καβάλα, τα πλοία αναχωρούσαν 
για τη Θάσο. Λίγο αργότερα όµως-και πολύ νωρίς για τη Μεσόγειο-η 
πόλη έπεφτε στη σιωπή και το σκοτάδι. 
 Η κίνηση στα λιµάνια είναι αντίστοιχη µε τη συστολή της αστικής 
δραστηριότητας. Από το 1966 ως το 1970, η χωρητικότητα των πλοίων 
που φθάνουν στο Βόλο και την Καβάλα µένει σχεδόν σταθερή, τη στιγµή 
που ξεπερνά το 32% για το σύνολο της χώρας, ενώ τα σκάφη που 
καταπλέουν στην Καλαµάτα δεν υπολογίζονται πια ξεχωριστά στη 
στατιστική επετηρίδα. Η πτώση της κίνησης στην προκειµένη περίπτωση 
είναι σηµαντική. Το 1926, οι εξαγωγές από το τελωνείο της Καβάλας 
αντιπροσώπευαν το 25% του συνόλου, από το Βόλο το 8%, και από την 
Καλαµάτα το 3%. Στα 1970, τα αντίστοιχα ποσοστά (128) πέφτουν σε 
4%, 2% και 1%. 
 Μετά, όµως, από ορισµένα χρόνια, όλες αυτές οι καταστάσεις που 
περγράφηκαν παραπάνω έχουν διαφοροποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό. 
Όπως συχνά συµβαίνει στην Ελλάδα, οι εξωτερικές µεταβολές της πόλης 
διακρίνονται καλύτερα στις κατασκευές και στην τουριστική κίνηση. Ο 
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Βόλος και η Καλαµάτα αποτελούν εδώ τις πιο ακραίες περιπτώσεις. Το 
1971, η πρωτεύουσα της Μεσσηνίας δε διαφέρει σχεδόν καθόλου 
συγκριτικά µε την προ δεκαετίας εικόνα της. Οι πολυκατοικίες είναι 
σπάνιες και τα εργοτάξια επίσης. Οι παλιές ατµοµηχανές της ΣΠΑΠ 
(Σιδηρόδροµοι Πειραιώς-Αθηνών-Πελοποννήσου, που 
κρατικοποιήθηκαν το 1962) εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω σε 
γραµµές που δε χρησιµοποιούνται και έχουν καλυφθεί από βλάστηση. 
Στο λιµάνι, εµφανίζονται όλο και περισσότερα εγκαταλειµµένα πλοία και 
ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάµεσα στα γυψώµατα των 
παλαιών ξενοδοχείων πολυτελείας µέσα στην πόλη και στις στοιχειώδεις 
ανέσεις του «Ξενία» που έχει κτιστεί αρκετά µακριά, σε µια σχεδόν 
ερηµική ακτή, κοντά στο δρόµο για τη Μάνη: σε κάθε περίπτωση, όµως, 
δεν έχει τη δυνατότητα να αισθανθεί πραγµατικά τον παλµό της πόλης. 
Στο Βόλο, οι αλλαγές είναι περισσότερο θεαµατικές. Η έξοδος του νέου 
αυτοκινητοδρόµου από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη οδηγεί τον 
ταξιδιώτη κατευθείαν στο κέντρο µιας σύγχρονης πόλης, όπου τα κτίρια 
στις παράλληλες µε το λιµάνι οδούς συναγωνίζονται µεταξύ τους µε 
τολµηρές κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα και γυαλί που 
φαίνονται να αψηφούν κάθε αντισεισµική προφύλαξη. Εξάλλου, το 
καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολο βρει κανείς δωµάτιο στα πολυάριθµα 
καινούρια ξενοδοχεία του κέντρου και οι µεσίτες εξηγούν ότι η µοναδική 
λύση είναι µια λιγότερο πολυτελής αλλά περισσότερο φιλόξενη στέγη 
στα ιστορικά χωριά που βρίσκονται στην πλαγιά του Πηλίου πάνω από 
το Βόλο, εφόσον και το βιοµηχανικό λιµάνι έγινε δραστήριο τουριστικό 
κέντρο. Στις φυσικές καλλονές της περιοχής, που παραθέτει το 
µεσογειακό τοπίο (ελαιώνες)  του Παγασητικού στις εκτάσεις πρασίνου 
(µηλιές, καστανιές, καρυδιές) και την ακτή του Αιγαίου, προστίθεται όλο 
και περισσότερο η σύνδεση  µε τις Σποράδες (Σκιάθος, Σκόπελος, 
Σκύρος), όπου συχνάζει πολύ η αστική τάξη της Θεσσαλονίκης. 
 Παρά τις αντίθετες εικόνες, η πρόσφατη εξέλιξη δεν εξάλειψε 
εντελώς τη γενικότερη οµοιότητα αυτών των ελληνικών βιοµηχανικών 
λιµανιών. Χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από µια διαφοροποιηµένη 
οικονοµική δραστηριότητα (που τα διαχωρίζει από τις νησιώτικες πόλεις 
που εξετάστηκαν προηγουµένως) και από µια ατµόσφαιρα διαρκούς 
κρίσης, που είναι κοινή. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι περισσότερο 
έντονα στο Βόλο, όπως προκύπτει από µια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα 
που διενήργησε στα 1965 µια τοπική εφηµερίδα (129). Η επιτυχία του 
θεσσαλικού οικονοµικού κέντρου οφείλεται στο συνδυασµό τριών 
παραγόντων: του πλούτου της πεδιάδας, όπου παράγονται άφθονα 
δηµητριακά, µαλλί, βαµβάκι και καπνός και έχει την επιπλέον 
δυνατότητα να αποτελέσει την αγορά µιας βιοµηχανικής παραγωγής 
(αγροτικά µηχανήµατα, υλικά κατασκευών), της παρουσίας ενός λιµένα 
µε ευνοϊκή θέση στο κέντρο περίπου του Αιγαίου που εξάγει 
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µεταποιηµένα αγροτικά προϊόντα και εισάγει βιοµηχανικές πρώτες ύλες 
και, τέλος, της ύπαρξης ενός πραγµατικού φυτωρίου πρωτοβουλιών, που 
η ανθρώπινη αξία του εκδηλώνεται στα χωριά του Πηλίου από το 18ο 
αιώνα. Εν συντοµία, µια συνηθισµένη για λιµένα της Μεσογείου 
κατάσταση, σε συνδυασµό µε τα πλεονεκτήµατα µιας άµεσα 
προσβάσιµης ενδοχώρας, µε πολλές φυσικές δυνατότητες. Οι 
βιοµηχανικές ειδικεύσεις του Βόλου εκφράζουν αρκετά ικανοποιητικά το 
δυναµικό αυτό: µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, εξειδικευµένη 
µεταλλουργία, βιοµηχανία οπλισµένου σκυροδέµατος. Για τον καθένα 
από αυτούς τους τοµείς είναι πολύ δύσκολο να δοθεί µια σύντοµη 
περιγραφή, χωρίς να χρησιµοποιηθεί η έννοια της κρίσης, που αποτελεί 
µια διαρκή πραγµατικότητα. 
 Χαρακτηριστική από την άποψη αυτή είναι η περίπτωση της 
υφαντουργίας των γνωστών µάλλινων υφασµάτων του Βόλου. Στις αρχές 
της δεκαετίας του 1970, δύο πρόσφατα εγκαταστηµένα εργοστάσια 
υποδηλώνουν τη ζωτικότητα αυτής της παράδοσης. Όµως, η εποχή της 
ακµής της υφαντουργίας έχει παρέλθει. Από τις δύο σπουδαιότερες 
επιχειρήσεις-Παπαγεωργίου και Μουρτζούγου-µόνο η µία λειτουργούσε 
ακόµη το 1965. Τα εργαστήρια Μουρτζούγου µετατράπηκαν τότε σε 
αποθήκες της Αγροτικής Τράπεζας, µια όχι και τόσο ικανοποιητική 
κατάληξη για µια επιχείρηση που είχε ιδρυθεί στα 1908 και υιοθέτησε ως 
σήµα κατατεθέν το ποµπώδες βιβλικό όνοµα «Λεβιάθαν». Ως το 1928, η 
οικογένεια Μουρτζούγου είχε συνεταιριστεί µε τους εβραϊκής καταγωγής 
επιχειρηµατίες του Βόλου, τους Λεβή, και στην καλύτερη περίοδό της 
(1930-1940), η επιχείρηση απασχολούσε περισσότερους από 600 
εργαζοµένους, είχε αποκλειστικούς αντιπροσώπους στην Αθήνα, τη 
Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη και διέθετε σε όλη την Ελλάδα 
«ευρωπαϊκά» προϊόντα, για να κολακεύει την πελατεία της. Βέβαια, 
αυτός ο τίτλος βασιζόταν και σε ένα χρυσό µετάλλιο που έλαβε στη 
∆ιεθνή Έκθεση του Παρισιού στα 1930. Η εταιρεία Παπαγεωργίου ήταν 
ακόµη πιο φηµισµένη, µε τους 1.000 υπαλλήλους που απασχολούσε και 
τις νέες εγκαταστάσεις που εγκαινίασε µέσα σε γενικό ενθουσιασµό ο 
Βενιζέλος στα 1931. Από όλα αυτά απέµεινε µόνο ένα µικρό εργαστήριο 
για λανάρισµα µαλλιού, που στις αρχές της δεκαετίας του 1970 έχει πια 
κλείσει (130). Η καπνοβιοµηχανία είναι µία άλλη ειδικότητα του Βόλου 
που γνώρισε µια ακόµα πιο επιζήµια κρίση. Για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, η οικογένεια Ματσάγγου είχε ηγετική θέση στον τοµέα αυτόν. 
Καταγόµενη από ένα χωριό του Πηλίου (Κατωχώρι), κυριάρχησε µε τις 
πρωτοβουλίες της στην εξέλιξη της ελληνικής βιοµηχανίας σιγαρέττων: 
στα 1910, εισάγει την πρώτη µηχανή για το κόψιµο του καπνού, το 1920 
εγκαθιστά την πρώτη µηχανή που στρίβει τα τσιγάρα, το 1927 ανοίγει το 
πρώτο ολοκληρωµένο εργοστάσιο, µε την αγορά ενός τυπογραφείου για 
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την κατασκευή των κυτίων. Η επιχείρηση χρεοκόπησε το 1956, 
βοηθήθηκε από το κράτος και έκλεισε οριστικά στα 1971 (131).  
 Ένας άλλος τοµέας που βρίσκεται σε µακροχρόνια κρίση είναι η 
εξειδικευµένη µεταλλουργία. Προέκυψε από τις ανάγκες σε αγροτικό 
εξοπλισµό της γειτονικής πεδιάδας και για πολύ καιρό ταυτιζόταν µε δύο 
µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις, του Γκλαβάνη και του 
Σταµατόπουλου, που στα τέλη της δεκαετίας του 1960 είχαν σταµατήσει 
να λειτουργούν. Ο ιδρυτής της επιχείρησης Γκλαβάνη κατάγεται από τον 
Άνω Βόλο, όπου είχε έναν αλευρόµυλο, και δηµιουργεί στα τέλη του 
19ου αιώνα (1895) µια επιχείρηση εισαγωγής αγροτικών µηχανηµάτων. 
Επισκέπτεται την Ευρώπη και τη Βόρεια Αµερική αναζητώντας νέα 
εργαλεία και σύντοµα αρχίζει να τα κατασκευάζει ο ίδιος. Στο 
µεσοπόλεµο, η επιχείρηση Γκλαβάνη είναι γνωστή σε όλη την Ανατολή, 
εξάγοντας ιδιαίτερα προς την Τουρκία, και απασχολεί περισσότερους 
από 1.200 µισθωτούς µαζί µε το βιδοποιείο που προστέθηκε στα 1935. Η 
ένταση στις σχέσεις µε την Τουρκία µετά το 1952, και κυρίως η εξέλιξη 
του αγροτικού εξοπλισµού που δεν απαιτούσε πια µηχανικές κατασκευές 
αλλά µηχανές µε κινητήρα περιορίζουν στο ελάχιστο την παραδοσιακή 
αγορά της επιχείρησης που οδηγείται στις απολύσεις και τη χρεοκοπία. 
Την ίδια τύχη έχει και η επιχείρηση Σταµατόπουλου. Ο πατέρας είναι 
αρβανίτης από την Αττική (Βίλλια, κοντά στην Ελευσίνα). 
∆ιπλωµατούχος αρχιτέκτονας του Πολυτεχνείου, επιλέγει, 
χαρακτηριστικά για τα τέλη του 19ου αιώνα, τη Θεσσαλία και όχι την 
πρωτεύουσα για να θέσει σε εφαρµογή τις ικανότητές του: εκτός από το 
εργοστάσιο αγροτικών µηχανηµάτων (1883), ασχολείται µε τη 
διαρρύθµιση του λιµανιού στο Βόλο, τη διευθέτηση των οχθών του 
Πηνειού στη Λάρισα και µε το δηµόσιο φωτισµό στην Πορταριά 
(Πήλιο), στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα (Θεσσαλία). Ωστόσο, µετά από 
µια περίοδο ακµής, κατά την οποία η επιχείρηση επεκτείνεται στην 
Αθήνα, αντιµετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες  µε τον Γκλαβάνη: o 
πειραιώτικος κλάδος αναπτύσσεται, ενώ ο Θεσσαλικός οδηγείται στη 
χρεοκοπία (1965). Με τον ίδιο τρόπο, η µετατροπή της υποδοµής των 
µεταφορών προς όφελος των οδικών επιφέρει την υποχώρηση µιας 
σηµαντικής δραστηριότητας του θεσσαλικού κέντρου: της επισκευής του 
σιδηροδροµικού υλικού, που απασχολούσε περισσότερους από 500 
εργαζοµένους το 1958 και µόνο 162 το 1963 και 159 στα 1969 (132). 
Από αυτήν την παράδοση στη µεταλλουργία µένουν στο Βόλο µόνο οι 
ελπίδες, που συνεχώς διαψεύδονται, για την εγκατάσταση µιας αλυσίδας 
συναρµολόγησης αυτοκινήτων Peugeot-Renault, πρωτοβουλία ανάλογη 
του παρελθόντος και της θέσης του θεσσαλικού λιµανιού. Μέχρι το 1970, 
ωστόσο, οι ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση περιορίζονται στο 
θεµέλιο λίθο που τοποθέτησε µε µεγάλη επισηµότητα ο τότε 
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αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παττακός και στις επανειληµµένες 
εκκλήσεις για συµπλήρωση του αρχικού κεφαλαίου. 
 Τελικά, οι µόνοι κλάδοι που ξεφεύγουν από τη γενικευµένη κρίση 
των δραστηριοτήτων του Βόλου είναι ορισµένες βιοµηχανίες τροφίµων 
(Αγρία, εργοστάσιο παγωτών και αναψυκτικών, η Θεσσαλική Εταιρεία 
Οινοπνευµατωδών Ποτών) και κυρίως τσιµέντων (Όλυµπος). Είναι 
πιθανό ότι αυτές οι εξαιρέσεις οφείλονται στην επιρροή των αθηναϊκών 
κεφαλαίων που από καιρό κυριαρχούν στους συγκεκριµένους τοµείς. 
 Πράγµατι, ένας δεύτερος παράγοντας οµοιογένειας των ελληνικών 
βιοµηχανικών λιµανιών είναι ο αποφασιστικός ρόλος της οικονοµικής 
επίδρασης της πρωτεύουσας. Πολύ καλύτερα σε σύγκριση µε τα αστικά 
κέντρα των νησιών, όπου η επίδραση της Αθήνας είναι παλαιότερη και 
οδήγησε περισσότερο στη νάρκωση παρά στον έλεγχο, προσφέρεται η 
δυνατότητα στο σηµείο αυτό να αναλυθούν ορισµένοι µηχανισµοί 
οικονοµικού ελέγχου. Στο Βόλο είναι τριών ειδών: άµεσος 
ανταγωνισµός, µεταφορά τοπικών επιχειρήσεων στην πρωτεύουσα, 
ενδιαφέρον αθηναϊκών κεφαλαίων για θεσσαλικές πρωτοβουλίες. Το 
καλύτερο παράδειγµα των επιπτώσεων του αθηναϊκού ανταγωνισµού 
είναι αυτό που αναφέρθηκε ήδη για την υφαντουργία µάλλινων 
υφασµάτων στο Βόλο: πριν το β΄παγκόσµιο πόλεµο, οι πρωτοβουλίες 
των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, που επωφελούνται από την ύπαρξη 
στην Αθήνα πεπειραµένων τεχνιτών, αντισταθµίζει την αρχαιότητα των 
θεσσαλικών επιχειρήσεων και την ποιότητα των πρώτων υλών τους 
(µαλλί από τα πρόβατα της πεδιάδας). Με το τέλος του πολέµου, η 
γενική οικονοµική αποδιοργάνωση, που ευνοεί τους ιδιοκτήτες 
βιοµηχανιών που βρίσκονται πιο κοντά στις κρατικές υπηρεσίες και τις 
πηγές ενέργειας (ηλεκτρισµός), ο µεγαλύτερος έλεγχος της πρωτεύουσας 
στα κυκλώµατα διανοµής των προϊόντων αυξάνουν τα πλεονεκτήµατα 
των αθηναϊκών εταιρειών. Οδηγούν στην οριστική παύση λειτουργίας 
των µεγάλων επιχειρήσεων του Βόλου και αφήνουν µόνο περιφερειακές 
βιοτεχνικές δραστηριότητες που επιβιώνουν ακριβώς λόγω της 
εξειδίκευσής τους: λόγου χάρη, κουβέρτες και φλοκάτες. 
 Οι µεταφορές στην Αθήνα (προηγουµένως εξετάστηκαν οι 
επιπτώσεις τους στην παρακµή των νησιών) λειτουργούν σε δύο επίπεδα. 
Μερικές φορές πρόκειται µόνο για µεταφορά της έδρας της επιχείρησης, 
που επιβεβαιώνει την έλλειψη αποτελεσµατικότητας σε ό,τι αφορά τη 
διοίκηση και την εµπορική πολιτική της επιχείρησης. Έτσι, στα 1937, ο 
Γκλαβάνης µεταφέρει την έδρα της επιχείρησής του στην Αθήνα και στα 
1943 τον ακολουθεί ο Μουρτζούγος. Αυτές οι µετατοπίσεις των 
υπηρεσιών δεν έχουν κατά γενικό κανόνα τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα. Ήδη στα 1963 (ίσως λόγω δυσκολιών στις επικοινωνίες), 
ο Γκλαβάνης µεταφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στο Βόλο, αφήνοντας 
στην πρωτεύουσα µόνο το γραφείο του βουλευτή της οικογένειας: 
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γνωρίζοντας αυτήν τη λεπτοµέρεια, που καταγράφεται προσεκτικά στα 
µητρώα του αθηναϊκού Εµπορικού Επιµελητηρίου, µπορεί κανείς να 
ισχυριστεί ότι ο πολιτικός υπερασπίστηκε τα συµφέροντα της 
οικογένειας εξίσου αποτελεσµατικά µε τους συµβούλους της εταιρείας. 
Στο µεταξύ, φαίνεται ότι όλες αυτές οι µεταφορές, που αφήνουν το 
σύνολο του παραγωγικού µηχανισµού στο Βόλο, επιβαρύνουν τελικά 
αυτούς που τις πραγµατοποιούν: τα γενικά έξοδα αυξάνονται και οι 
περιορισµένες δυνατότητες της επιχείρησης δε µεγεθύνονται. Ορισµένοι 
πιο προνοητικοί αποφασίζουν να εγκαταστήσουν στην Αθήνα ένα 
δυναµικό τοµέα της επιχείρησής τους ή µια παρόµοια επιχείρηση. Αυτή η 
τάση δεν είναι εντελώς νέα. Έτσι, κατά τη δεκαετία του 1920, η εταιρεία 
Εκµετζόγλου, που τροφοδοτούσε µε ακατέργαστο µετάξι τους 
βιοµήχανους του Μιλάνου, της Μασσαλίας και της Λυών, ιδρύει στην 
Αθήνα ένα υφαντουργείο µεταξωτών υφασµάτων. Σκοπός είναι η 
προσέγγιση της αγοράς αυτής, που είναι πολύ σηµαντικότερη από εκείνη 
του Βόλου. Ωστόσο, ο ανταγωνισµός των συνθετικών ινών (ΕΤΜΑ) 
οδηγεί την επιχείρηση σε χρεοκοπία. Περισσότερο αποτελεσµατική είναι 
η διάσπαση της Εταιρείας Σταµατόπουλου η οποία, όπως 
προαναφέρθηκε, κατείχε µια σηµαντική θέση στην εξειδικευµένη 
µεταλλουργία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, διευθύνεται από δύο 
αδελφούς οι οποίοι αποφασίζουν να διαιρέσουν την επιχείρησή τους: ο 
Ορέστης κρατάει το εργοστάσιο του Βόλου και το υποκατάστηµα της 
Λάρισας, ενώ ο Θρασύβουλος αποκτά την αντιπροσωπεία της 
Θεσσαλονίκης και ιδρύει µια µονάδα παραγωγής στον Πειραιά. Σύντοµα, 
η κάθε εταιρεία ακολουθεί το δικό της δρόµο. Ο θεσσαλικός κλάδος 
ακολουθεί µια επιζήµια εµπορική πολιτική. Μετά την απελευθέρωση 
συνεχίζει να εισάγει ξένα µηχανήµατα, τα οποία, εξαιτίας των 
αλλεπάλληλων υποτιµήσεων της δραχµής, κοστίζουν όλο και ακριβότερα 
και οι αγρότες δεν µπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Επιπλέον, 
λαµβάνονται ατυχείς πρωτοβουλίες: εγκαταλείπεται η αντιπροσωπεία της 
Massey-Harris για την Oliver και µε αυτόν τον τρόπο αυξάνονται τα 
αποθέµατα, χωρίς να αυξάνονται και οι πωλήσεις. Η χρεοκοπία είναι η 
αναµενόµενη κατάληξη. Στο µεταξύ ο κλάδος του Πειραιά 
αναπτύσσεται: εκτός από τα καρφιά και τις βίδες που παρήγαγε 
προπολεµικά, κατασκευάζει πλέον και µικρά εξαρτήµατα ηλεκτρικών και 
τηλεφωνικών συσκευών (133). 
 Η επιβολή άµεσου ελέγχου στις θεσσαλικές επιχειρήσεις από τα 
αθηναϊκά κεφάλαια είναι ακόµη πιο ενδιαφέρουσα. ∆ιαθέτει το 
πλεονέκτηµα της σαφούς παρουσίασης του ρόλου της τράπεζας σε µια 
επαρχιακή οικονοµία. Τα αποτελέσµατα της παρέµβασης του τραπεζικού 
τοµέα είναι περισσότερο αισθητά από τις επιπτώσεις του ανταγωνισµού ή 
της µεταφοράς επιχειρήσεων. Λειτουργεί πάντα µε αφορµή τις δυσκολίες 
της επαρχιακής επιχείρησης, αλλά καταλήγει σε δύο διαφορετικές 
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συνέπειες. Μερικές φορές η τράπεζα, και στις περιπτώσεις από το Βόλο 
πάντα η Εθνική, αναλαµβάνει άµεσα τη διαχείριση της εταιρείας που 
κινδυνεύει, όπως έγινε µε την ΑΓΡΙΑ (παραγωγή παγωτών και 
αναψυκτικών). Η σύσταση της επιχείρησης χρονολογείται στα 1920 µε 
πρωτοβουλία παραγωγών φρούτων από το Πήλιο. Τότε αναγκάζονται 
ήδη να συνεργαστούν µε έναν Θεσσαλό τραπεζίτη, τον Κοσµαδόπουλο, 
που αναλαµβάνει τη διοίκηση της επιχείρησης. Το εργοστάσιο 
εγκαταστάθηκε κοντά στο Βόλο, αλλά στην ύπαιθρο, προκειµένου να 
αποφύγει την καταβολή φόρων στην πόλη. Όµως, η τράπεζα του 
Κοσµαδόπουλου, όπως και άλλα επαρχιακά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, 
απορροφώνται από το αθηναϊκό χρηµατιστικό κεφάλαιο και η ΑΓΡΙΑ 
χρεοκοπεί (1937). Η Εθνική Τράπεζα, βασικός πιστωτής, παίρνει τις 
εγκαταστάσεις. Άλλες φορές, η τράπεζα δεν είναι παρά ο κύριος 
µεσάζων που µεταφέρει επιτόπου τον εξωτερικό έλεγχο, όπως στην 
περίπτωση της τσιµεντοβιοµηχανίας «Όλυµπος». Αρχικά (1925), 
δηµιουργείται από Θεσσαλούς κεφαλαιούχους για την εκµετάλλευση των 
απαιτήσεων µιας επαρχιακής αγοράς. Η συµµετοχή της Εθνικής 
Τράπεζας, που ανήκει ακόµα στο κράτος, είναι συµβολική για να 
επιδειχθεί το ενδιαφέρον των αρχών για την επιχείρηση: στις 100.000 
χρυσές λίρες του αρχικού κεφαλαίου, οι 92.000 ανήκουν σε 
καπνεµπόρους του Βόλου και µόνο 2.000 στην αθηναϊκή τράπεζα. 
Σύντοµα προκύπτουν δυσκολίες και η λύση βρίσκεται υπό την αιγίδα της 
Εθνικής Τράπεζας: η επιχείρηση εξαγοράζεται από τα τσιµέντα 
«Ηρακλής», που λειτουργούν στον Πειραιά από το 1911 και 
µετονοµάζονται µετά τη συνένωση σε Γενική Εταιρεία Τσιµέντων 
(1929). Από το σηµείο αυτό και πέρα, η διαρκής κρίση και ο αθηναϊκός 
έλεγχος θα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του οικονοµικού χώρου 
του Βόλου (134). 
 Η ίδια κατάσταση παρατηρείται και στην Καβάλα, αλλά εν µέρει 
και εξαιτίας της πιο έκκεντρης θέσης της τονίζονται περισσότερο οι 
ανισορροπίες και στον ανταγωνισµό της πρωτεύουσας προστίθεται και 
αυτός της Θεσσαλονίκης. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά απαντώνται στη 
δραστηριότητα που για µεγάλο χρονικό διάστηµα δέσποζε στην Καβάλα: 
την κατεργασία του καπνού. Μετά τους βαλκανικούς πολέµους και ως τη 
δεύτερη παγκόσµια σύρραξη, το µακεδονικό αυτό λιµάνι χρησίµευε 
ουσιαστικά για τις εξαγωγές φύλλων καπνού που καλλιεργούνταν στις 
πεδιάδες των Σερρών και της ∆ράµας, αλλά και ανατολικότερα, στην 
περιοχή της Ξάνθης (Θράκη). Παραδοσιακά, ο ρόλος της Καβάλας ήταν 
διττός. Πρόκειται για ένα κέντρο µεσιτείας όπου διεξάγονται µια σειρά 
ιδιαίτερες εµπορικές και τραπεζικές συναλλαγές: εκτίµηση και αγορά 
ολόκληρης της σοδειάς, αποθήκευση και πώληση µε δόσεις. 
Πραγµατοποιείται, επίσης, µια σύνθετη επεξεργασία των φύλλων 
καπνού, προκειµένου να εξασφαλισθεί η συντήρησή τους και να 
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καταστεί δυνατή η  µεταφορά και η άµεση χρησιµοποίησή τους από τη 
βιοµηχανία καπνού. Για την αξιοποίηση αυτή του προϊόντος τους οι 
µακεδόνες βιοµήχανοι έχουν από καιρό συνδεθεί µε ξένες εισαγωγικές 
εταιρείες (Kuffler-Stephen, Hollandsche Tabak Maatschappis για την 
Καβάλα). Στα 1958, 2.200 περίπου εργάτες, το ήµισυ του βιοµηχανικού 
δυναµικού της Καβάλας, απασχολούνται ακόµη στα 70 εργαστήρια 
επεξεργασίας καπνών. Στα 1969, χωρίς να µεταβληθεί ο αριθµός των 
επιχειρήσεων, το προσωπικό µειώνεται στους 1.400 απασχολούµενους. 
Πρόκειται για το αποτέλεσµα µιας αργής υποχώρησης, που αφαιρεί από 
την Καβάλα την πρώτη θέση στο εµπόριο του καπνού. Η βελτίωση των 
επικοινωνιών, που διευκολύνει τις σχέσεις των γηγενών ειδικών µε τις 
ευρωπαϊκές και αµερικανικές επιχειρήσεις, η εξέλιξη των µεταφορικών 
µέσων, που θέτει υπό αµφισβήτηση την υπεροχή των θαλάσσιων 
εξαγωγών προς όφελος των αντίστοιχων οδικών, αναιρούν το ρόλο που 
διαδραµάτιζε παλαιότερα η Καβάλα ως αναγκαστικός διαµεσολαβητής 
της περιοχής. Η κάµψη δεν είναι εξίσου έντονη µε αυτήν της Ξάνθης, 
όπου οι παλιές µπρούντζινες πλάκες των αγγλικών και αµερικανικών 
εταιρειών στα αρχοντικά της πόλης υποδηλώνουν το κύρος που διέθετε 
κάποτε. Παρατηρείται, επίσης, µια συγκεντροποίηση, ουσιαστικά προς 
όφελος της Θεσσαλονίκης, που ευνοείται περισσότερο σε σχέση µε τα 
τραπεζικά και τα εµπορικά κυκλώµατα και, κυρίως, σε σχέση µε τα 
δίκτυα µεταφορών και τηλεπικοινωνιών. Στα 1962, υπάρχουν στη 
Θεσσαλονίκη 23 επιχειρήσεις επεξεργασίας φύλλων καπνού, 11 στην 
Καβάλα, 5 στην Αθήνα και Πειραιά και 7 µοιρασµένες στα άλλα κέντρα 
παραγωγής της Ελλάδας (Αγρίνιο, Βόλος, ∆ράµα, Σέρρες και Ξάνθη). 
Έκτοτε, η υποχώρηση προς όφελος της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας 
έγινε ακόµα εντονότερη, παρόλο που οι περισσότερες επιχειρήσεις 
διατήρησαν εργαστήρια και αποθήκες στην Καβάλα: η Αυστρο-ελληνική 
Εταιρεία καπνών έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη, η Γενική Εταιρεία 
Εµπορίου Καπνών του Κυριακόπουλου είναι εγκαταστηµένη στην 
Αθήνα, ενώ η µεγάλη αθηναϊκή επιχείρηση τσιγάρων του Παπαστράτου 
έχει µεγάλες αποθήκες στο µακεδονικό λιµάνι (135). 
 Γενικότερα, ο εξωτερικός έλεγχος των εµπορικών και 
βιοµηχανικών συµφερόντων της Καβάλας εντείνεται σε όλους τους 
τοµείς δραστηριότητας, πράγµα που φαίνεται στα µητρώα του Εµπορικού 
Επιµελητηρίου, εκτός, ίσως, από τη βιοµηχανία αλίπαστων, που 
εξελίσσεται σε µία από τις πλέον κερδοφόρες της Καβάλας: στα 1966, 
περίπου 800 µισθωτοί κατανέµονται σε 15 κονσερβοποιεία, όπου ωστόσο 
εξασφαλίζεται η πλήρης απασχόληση µόνο έξι µήνες το χρόνο. Στο 
σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει µια µακρόχρονη παράδοση 
οικογενειακών σχέσεων µεταξύ επιχειρήσεων της Καβάλας και της 
Θεσσαλονίκης. Όταν οι δουλειές τους πηγαίνουν καλά, οι έµποροι από 
την Καβάλα έχουν την τάση να ανοίγουν ένα δεύτερο κατάστηµα στη 
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µακεδονική µητρόπολη. Σύµφωνα µε µια καθιερωµένη στην Ελλάδα 
συνήθεια, τις περισσότερες φορές αναλαµβάνει το νέο κατάστηµα ένα 
κοντινό µέλος της οικογένειας (αδελφός). Αυτό συνέβαινε πριν από τον 
πόλεµο µε πολλούς εµπόρους υφασµάτων. Η τάση εξακολουθεί και 
αργότερα, αλλά εµφανίζονται δύο νέα φαινόµενα. Οι έδρες αυτών των 
επιχειρήσεων µε πολλά υποκαταστήµατα εγκαταλείπουν όλο και 
περισσότερο την Καβάλα. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη επικρατούν στις 
προτιµήσεις των επιχειρηµατιών της Καβάλας, αλλά παρατηρούνται 
µεταφορές που υποδηλώνουν ενίοτε την άνοδο του µακεδονικού πόλου: 
ένας αντιπρόσωπος ναυτιλιακών και ασφαλιστικών εταιρειών, που 
εγκαταστάθηκε αρχικά στην Αθήνα (1954), µεταφέρει στα 1964 την έδρα 
του στη Θεσσαλονίκη. Εξάλλου, οι οικογενειακές σχέσεις στο εσωτερικό 
της επιχείρησης που παλαιότερα περιορίζονταν στη Μακεδονία, 
στηρίζονται πλέον στις τρεις πόλεις της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης και 
της Αθήνας: έτσι, η ΜΕΜΑΡ (µάρµαρα), που βρίσκεται στην περιοχή 
της Καβάλας, έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη, αλλά δύο από τους 
πέντε συνεταίρους µένουν στην πρωτεύουσα. Στο µεταξύ, όµως, οι 
πρωτοβουλίες λαµβάνονται µόνο σε µακεδονικό επίπεδο: η Καβάλα δεν 
είναι σε θέση να προσελκύσει ανεξάρτητες εξωτερικές επενδύσεις, αλλά 
η διαχείριση της επιχείρησης και των παραγγελιών της εξασφαλίζονται 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη: µε τη γεωγραφική της θέση, η 
Θεσσαλονίκη αποτελεί τον πραγµατικό συνδετικό κρίκο ανάµεσα στους 
Αθηναίους συνεταίρους και το κατάστηµα της Καβάλας. Υπάρχει µία 
πολύ σηµαντική εξαίρεση σε αυτό το σχήµα της γεωγραφικής οργάνωσης 
της διοίκησης και της παραγωγής: η Εµπορική Τράπεζα (Σ. Ανδρεάδης) 
εγκατέστησε το σηµαντικό της συγκρότηµα φωσφορούχων λιπασµάτων 
στη Νέα Καρβάλη, κοντά στην Καβάλα (800 εργαζόµενοι προσωπικό 
στα 1966). Αυτό το παράδειγµα, όµως, που παραµένει µοναδικό επί δέκα 
χρόνια, τοποθετείται σε διαφορετικό επίπεδο: της συνολικής στρατηγικής 
ενός χρηµατιστικού συγκροτήµατος που οι γεωγραφικές του επιλογές 
βασίζονται προπάντων στα αντικειµενικά πλεονεκτήµατα ενός χώρου 
(λιµάνι, αγροτική αγορά της Βόρειας Ελλάδας) και στα φορολογικά 
πλεονεκτήµατα, και που δεν έχει τελικά καµία σχέση µε την αργή 
µετακίνηση των ανθρώπων ή την απότοµη αλλαγή της βούλησής τους 
(136). 
 Σε πολύ µεγάλο βαθµό, η σηµερινή οικονοµική κατάσταση της 
Καλαµάτας έχει παρόµοια χαρακτηριστικά: παρακµή των τοπικών 
δραστηριοτήτων, αποχώρηση των ενεργητικών στοιχείων, τα οποία στην 
προκειµένη περίπτωση έλκονται σχεδόν αποκλειστικά από την 
πρωτεύουσα, αφού η Πάτρα δεν απέκτησε ποτέ στην Πελοπόννησο τη 
θέση που έχει η Θεσσαλονίκη στη Μακεδονία. Όλα αυτά, όµως, 
επιβαρύνονται από την ιστορική κληρονοµιά, τη γεωγραφική θέση και 
τους φυσικούς πόρους. Η Καλαµάτα είναι το λιµάνι µιας πλούσιας 
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περιοχής, της Μεσσηνίας, που ποτέ δεν προσανατολίστηκε προς µια 
εξειδικευµένη δραστηριότητα, ώστε να εξασφαλίσει την υπεροχή της σε 
σχέση µε ανταγωνιστικές περιοχές της Ελλάδας: το µετάξι, το λάδι, η 
σταφίδα, τα σύκα αποτέλεσαν το ένα µετά το άλλο το κύριο προϊόν κατά 
καιρούς και καθένα από αυτά άφησε ορισµένες επιχειρήσεις µεταποίησης 
αγροτικών προϊόντων για εξαγωγές, οι οποίες, όµως, δεν υπήρξαν ποτέ 
αρκετές, όπως ο καπνός για την Καβάλα, για να αντισταθούν επί µακρόν 
στην οικονοµική διαρροή, η οποία αρχίζει πρόωρα στην περίπτωση της 
Καλαµάτας, στις αρχές του 20ου αιώνα, µόλις η οικονοµία των πόλων της 
νησιώτικής ανάπτυξης έχει περάσει στον έλεγχο της Αθήνας. Επιπλέον, 
εξαιτίας της αρχαιότητας της διαδικασίας ύφεσης, δεν υπάρχουν πολλές 
πιθανότητες ανόρθωσης. Στην Καλαµάτα, όπως και αλλού, τα µητρώα 
του Εµπορικού Επιµελητηρίου αντικατοπτρίζουν πιστά την επιρροή της 
πρωτεύουσας: από το 1920-η πηγή δεν επιτρέπει στον ερευνητή να 
προχωρήσει πιο µακριά-οι δηµιουργίες εµπορικών γραφείων, και 
ακολούθως η µεταφορά της έδρας τους στην Αθήνα, πολλαπλασιάζονται 
στις εισαγωγές-εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, στις πωλήσεις 
οινοπνευµατωδών ποτών, ακόµη και στο εµπόριο υφασµάτων. Αντίθετα, 
οι αθηναϊκές εµπορικές επιχειρήσεις διεισδύουν στην Καλαµάτα και 
δρουν ανασταλτικά ως προς τις τοπικές πρωτοβουλίες: στα 1967, µια 
επιχείρηση εισαγωγών-εξαγωγών που είχε ιδρυθεί το 1952 µετατρέπεται 
απλά και µόνο σε αντιπροσωπεία µιας εταιρείας από την πρωτεύουσα. 
Εξάλλου, η γενική κατάσταση από γεωγραφική άποψη δε δηµιουργεί νέα 
πλεονεκτήµατα: όπως συµβαίνει συχνά στη Νότια Ελλάδα, η Καλαµάτα 
δεν προσελκύει εξωτερικές επενδύσεις. Ήδη από το 1954, ο ετήσιος 
απολογισµός του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου το 
διαπιστώνει µε θλίψη: «οι µεταπολεµικές συνθήκες», αναφέρεται, «δεν 
οδήγησαν τους επιχειρηµατίες στη σύσταση νέων επιχειρήσεων ή στην 
επέκταση των παλαιότερων. Αντίθετα, πνέει ένας άνεµος µετατόπισης 
προς το κέντρο». Συµπληρώνεται επίσης: «Το διάταγµα για την ενίσχυση 
της επαρχιακής βιοµηχανίας δε βοήθησε σε τίποτε τους βιοµήχανους της 
Μεσσηνίας να ξεφύγουν από το φαύλο κύκλο» (137). 
 Στο σηµείο αυτό θα µπορούσε τα τεθεί το ερώτηµα κατά πόσον 
είναι θεµιτή η εξαγωγή του συµπεράσµατος ότι η ιστορική εξέλιξη και η 
γεωγραφική θέση παίζουν αναπόφευκτα καθοριστικό ρόλο στην 
παραπάνω εξέλιξη. Θα επρόκειτο για µια εύκολη απάντηση αν δεν 
υπήρχε µια, µοναδική µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1970, εξαίρεση 
που να αµφισβητεί αυτόν τον κάπως απλοϊκό µηχανισµό. Στην 
Καλαµάτα λειτουργούσε από το 1880 µια πολύ σηµαντική επιχείρηση 
τσιγάρων: η Εταιρεία Καρέλια που στα 1973 απασχολούσε περίπου 
χίλιους εργαζοµένους. Συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις της 
οικονοµικής αποτυχίας: η αρχαιότητά της µειώνει την αξία των 
εγκαταστάσεων, οδηγεί σε ακαµψία, συµβάλλει στην παρακµή 
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ευκατάστατων µέχρι πρότινος οικογενειών, βρίσκεται µακριά από τις 
ζώνες παραγωγής (Αγρίνιο, Καβάλα, Ξάνθη) και ανταγωνίζεται τις 
ισχυρές αθηναϊκές βιοµηχανίες (Κεράνης και Παπαστράτος), που είναι 
καλύτερα τοποθετηµένες σε σχέση µε την εσωτερική αγορά και τις 
αρχόµενες εξαγωγές. Ωστόσο, η επιχείρηση Καρέλια προοδεύει, οι 
πωλήσεις της αυξάνονται και µάλιστα η συµµετοχή της στην εθνική 
παραγωγή τσιγάρων αυξάνεται, ενώ ο Ματσάγγος, που στο Βόλο 
απολάµβανε ευνοϊκότερων συνθηκών, αναγκάστηκε να κλείσει το 
εργοστάσιό του. Στη βιοµηχανία Καρέλια πραγµατοποιούνται επενδύσεις 
σε νέα εργαστήρια και µηχανές. Οι διευθύνοντες δε σκοπεύουν να 
φύγουν από την Καλαµάτα. Είναι εποµένως αναγκαίο να εξεταστούν µε 
πιο λεπτοµερειακό τρόπο τα συµπεράσµατα που έχουν εξαχθεί µέχρι το 
σηµείο αυτό (138). 
 Είναι πολύ πιθανό ότι οι εξωτερικοί παράγοντες διαδραµάτισαν 
πολύ πιο καθοριστικό ρόλο στην ύφεση των ελληνικών βιοµηχανικών 
λιµανιών σε σύγκριση µε τα νησιώτικα κέντρα, πράγµα που οφείλεται 
στην οικονοµική σηµασία που ανέκαθεν είχαν. Ποτέ δεν ήταν λιµάνια 
του τύπου της Σύρου ή, ακόµη, της Κέρκυρας. Η ανάπτυξή τους και η 
κίνησή τους συνδέονται µε την αγροτική ενδοχώρα τους, της οποίας 
αποτελούν τη διέξοδο και πολύ λίγο µε το µεγάλο εµπόριο και τις 
διεθνείς συναλλαγές. Για το λόγο αυτό, η βιοµηχανία τους αφορά βασικά 
την αξιοποίηση της περιφερειακής παραγωγής πολύ περισσότερο από τη 
µεταποίηση εισαγόµενων πρώτων υλών. Εποµένως, όταν µεταβληθεί η 
ισορροπία της αγροτικής παραγωγής ή αλλάξουν τα µεταφορικά µέσα, 
αµφισβητείται ουσιαστικά ο ρόλος τους. Αυτή είναι η κυριότερη αιτία 
εξαιτίας της οποίας δεν µπόρεσαν να ανταγωνιστούν την Αθήνα. Η 
πρόοδος που είχε τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει η οικονοµική 
εξάπλωση της πρωτεύουσας µπορεί να εξηγηθεί από την αποχώρηση των 
δυναµικών στοιχείων και επιχειρήσεων, από την προσπάθεια των 
αθηναϊκών εταιρειών να συνδεθούν µε ενδιαφέροντες περιφερειακούς 
αντιπροσώπους για να αυξήσουν την επιρροή τους, όχι όµως από την 
πρόθεση να εξαλείψουν τους σοβαρούς ανταγωνιστές. Ούτε η Καβάλα 
ούτε ο Βόλος ούτε η Καλαµάτα θεωρήθηκαν ποτέ αντίζηλες της 
αθηναϊκής οικονοµίας. ∆εν θα ήταν περιττό να τονιστεί ξανά ότι σε 
ολόκληρη τη σύγχρονη ιστορία της η Αθήνα είχε µόνο έναν πραγµατικό 
ανταγωνιστή: την Ερµούπολη, και η αναµέτρηση είχε λήξει από το 1880. 
 Συµπερασµατικά, σε αυτές τις περιπτώσεις όπως και σε άλλες, οι 
δυναµικές των ανθρώπινων µετακινήσεων επιδείνωσαν την ανισορροπία 
που προκάλεσε η αλλαγή της οικονοµικής συγκυρίας. Όταν η ελληνική 
γεωργία άλλαζε ριζικά και οι οδικές µεταφορές αποκτούσαν καθοριστική 
σηµασία για τις περιφερειακές ανταλλαγές, οι περισσότεροι 
επιχειρηµατίες αυτών των βιοµηχανικών λιµανιών δεν µπόρεσαν να 
αντιδράσουν παρά µε την προσπάθεια ανεύρεσης ριζικά καλύτερων 
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συνθηκών, δηλαδή µε την εγκατάστασή τους στην πρωτεύουσα. Όταν 
χρειαζόταν δηµιουργικότητα και προσαρµοστικότητα για την 
εξασφάλιση των νέων βάσεων της  τοπικής οικονοµίας, έδειξαν πολλές 
φορές µια ιδιαίτερη αδυναµία να  κατανοήσουν τις υπάρχουσες 
δυνατότητες. Έτσι, στα 1956, ο ετήσιος απολογισµός του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της Καλαµάτας αναφέρει: «Κανείς δεν 
µπορεί να αµφιβάλει για το ότι η πιο γερή βάση της οικονοµίας µας (της 
Ελλάδας) είναι η γεωργία» (139). 
 Πρόκειται για µια µάλλον άκαιρη εκτίµηση τη στιγµή που η 
Ελλάδα έκανε προσπάθεια να εισέλθει στο βιοµηχανικό κόσµο. ∆εν 
προκαλεί εποµένως εντύπωση ότι στην Καλαµάτα, όπως και στο Βόλο, η 
µόνη δυνατότητα εξόδου από την ύφεση φαινόταν να είναι συνολική 
αναδιάρθρωση των παραδοσιακών συνθηκών της οικονοµικής 
δραστηριότητας. Η επιχείρηση Καρέλια µεταποιεί και αξιοποιεί τον 
καπνό που εισάγει από το εξωτερικό και πωλεί την παραγωγή της σε όλη 
την Ελλάδα. Στο Βόλο, η Renault-Peugeot θα συναρµολογεί αυτοκίνητα 
για το σύνολο της Ανατολικής Μεσογείου. Είτε πρόκειται για µια 
αναζωογόνηση των τοπικών πρωτοβουλιών, είτε για µια πρόθεση του 
διεθνούς κεφαλαίου και της ελληνικής κυβέρνησης να εκµεταλλευθούν 
µια ευνοϊκή κατάσταση, η ανόρθωση των ελληνικών βιοµηχανικών 
λιµανιών σχετίζεται µε τη ριζική αµφισβήτηση των πηγών της ανάπτυξής 
τους. 
 
Οι δυνατότητες των περιφερειακών µητροπόλεων: Πάτρα, Λάρισα, 
Θεσσαλονίκη. 
 
 Τα πράγµατα είναι λιγότερο σύνθετα στις τρεις τελευταίες πόλεις 
που εξετάζονται. Η παράλληλη µελέτη τους επικεντρώνεται σε τρία 
κοινά θέµατα. Παρόλο που πρόκειται για πόλεις µε διαφορετική 
ιδιοσυγκρασία, χαρακτηρίζονται στη δεκαετία του 1960 από ένα 
δυναµισµό όµοιας  φύσης. Ανάλογα µε την περίπτωση, η οικονοµία τους 
πέρασε στον έλεγχο ή καταστράφηκε εν µέρει από τον αθηναϊκό 
ανταγωνισµό, αλλά η µεταγενέστερη αναζωογόνησή τους σχετίζεται και 
αυτή µε την εξάπλωση της επιρροής της πρωτεύουσας µέχρι ενός 
σηµείου. 
 Κάποιος, όµως, που θα εξέταζε αυτές τις τρεις ελληνικές πόλεις 
στις αρχές της δεκαετίας του 1960, θα ανακάλυπτε κάθε άλλο παρά 
οµοιότητες. Η Πάτρα, στην είσοδο του Κορινθιακού Κόλπου, απέναντι 
από την Ιταλία, φαινόταν να επηρεάζεται από τη γειτονική χώρα: οι οδοί 
µε καµάρες, οι γκρίζες προσόψεις των ψηλών κτιρίων µε τις ξύλινες 
γρίλιες στα παράθυρα που συναντούσε κανείς στο λιµάνι, παρέπεµπαν 
στο Μπρίντιζι ή την Ανκόνα. Σε αυτήν την πόλη, για την οποία οι 
κάτοικοί της ήθελαν να πιστεύουν ότι έκλινε προς την Ευρώπη, η 
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αναφορά στο µητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερµανό, που υποτίθεται 
ότι ύψωσε πρώτος τη σηµαία της επανάστασης κατά της τουρκικής 
κατοχής (25 Μαρτίου 1821), ήταν πολύ περισσότερο τυπική παρά 
συναισθηµατική. Στο άλλο άκρο της Ελλάδας, η Θεσσαλονίκη έµοιαζε, 
αντίθετα, η κατεξοχήν βαλκανική πόλη που αµφιταλαντευόταν µεταξύ 
των ανταγωνιστικών επιρροών της Σερβίας και της Τουρκίας. Οι τρούλοι 
των ορθόδοξων ναών και των τουρκικών λουτρών µε τα κόκκινα τούβλα 
τους προεξείχαν των οροφών των καταστηµάτων της αγοράς και των 
µικροµάγαζων της κάτω πόλης. Στα ακραία σηµεία της πόλης, τα 
µνηµεία έπαιρναν χαρακτήρα συµβόλου και ιστορικού ορόσηµου: τα 
τείχη της άνω πόλης υποδήλωναν το ενδιαφέρον που πάντα έδειχναν οι 
διαδοχικοί κύριοι της πόλης για τον έλεγχο των εκβολών του Βαρδάρη. 
Ο Λευκός Πύργος, που οικοδοµήθηκε κατά το 15ο αιώνα και 
χρησιµοποιήθηκε αργότερα στο χώρο του λιµένα, παρέπεµπε στον 
πλούτο της Θεσσαλονίκης του 18ου αιώνα, ενώ στην είσοδο της πόλης, ο 
σιδηροδροµικός σταθµός δεν ήταν ελκυστικός ως κτίριο, αλλά ήταν 
σταθµός του Orient Express, που µετέφερε ως τη Μεσόγειο, µέσα από 
την πεδιάδα της Παννονίας, ένα µέρος της ατµόσφαιρας της 
βιοµηχανικής Ευρώπης. Στη Λάρισα, δε συναντούσε κανείς ούτε την 
αίσθηση της ιστορικής συνέχειας ούτε τη µαρτυρία µιας 
σταθεροποιηµένης κατάστασης. Μέσα στην καλοκαιρινή ζέστη ή κάτω 
από τον ουρανό ενός σχεδόν ηπειρωτικού χειµώνα, αποκαλυπτόταν µια 
µεγάλη αγροτική πόλη στη µέση της πεδιάδας, που φαινόταν ξεχασµένη 
και κάπως άχαρη. 
 Σε διάστηµα, όµως, µικρότερο των δέκα ετών η κατάσταση 
άλλαξε. Η Λάρισα εκµεταλλεύθηκε σε µεγάλο βαθµό τον πλούτο και τη 
θέση της. Κατασκευάστηκαν ξενοδοχεία και πολυκατοικίες, το πάχος 
των τοιχωµάτων των οποίων δεν οφείλεται µόνο σε αντισεισµικές 
προφυλάξεις: οι ευκατάστατοι χωρικοί είναι κατεξοχήν άνθρωποι που 
κτίζουν γερά σπίτια στην πόλη, και φυσικά οι κτηµατοµεσίτες-Αθηναίοι 
πολλές φορές-επωφελήθηκαν αρκετά από την τάση αυτή της θεσσαλικής 
πόλης. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές είναι µικρής κλίµακας συγκριτικά µε 
την εντυπωσιακή µεταµόρφωση της Θεσσαλονίκης. Εδώ, η οικοδοµική 
ανάπτυξη λειτουργεί συµπληρωµατικά προς την οικονοµική ακµή. Η 
Θεσσαλονίκη απέκτησε οµοιότητες µε την Αθήνα, αλλά στην περίπτωσή 
της η κερδοσκοπία δεν είχε κατορθώσει µέχρι τις αρχές της δεκαετίας 
του 1970 να καταστρέψει την αρµονία της πόλης και την αυθεντικότητα 
των µνηµείων: φαίνεται ότι οι κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα και 
γυαλί ενσωµατώνονται καλύτερα σε ένα πλαίσιο βυζαντινών κτιρίων 
παρά κλασικών µαρµάρινων µνηµείων. Στην Πάτρα, οι αλλαγές είναι πιο 
περιορισµένες: η πόλη επεκτείνεται προς τα έξω, καθιστώντας 
απαραίτητη την κατασκευή λεωφόρων προς την Αθήνα, ενώ υπάρχουν 
και τα σύγχρονα ξενοδοχεία που υποδέχονται τους ταξιδιώτες που 
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φθάνουν µε  τα πλοία της γραµµής. Ωστόσο, η σταδιακή οµογενοποίηση 
απαλείφει µε σταθερό ρυθµό τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα των τριών αυτών 
ελληνικών πόλεων. 
 Ωστόσο, υπάρχουν χαρακτηριστικά που τους προσδίδουν µια 
ενότητα σε οικονοµικό επίπεδο, παρά τις διαφορές στο ιστορικό 
παρελθόν και τη βιοµηχανική δραστηριότητα. Ως το 1960 περίπου, 
κυριαρχεί σε αυτές η επίδραση της πρωτεύουσας. Στην Πάτρα, η επιρροή 
αυτή ασκείται από τις αρχές του 20ου αιώνα και καταλήγει, στο 
µεσοπόλεµο, στον έλεγχο των µεγαλύτερων επιχειρήσεων από αθηναϊκά 
συµφέροντα, ειδικά στους κρίσιµης σηµασίας τοµείς της βιοµηχανίας 
τροφίµων και της υφαντουργίας. Έτσι, η ΒΕΣΟ, µεγάλη εταιρεία 
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων (εκπίεσµα ελαιοκάρπων, σαπούνια, 
οινοπνευµατώδη), που έχει επενδύσεις στην Κόρινθο και το Ηράκλειο 
(οίνοι Κνωσός), ιδρύεται στην Πάτρα το 1924 µε κοινή πρωτοβουλία 
ενός βιοµήχανου της πόλης, του Αλεξόπουλου, και ενός χηµικού, 
πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία, του Πασπάτη. Μετά τη χρεοκοπία της 
στα 1931, η επιχείρηση µεταβιβάζεται χάρη στην παρέµβαση της 
Εθνικής Τράπεζας στην πατρινή οικογένεια Κουλλά, που πολύ σύντοµα 
µεταφέρει την έδρα της στην Αθήνα. Ενίοτε, τέτοιου είδους εξελίξεις 
είναι ακόµη πιο σαφείς, όπως στην περιπτώσεις των αλευρόµυλων και 
της ζυθοποιίας. Οι παλαιοί αλευρόµυλοι Τριάντη, που ιδρύθηκαν στην 
Πάτρα γύρω στα 1910, εξαγοράζονται το 1936 από τους αλευρόµυλους 
«Άγιος Γεώργιος» του Πειραιά. Οι συνθήκες εξαγοράς είναι ενδεικτικές 
της διαδικασίας ύφεσης του επιχειρηµατικού πνεύµατος στην επαρχία. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, η δεύτερη γενιά της οικογένειας 
Τριάντη αρχίζει να διάγει πολυέξοδο βίο στην Ευρώπη, µε ταξίδια στο 
Παρίσι και συλλογές έργων τέχνης. Ακολουθεί η χρεοκοπία µε τις 
συνηθισµένες επιπτώσεις. Συχνά, όµως, η επεκτατική τάση των 
αθηναϊκών εταιρειών είναι από µόνη της αρκετή. Το παράδειγµα της 
ζυθοποιίας «Φιξ», που πριν από το β΄παγκόσµιο πόλεµο απορροφά τη 
ζυθοποιία «Μάµος», είναι αρκετά πειστική. Η «Μάµος» δηµιουργήθηκε, 
όπως και η «Φιξ», από Βαυαρούς που εγκαταστάθηκαν στην Πάτρα το 
1908 και δεν µπορεί να αποφύγει τη χρεοκοπία παρά µόνο µέσω της 
συνεργασίας µε το αθηναϊκό συγκρότηµα, που επιχείρησε να ελέγξει όλη 
την ελληνική αγορά, εξαλείφοντας όλους τους ανταγωνιστές του. Η 
συγχώνευση πραγµατοποιείται µε έναν απλό και συνηθισµένο τρόπο: οι 
δύο εταιρείες προβαίνουν σε ανταλλαγή µετοχών, µε αποτέλεσµα η 
«Μάµος» να κατέχει ένα µηδαµινό ποσοστό της «Φιξ» και, κατά 
συνέπεια, να ελέγχεται από αυτήν. Η «Φιξ» καθορίζει µια ζώνη 
προνοµιακής διάθεσης των προϊόντων της «Μάµος» στη ∆υτική 
Πελοπόννησο: θα συνεχίσει να λειτουργεί για τριάντα χρόνια περίπου 
µετά τη συγχώνευση και θα κλείσει στα 1967 (140). 
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 Η απώλεια του ελέγχου της Πάτρας πάνω σε ένα µέρος των 
οικονοµικών της δραστηριοτήτων δεν εξηγείται µόνο από τη χαλαρότητα 
των επιχειρηµατιών της και την πιεστική πρωτοβουλία των αθηναϊκών  
επιχειρήσεων (141). Σε αυτό συντελεί και η απόφαση που έλαβαν εν 
ψυχρώ οι πελοποννήσιοι βιοµήχανοι να επωφεληθούν από τα οικονοµικά 
και πολιτικά πλεονεκτήµατα της πρωτεύουσας για να αυξήσουν το 
βεληνεκές τους. Αυτή η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στην υφαντουργία, 
όπου η Πάτρα διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο από τα τέλη του 19ου 
αιώνα χάρη στις ευρωπαϊκές εισαγωγές. Η επιχείρηση Μαραγκόπουλου, 
που ξεκίνησε από σχεδόν µηδενική βάση, αφού ο πατέρας ήταν 
πλανόδιος πωλητής υφασµάτων στη δεκαετία του 1900, έφθασε να 
κατέχει δύο εργοστάσια στην Πάτρα (κλωστήρια και εριουργεία) και δύο 
στην Αθήνα (κατεργασία βάµβακος). ∆εν εγκατέλειψε, όµως, τον 
εµπορικό τοµέα, που εξακολουθεί να συνεισφέρει τα δύο τρίτα των 
εσόδων. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι ότι από πολύ νωρίς οι 
αποφάσεις για τη βιοµηχανική παραγωγή και τις εισαγωγές λαµβάνονται 
στην Αθήνα: για συναισθηµατικούς λόγους η έδρα παραµένει στην 
Πάτρα, αλλά η δεύτερη γενιά της οικογένειας Μαραγκόπουλου κατοικεί 
στην πρωτεύουσα. Η δηµιουργία της Πειραϊκής-Πατραϊκής είναι ακόµη 
αντιπροσωπευτικότερη αυτής της επιλογής των επιχειρηµατιών της 
Πάτρας. Πραγµατοποιείται το 1932, επίσης µε πρωτοβουλία της Εθνικής 
Τράπεζας, η οποία θέλει να βοηθήσει έναν από τους Αθηναίους πελάτες 
της που έχει καταχρεωθεί: τη βαµβακοβιοµηχανία Ζαφειρόπουλου που 
είναι εγκαταστηµένη στον Πειραιά και την Καλλιθέα. Η τράπεζα 
απευθύνεται σε πελάτες της στην Πάτρα που είναι γνωστοί για τις 
πρωτοβουλίες τους: ο Κατσάµπας και ο Σπράτος από την 
Αιτωλοακαρνανία, πρώην υπάλληλοι του Μαραγκόπουλου, έχουν τότε 
µια υφαντουργία που ευηµερεί. Η συγχώνευση είναι επιτυχής και 
επιτρέπει µε τον τρόπο αυτό στους πελοποννήσιους επιχειρηµατίες να 
ελέγχουν ένα µηχανισµό παραγωγής στην πρωτεύουσα και να 
µεταφέρουν εκεί το κέντρο αποφάσεών τους. Είναι η απαρχή του 
σχηµατισµού µιας αξιόλογης περιουσίας και µιας ορθολογικής 
οργάνωσης του χώρου. Μειώνουν τα αθηναϊκά καταστήµατα µε την 
παύση της λειτουργίας των µονάδων του Πειραιά και της Καλλιθέας, 
ανοίγουν ένα κλωστήριο στο Μεγάλο Πεύκο, κοντά στα Μέγαρα, 
επενδύουν στην υφαντουργία της Πάτρας και η επιχείρηση εγκαινιάζει 
µια πολιτική στενής σύνδεσης των µονάδων της µεταξύ τους: τα νήµατα 
µεταφέρονται στην Πάτρα, όπου τα κατεργάζονται και αποθηκεύονται 
ξανά στην Αθήνα. Η πρωτεύουσα είναι η έδρα της διοίκησης και 
ταυτόχρονα το επίκεντρο του παραγωγικού µηχανισµού: εκεί φθάνει ο 
ακατέργαστος βάµβακας-ελληνικός ή από το εξωτερικό-και από εκεί 
διανέµονται τα προϊόντα προς την εσωτερική αγορά και όλο και 
περισσότερο προς την εξωτερική. Η σχετική προσέγγιση του αθηναϊκού 
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χώρου και της Πάτρας µέσω του αυτοκινητοδρόµου και, κυρίως, της  
δηµιουργίας µιας αστικής περιοχής που φθάνει ως την Κόρινθο, δίνει µια 
νέα διάσταση στις οικονοµικές και επιχειρηµατικές σχέσεις ανάµεσα 
στην πρωτεύουσα και την πελοποννησιακή πόλη. Στο µεταξύ, µετά το 
β΄παγκόσµιο πόλεµο ο ανταγωνισµός κάπως µειώθηκε προς όφελος µιας 
αναζωογόνησης του περιφερειακού πόλου, αλλά δεν εξέλιπε εντελώς: 
στα 1953, η µακαρονοποιία «Μίσκο» εξαγοράζει την επιχείρηση του 
Παπαχρυσάνθου, που λειτουργεί στην Πάτρα από το 1926, ενώ µετά το 
1965 ένας Αθηναίος επιχειρηµατίας, ο Σανσών, αρχίζει να επενδύει σε 
επιχειρήσεις οινοποιίας που είναι ενεργές από τα τέλη του 19ου αιώνα 
(Σπηλιόπουλος, Ανώνυµη Εταιρεία Εµπορικών, Βιοµηχανικών και 
Τεχνικών Ανταλλαγών). 
 Στη Θεσσαλονίκη, η φάση επέκτασης των αθηναϊκών 
επιχειρήσεων είναι πιο σύνθετη, στο µέτρο που το µακεδονικό αστικό 
κέντρο δε βασιζόταν τόσο στον εθνικό του ρόλο, αλλά πολύ περισσότερο 
στη θέση του στα Βαλκάνια. Στα είκοσι πέντε χρόνια που ακολουθούν 
την ενσωµάτωσή της στο ελληνικό κράτος, η Θεσσαλονίκη υφίσταται 
πολύ περισσότερο τις συνέπειες της διάψευσης των προσδοκιών των 
κατοίκων της για το ρόλο της στην Ανατολική Ευρώπη παρά τον 
ανταγωνισµό της εθνικής πρωτεύουσας. Αρχικά, επέρχεται η χρεοκοπία 
της εβραϊκής τράπεζας που είχε ισχυρές βάσεις στην πόλη µε συναλλαγές 
σε όλη την έκταση των Νότιων Βαλκανίων. Μόλις κατέλαβε την πόλη ο 
ελληνικός στρατός, η Τράπεζα Ισµαήλ Νάσερ κήρυξε πτώχευση: o 
κατάλογος των πιστωτών της αποκαλύπτει σχέσεις µε την 
Κωνσταντινούπολη, τα Σκόπια και την Αλβανία. Αργότερα (1927), 
συµβαίνει το ίδιο και µε την Τραπεζική Εταιρεία Λεβή: οι πελάτες της-
ιδιοκτήτες ακινήτων, έµποροι, δικηγόροι-βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, 
την Καστοριά και τη Ρουµανία. Επεκτείνοντας το δίκτυό της στη Βόρεια 
Ελλάδα η αθηναϊκή τράπεζα ασκεί µεγαλύτερη πίεση στο µακεδονικό 
χρηµατιστικό κεφάλαιο, αφαιρώντας του τις περιφερειακές του βάσεις: η 
Τράπεζα Φαίκα, που χρεοκόπησε στα 1927, είχε υποκαταστήµατα στη 
∆υτική Μακεδονία (Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Τσοτίλι). Ο σηµαντικός 
διεθνής ρόλος της Θεσσαλονίκης φαίνεται και από τις εµπορικές της 
σχέσεις. Σε αυτόν τον τοµέα, οι φάκελοι των χρεοκοπιών είναι ακόµη πιο 
χρήσιµοι. Στα 1928, µία εταιρεία υφασµάτων, του Σεφέρογλου, 
πτωχεύει: το 50% περίπου των χρεών αποδίδεται σε αγγλικές εταιρείες, 
στην Οθωµανική Τράπεζα της Κωνσταντινούπολης πάνω από 10%, ενώ 
υπάρχουν και άλλοι πιστωτές στην Αλεξάνδρεια. Αργότερα (1937), 
σταµατά τη λειτουργία της µια εταιρεία µαλλιού από τη Θεσσαλονίκη 
που είναι εγκατεστηµένη στη Νάουσα: σε ένα παθητικό 65 
εκατοµµυρίων δραχµών, το κράτος απαιτεί τα 30, οι αθηναϊκές τράπεζες 
µόνο τα 2, ενώ αυτές του εξωτερικού τα 16 (το ένα η Crédit Lyonnais) 
και διάφορες ξένες εταιρείες 13 εκατοµµύρια (142). 
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 Στην πραγµατικότητα, η διείσδυση του αθηναϊκού κεφαλαίου και η 
διαρροή του δυναµικού της περιφέρειας παρατηρούνται ήδη από εκείνη 
την εποχή. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί στην περίπτωση αυτή η 
αποτυχία της µακεδονικής αστικής τάξης και των προσφύγων να 
δηµιουργήσουν µια νέα διεθνή ισορροπία. Από αυτήν την άποψη, παρόλο 
που επέλεξε αρχικά τη Νάουσα και όχι τη Θεσσαλονίκη, ο Λαναράς, 
µικρασιάτης ιδιοκτήτης εριουργίας, που από το 1932 εγκαθιστά την έδρα 
και το µεγαλύτερο µέρος της επιχείρησής του στην Αθήνα, λειτουργεί ως 
ενδεικτική περίπτωση. Ο παγκόσµιος και σχεδόν αµέσως µετά ο 
εµφύλιος πόλεµος , που έχει ιδιαίτερα οδυνηρές συνέπειες για τη Βόρεια 
Ελλάδα, συµβάλλουν καθοριστικά στην εξασθένιση των δοµών της 
οικονοµίας της Θεσσαλονίκης. Εκείνη την περίοδο πραγµατοποιούνται οι 
περισσότερες µεταφορές επιχειρήσεων στην πρωτεύουσα και η επέκταση 
του αθηναϊκού ελέγχου στις βιοµηχανίες τροφίµων και την υφαντουργία. 
Η βιοµηχανία σοκολάτας «Φλόκα» µεταφέρει την έδρα της στην Αθήνα 
το 1943. ∆έκα χρόνια αργότερα, είναι η σειρά της εταιρείας Αλλατίνη, 
που από την περίοδο της τουρκοκρατίας έχει ειδικευθεί στη βιοµηχανία 
αλεύρων και την επεξεργασία ελαιολάδου. Την ίδια εποχή, πολλές 
εταιρείες εµπορικής διακίνησης καπνού σε φύλλο µεταφέρονται στην 
πρωτεύουσα (η Εµπορική Βαλκανικών Καπνών το 1943, η Βιοµηχανική 
Καπνών το 1945). Στην υφαντουργία, η κρίση επιδεινώνεται εξαιτίας των 
ιδιοµορφιών της παραγωγής των διαφόρων περιοχών. Από το 1945 ως το 
1950, η πτώση στις πωλήσεις αλατζά στις περιοχές των εχθροπραξιών 
οδηγεί σε πτώχευση πολλά βιοτεχνικά υφαντουργεία και αρκετούς 
εµπόρους. Οι πιο δυναµικοί επωφελούνται από την κατάσταση αυτή για 
να µετακινηθούν στην Αθήνα: η επιχείρηση Βασίλογλου, που έκανε 
εµπόριο υφασµάτων και ψιλικών στη Θεσσαλονίκη από το 1935 και είχε 
ανοίξει υποκατάστηµα στην πρωτεύουσα το 1940, µεταφέρει όλες τις 
δραστηριότητές της στην Αθήνα το 1947. Αντίστροφα, οι µεγάλες 
εταιρείες της πρωτεύουσας παρεµποδίζουν τις τοπικές πρωτοβουλίες: το 
συγκρότηµα «Φιξ», όπως στην Πάτρα µε τη «Μάµος», εξασφάλισε στις 
αρχές της δεκαετίας του 1950 τον έλεγχο της ζυθοποιίας «Όλυµπος 
Νάουσα» της οικογένειας Γεωργιάδη (143). 
 Στη Λάρισα, η επέκταση των αθηναϊκών επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων είναι λιγότερο έντονη. Σύµφωνα µε µια γνωστή πια  
τάση, το ενδιαφέρον των επιχειρηµατιών της πρωτεύουσας και η κάµψη 
των επαρχιακών επιχειρήσεων καθορίζονται από την ύπαρξη ενός 
περιφερειακού πόλου ανάπτυξης. Ως το 1960 περίπου, η Λάρισα 
προστατεύεται κατά κάποιο τρόπο από το παρελθόν και την παρακµή του 
Βόλου, αφού δεν είναι η ίδια αυτή που δέχεται τα πιο σοβαρά πλήγµατα. 
Ωστόσο, ο ανταγωνισµός της αθηναϊκής βιοµηχανίας γίνεται ιδιαίτερα 
αισθητός για την τοπική βιοµηχανία βαµβακερών. ∆έκα περίπου 
επιχειρήσεις που απασχολούσαν πριν από τον πόλεµο σχεδόν 400 
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εργαζοµένους κηρύσσουν πτώχευση µερικά χρόνια µετά το τέλος του. 
Παρήγαγαν και αυτές αλατζάδες για ενδύµατα και υφάσµατα οικιακής 
χρήσης, που τροφοδοτούσαν τη θεσσαλική αγορά και επιπλέον ορισµένα 
βαλκανικά κράτη (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουµανία). Ο γραµµατέας του 
Εµπορικού Επιµελητηρίου στον απολογισµό του 1955 διατυπώνει µε 
σαφήνεια την άποψή του για τις αιτίες της ύφεσης αυτής: «ο 
ανταγωνισµός των αθηναϊκών εταιρειών ιδίου τύπου, η έλλειψη 
επιχειρηµατικού πνεύµατος και τόλµης από τους βιοµηχάνους για τη 
σύσταση µίας ή δύο συνεταιριστικών επιχειρήσεων στη θέση των δέκα ή 
δώδεκα, η  διοχέτευση των κρατικών δανείων κατά κύριο λόγο στις 
οικοδοµές, η έλλειψη µεταφορικών µέσων (αυτοκινήτων), η µεταφορά 
κεφαλαίων σε άλλες αθηναϊκές επιχειρήσεις» (144). 
 Όλες αυτές οι αιτίες εξακολουθούν να ισχύουν και στη συνέχεια, 
όπως εξακολουθούν να υφίστανται οι συνέπειές τους στην οικονοµία των 
τριών µεγάλων πόλεων που εξετάζονται εδώ. Είναι γεγονός, όµως, ότι 
στις αρχές της δεκαετίας του 1960 εµφανίστηκαν νέες τάσεις, που δεν 
οδηγούν τόσο στην αποµάκρυνσή τους από την αθηναϊκή επιχειρηµατική 
επιρροή, όσο στη δηµιουργία νέου τύπου σχέσεων. ∆εν πρόκειται να 
εξεταστεί το ζήτηµα αυτό από την άποψη του ρόλου της Αθήνας ως 
οικονοµικού κέντρου της χώρας, αλλά λαµβάνοντας υπόψη τη 
µεταστροφή της συγκυρίας και τις εξελίξεις που οδηγούν στη µερική 
αναζωογόνηση των µεγάλων αυτών επαρχιακών πόλεων. Οι λόγοι είναι 
µάλλον απλοί και παραπέµπουν ως ένα βαθµό στην πορεία των σχέσεων 
µεταξύ βιοµηχανικών και υπανάπτυκτων χωρών. Από ένα σηµείο και 
µετά, οι Αθηναίοι επιχειρηµατίες και το διεθνές κεφάλαιο στρέφουν το 
ενδιαφέρουν τους από τη συγκεντροποιηµένη ανάπτυξη στην 
εγκατάσταση ενός µέρους του παραγωγικού τους µηχανισµού στην 
επαρχία: αυτή η πολιτική επιτρέπει, µεταξύ άλλων, τη διεύρυνση της 
αγοράς µέσω της αύξησης της εσωτερικής κατανάλωσης, της 
χρησιµοποίησης ενός λίγο ως πολύ υποαπασχοληµένου εργατικού 
δυναµικού και ιδιαίτερα της αξιοποίησης των φορολογικών µέτρων για 
την περιφερειακή ανάπτυξη.  Σε αυτές τις συνθήκες, προσφέρονται στην 
Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα σοβαρές δυνατότητες ανάπτυξης. 
Οφείλονται αρχικά και στη θέση τους, µε την περισσότερο γεωγραφική 
έννοια του όρου και όχι από την άποψη µιας υποτιθέµενης αστικής 
ιεραρχίας: η Πάτρα βρίσκεται απέναντι από την Ευρώπη, η Θεσσαλονίκη 
στο σταυροδρόµι της Μεσογείου, της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, η Λάρισα ανάµεσα στους δύο πόλους ανάπτυξης της χώρας. 
Επιπλέον, στηρίζονται σε παλαιότερες και στενές οικονοµικές σχέσεις 
µεταξύ της πρωτεύουσας και των περιφερειακών µητροπόλεων: η 
ιεράρχηση των επιχειρηµατικών σχέσεων δεν εµπόδισε ποτέ τους γάµους 
µε συνοικέσιο, αλλά ούτε και τους γάµους από έρωτα, µε την 
κυριολεκτική έννοια, και είναι γνωστή η σηµασία αυτού του είδους των 
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οικογενειακών σχέσεων στον ελληνικό επιχειρηµατικό κόσµο. Τέλος, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ρόλος του αστικού και βιοµηχανικού 
περιβάλλοντος. Η Αθήνα δεν κατόρθωσε ποτέ να απορροφήσει 
ολοκληρωτικά τον οικονοµικό εξοπλισµό των επαρχιακών αυτών 
αστικών κέντρων. Στην περίπτωση της Πάτρας, για παράδειγµα, 
επιχειρήσεις όπως η «Αχάια Κλάους» (οίνοι, οινοπνευµατώδη) ή η 
ΒΕΤΣΟΣ (πλεκτά) διατήρησαν σε µεγάλο βαθµό  την οικονοµική 
ανεξαρτησία της πελοποννησιακής πόλης. 
 Εποµένως, τίθεται το ερώτηµα του τρόπου µε τον οποίο 
υλοποιείται αυτή η διαδικασία της αναζωογόνησης. Εφόσον το πιο 
ενδιαφέρον στοιχείο είναι ο µηχανισµός της και λιγότερο η λεπτοµερής 
περιγραφή, το παράδειγµα της Πάτρας είναι και πάλι ενδεικτικό. Η 
ώθηση έρχεται πάντα έξωθεν- από την Αθήνα ή το διεθνές κεφάλαιο-και 
παίρνει διάφορες µορφές. Μπορεί να είναι η µεµονωµένη απόφαση µιας 
εταιρείας: έχοντας την πρόθεση να ιδρύσει µια θυγατρική εταιρεία στην 
Ελλάδα, η Pirelli επιλέγει την Πάτρα επειδή έχει νερό καλής ποιότητας 
και βρίσκεται απέναντι από την Ιταλία. Μπορεί, επίσης, να είναι η 
σύνδεση διεθνών οµίλων µε ελληνικές επιχειρήσεις, αθηναϊκές τις 
περισσότερες φορές, που θέλουν να διευρύνουν την εσωτερική αγορά 
τους: η «Τιτάν» κατέχει το 50% της Ελληνικής Εταιρείας Τσιµέντων που 
εγκαταστάθηκε το 1966 στο Ρίο, κοντά στην Πάτρα, και η American 
Cement από το Detroit το 45%. Ενίοτε, αυτή συνεργασία µε το διεθνές 
κεφάλαιο πραγµατοποιείται µε πρωτοβουλία επιχειρήσεων της Πάτρας: η 
AMGRE (αµερικανικών και ελληνικών συµφερόντων εταιρεία 
κατασκευής καλτσών) ιδρύθηκε στα 1964 µε τη σύµπραξη Αµερικανών 
κεφαλαιούχων και µιας παλαιάς οικογένειας της πόλης (Ηλιόπουλοι) που 
εξακολουθεί να ελέγχει την πλειοψηφία των µετοχών. Με τον ίδιο τρόπο, 
µια από τις αρχαιότερες βυρσοδεψίες της Πάτρας-Αποστολόπουλος-
αναζωογονείται στα 1965 από ισπανικά κεφάλαια που αντικαθιστούν την 
Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης µε 30% συµµετοχή (145).  
 Όποια και να είναι η αφετηρία, προκύπτει συχνά ένα κλίµα 
ευφορίας, που φαίνεται να αλλάζει την ατµόσφαιρα του λήθαργου και 
της ύφεσης.  Χωρίς να εξεταστούν αναλυτικά οι διαστάσεις που παίρνει 
αυτό το νέο ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη, µπορεί κανείς να διαπιστώσει 
ότι µια νέα αναπτυξιακή ώθηση-και τυχοδιωκτική ως ένα σηµείο-
εµφανίζεται ξανά στις επιχειρήσεις της Πάτρας. Η χαρτοποιία  
Λαδόπουλου, που άρχισε να λειτουργεί στα 1928 στην πόλη από 
πρόσφυγες µε καταγωγή από τη Σµύρνη, ιδρύει ένα υποκατάστηµα στη 
Θεσσαλονίκη (1966) και πολύ σύντοµα (1969) απορροφά τη χαρτοποιία 
Αιγίου, κατορθώνοντας µε αυτόν τον τρόπο να ελέγχει το 65% της 
ελληνικής αγοράς χάρτου. ∆ύο µικροβιοτέχνες (ο Κανελλόπουλος και ο 
Σαµπάνης),  που µετακινήθηκαν από τα Καλάβρυτα στην Πάτρα για να 
αναζητήσουν ευκαιρίες πλουτισµού κατασκευάζοντας είδη ρουχισµού, 
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στρέφονται µε το γαµπρό του ενός,  που είναι πλοίαρχος, στην εµπορική 
ναυτιλία: µε ένα σκάφος και ένα ναυάγιο, που αποζηµιώθηκε 
ικανοποιητικά από τις ασφαλιστικές εταιρείες, έφθασαν τα δύο πλοία, 
σύντοµα τα τέσσερα, για να σχηµατισθεί κατόπιν η «Akhaia Shipping 
Co», που έχει µάλιστα γραφεία στο λιµάνι του Πειραιά. Φυσικά, 
θεωρούν ότι είναι πιο αποδοτική η ενοικίαση του εργοστασίου τους στην 
Πάτρα στο νέο Πανεπιστήµιο που έχει ανάγκη από νέα κτίρια και η 
απασχόληση εργατριών που εργάζονται στο σπίτι. Οι ηλικιωµένοι µένουν 
ακόµη στην Πάτρα, αλλά οι νέες οικογένειες εγκαθίστανται στην Αθήνα, 
πράγµα που έχει µικρή σηµασία µια και η απόσταση από την 
πρωτεύουσα είναι µόλις δύο ώρες. Το ενδιαφέρον στοιχείο στην 
περίπτωση αυτή είναι το γεγονός ότι η πρωτοβουλία προέρχεται από την 
επαρχία (146). 
 Θα µπορούσε να αναρωτηθεί κανείς αν αυτή η µερική αλλαγή στις 
σχέσεις ανάµεσα στην Αθήνα και τα αστικά κέντρα της περιφέρειας  
βοηθά στην κατανόηση των βασικών κινητήριων δυνάµεων ανάπτυξης. 
Τελικά, αυτή οφείλεται πολύ λιγότερο στις επίκτητες ικανότητες της 
πρωτεύουσας από ό,τι στις πρωτοβουλίες επιχειρηµατιών που 
προέρχονται από όλη τη χώρα και την επέλεξαν-λιγότερο ή περισσότερο 
ως το χώρο δραστηριότητάς τους. Είτε ακολουθώντας τη δική τους η 
καθεµιά πορεία (αστικά κέντρα των νησιών) είτε κατορθώνοντας να 
αναδιοργανώσουν τη βάση της οικονοµίας τους (βιοµηχανικά λιµάνια) 
είτε επωφελούµενες από τη γεωγραφική τους θέση, η επιχειρηµατική 
αστική τάξη των επαρχιών αποπειράται κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του 1970 να οργανώσει από την Αθήνα µια µερική αναζωογόνηση της 
περιφέρειας. 
 
2. Το µέτρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας: τα µητρώα των εµπορικών 
και βιοµηχανικών επιµελητηρίων. 
 
Κριτική των πηγών. 
 
 Το ζητούµενο στο σηµείο αυτό είναι να ξεπεράσει κανείς το 
στάδιο της περιγραφής για να µετρήσει τη ροή των ανθρώπινων 
ενεργειών και πρωτοβουλιών. Ο σκοπός δεν είναι η υποχώρηση µπροστά 
στην τάση µετατροπής των πάντων σε ποσότητα, αλλά η εκτίµηση της 
βαρύτητας µαζικών φαινοµένων, συγκρίνοντάς τα µέσα στο χρόνο 
(εξέλιξη µιας πόλης), στο χώρο (ανισορροπίες ανάµεσα στα διάφορα 
κέντρα) και σε ό,τι αφορά το περιεχόµενό τους (ανάπτυξη ή παρακµή 
τοµέων δραστηριότητας). Καταβλήθηκε προσπάθεια να επιτευχθεί κάτι 
τέτοιο µέσω της χρήσης πηγών δύο ειδών, των οποίων το ενδιαφέρον 
έχει ήδη φανεί παραπάνω: τα µητρώα των εµπορικών και βιοµηχανικών 
επιµελητηρίων, που λειτουργούν ως βαρόµετρο των οικονοµικών 
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πιέσεων, ευαίσθητο στην άνοδο των πρωτοβουλιών και στην εµφάνιση 
της αρνητικής συγκυρίας, και τους φακέλους των πτωχεύσεων που, ως 
δείκτης της παθολογίας των επιχειρήσεων, συµβάλλουν στην κατανόηση 
της λειτουργίας τους. 
 
Οι διακυµάνσεις των πρωτοβουλιών. 
 
 Με βάση την αρχή αυτή, επιχειρήθηκε να διαπιστωθεί για κάθε 
αστικό κέντρο η εξέλιξη των πρωτοβουλιών (εγγραφές) και της ύφεσης 
(διαγραφές). Τα αποτελέσµατα είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Οι 
προηγούµενες εκτιµήσεις επιτρέπουν στην τάση και το περιεχόµενο 
αυτών των εξελίξεων να φανούν µε µεγαλύτερη ευκρίνεια. Επιπλέον, 
επιβεβαιώνονται και γίνονται πιο συγκεκριµένες. Οι τύποι των αστικών 
κέντρων των νησιών εµφανίζονται µε τις οµοιότητες και τις ιστορικές και 
τοπικές ιδιοµορφίες τους. Χαρακτηριστικό τους είναι προπάντων αυτό 
που θα µπορούσε να αποκληθεί επίπεδη τάση, εφόσον ληφθούν βέβαια 
υπόψη δύο σηµαντικές διευκρινίσεις: οι συλλογικές αντιδράσεις δεν είναι  
ίδιες  µε την ατοµική συµπεριφορά. Ακόµα και στην πιο οικονοµικά 
στάσιµη πόλη, υπάρχει πάντα κάποιο σηµείο ζωής, κάποιος που 
προσπαθεί να ενεργήσει, επειδή απέκτησε τελικά το απαιτούµενο θάρρος 
ή επειδή δεν αντέχει την αδράνεια: τέτοιου είδους αντιδράσεις του 
κοινωνικού σώµατος προκαλούν αναταράξεις στην κατά τα άλλα 
σταθερή πορεία των νησιών, χωρίς να της δίνουν ένα ρυθµό µε κάποια 
σηµασία. Άλλωστε, το µέγεθος αυτών των ταλαντώσεων είναι φυσικά 
συνάρτηση της ακρίβειας των στοιχείων: είναι πολύ µεγαλύτερο στην 
Κέρκυρα, όπου οι παραµικρές αλλαγές καταγράφονται από το 1920, 
συγκριτικά προς τα µεταγενέστερα µητρώα του Εµπορικού 
Επιµελητηρίου της Σύρου. Το συµπέρασµα είναι ότι η βαθιά κρίση της 
πρωτοβουλίας είναι φαινόµενο που αφορά σε µεγάλο βαθµό τα νησιά: οι 
τρεις νησιώτικες πόλεις που εξετάστηκαν είναι οι µοναδικές στην 
Ελλάδα όπου το µέσο επίπεδο των εγγραφών κατά την πλέον πρόσφατη 
περίοδο, µετά το 1940 δηλαδή, είναι πάντα  κατώτερο από αυτό της 
προηγούµενης περιόδου, και αυτό ανεξάρτητα από το χαρακτήρα των 
πηγών. Όπως φάνηκε παραπάνω, η πτώση της πρωτοβουλίας είναι 
περισσότερο πρόωρη στη Σύρο απ’ό,τι στην Κέρκυρα, και εκεί 
προγενέστερη της αντίστοιχης στη Μυτιλήνη. Στη Σύρο παρατηρείται 
µια άνοδος µεταξύ 1910 και 1920, µε ένα µέσο όρο είκοσι εγγραφών ανά 
έτος, αλλά πρόκειται χωρίς αµφιβολία για συγκυριακό φαινόµενο, που 
εµφανίζεται πολύ µετά την πραγµατική ύφεση: η διατάραξη της 
ισορροπίας εξαιτίας των κατακτήσεων κατά τους βαλκανικούς πολέµους, 
η ενίσχυση, λόγω των εχθροπραξιών, των δραστηριοτήτων στην ξηρά και 
στη θάλασσα, εξηγούν  αυτήν την ξαφνική άνοδο της πρωτοβουλίας στην 
πόλη αυτή. Στη δεκαετία 1920-1930, έχει αρχίσει πλέον η κάµψη και δε 
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διατηρούνται αυταπάτες (25 διαγραφές ανά έτος έναντι 9 διαγραφών 
κατά γενικό µέσο όρο). Βέβαια, στις αρχές της περιόδου αυτής η 
Κέρκυρα απολαµβάνει µια εποχή ακµής. ∆ε διαρκεί, όµως, πολύ: από το 
1930 ως το 1960, µε πολύ σύντοµες εξαιρέσεις, ο ισολογισµός των 
πρωτοβουλιών είναι πάντα αρνητικός (14 διαγραφές ανά έτος έναντι 6 
εγγραφών κατά µέσο όρο). Η ίδια περίπου εξέλιξη παρατηρείται στη 
Μυτιλήνη, εδώ όµως το αξιοπρόσεκτο φαινόµενο είναι  η απότοµη 
άνοδος της τοπικής οικονοµίας γύρω στα 1934: ενισχυµένη από την 
εγκατάσταση των µικρασιατών προσφύγων, η πόλη πιστεύει σε µια 
ευνοϊκή εξέλιξη, αλλά σφάλλει. Ανεξάρτητα και πέρα από αυτές τις 
προσωρινές διαφοροποιήσεις που καθορίστηκαν από ιστορικούς λόγους, 
κατά τη δεκαετία του 1960 τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
διαδραµατίζουν ελαφρά σηµαντικότερο ρόλο: η Μυτιλήνη δεν µπορεί να 
ξεπεράσει την ύφεση, ενώ µετά το 1962 η Κέρκυρα εκµεταλλεύεται τις 
δυνατότητες του τουρισµού. Αν εξετάσει κανείς προσεκτικότερα τα 
φαινόµενα αυτά, θα διαπιστώσει ότι τέτοιου είδους προοπτικές δεν 
λειτουργούν ενθαρρυντικά ως προς τη λήψη πρωτοβουλιών, αλλά 
µάλλον καθυστερούν τη λήξη αυτών που ήδη υπάρχουν, χωρίς αυτό να 
είναι απαραίτητα αρνητικό. Η Σύρος βρίσκεται σε µια ενδιάµεση 
κατάσταση (πέντε ή έξι εγγραφές και δύο ή τρεις διαγραφές ανά έτος) και 
καταφέρνει να επιβιώσει µε δυσκολία. Η έξοδος από µια µακροχρόνια 
περίοδο ύφεσης είναι κάθε άλλο παρά εύκολη (147). 
 Οι διαφορές είναι πολύ πιο σηµαντικές για τα βιοµηχανικά 
λιµάνια. Στην Καλαµάτα το επίπεδο της ενεργού δραστηριότητας δεν 
απέχει πολύ από τη στασιµότητα της Ερµούπολης: µια σύντοµη 
δραστηριοποίηση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1950-1960 (12 
εγγραφές ανά έτος κατά µέσο όρο) λήγει µε µια γενική ατονία των 
πρωτοβουλιών και τον ολοφάνερο πολλαπλασιασµό των συµπτωµάτων 
της επιχειρηµατικής ύφεσης. Με βάση τις καταχωρηµένες διαγραφές, το 
σύνολο των επιχειρήσεων που πτώχευσαν στο διάστηµα των επόµενων 
δεκαπέντε ετών στο Πελοποννησιακό λιµάνι αποκαλύπτει µια απόλυτη 
µείωση του αριθµού των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων (µένουν 113 από 
195). Πρόκειται για πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, ακόµη και για τις 
νησιώτικες πόλεις (148). Η Καβάλα, αντίθετα, βρίσκεται σε πολύ 
καλύτερη κατάσταση. Ακόµη και αν µετά τον πόλεµο ο αριθµός των 
διαγραφών ακολουθεί µια καθαρά αυξητική τάση, το σύνολο των 
εγγραφών µεγαλώνει επίσης (εννέα διαγραφές ανά έτος έναντι 15 
εγγραφών κατά µέσο όρο) . Ωστόσο, υφίστανται άλλα ανησυχητικά 
συµπτώµατα. Στην πόλη αυτή, η επιµελής ενηµέρωση των µητρώων του 
Εµπορικού Επιµελητηρίου επέτρεψε µια περισσότερο λεπτοµερειακή 
µελέτη της εξέλιξης των επιχειρήσεων και, κατά συνέπεια, της 
πραγµατικής εµφάνισης των πρωτοβουλιών. Τα αποτελέσµατα βοηθούν 
την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. Σε ένα αστικό κέντρο µε 
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παράδοση στην οικονοµική δραστηριότητα, µπορεί κανείς να 
διαπιστώσει ότι τα δύο τρίτα των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων το 1966 
δεν υπήρχαν είκοσι χρόνια πριν. Πρόκειται, εποµένως, για οικογένειες 
που ανέλαβαν για πρώτη φορά βιοµηχανικές ή εµπορικές πρωτοβουλίες ή 
που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στην πόλη. Στην πραγµατικότητα, η 
οικονοµική παρακµή των παραδοσιακών επιχειρηµατικών κύκλων 
προκαλεί και τα δύο αυτά φαινόµενα. Η γεωγραφική µετακίνηση των 
εµπορικών και βιοτεχνικών επαγγελµατικών οµάδων των µικρών πόλεων 
της γύρω περιοχής τείνει να αντισταθµίσει τις αποχωρήσεις των παλαιών 
βιοµηχανικών στρωµάτων: στην περίπτωση  της Καβάλας είναι χρήσιµο 
να υπογραµµιστεί η αρκετά σηµαντική, µετά το 1955, άφιξη εµπόρων οι 
οποίοι κατοικούσαν προηγουµένως στο κοντινό νησί της Θάσου. Με τον 
ίδιο τρόπο,  διάφορες κοινωνικές οµάδες της πόλης (υπάλληλοι, τεχνίτες) 
προσπαθούν να αναλάβουν τις δραστηριότητες που εγκατέλειψαν οι 
παλαιότερες κυρίαρχες τάξεις ή να δοκιµάσουν την τύχη τους σε νέους 
εµπορικούς τοµείς (αυτοκίνητα, για παράδειγµα). Παράλληλα προς τους 
δύο αυτούς τρόπους ανανέωσης, εµφανίζεται το φαινόµενο πολυάριθµων 
αποτυχηµένων πρωτοβουλιών: από το 1955 και µετά, πολλαπλασιάζονται 
οι αποτυχίες επιχειρήσεων, που διαγράφονται λίγα χρόνια ή και µερικούς 
µήνες µετά την εγγραφή τους (επτά ανά έτος κατά µέσο όρο). Στο Βόλο, 
τέλος, η πορεία των εγγραφών (αύξηση κατά 12% µεταξύ 1960 και 1970) 
επιβεβαιώνει την πρόσφατη ανάπτυξη του θεσσαλικού λιµανιού, αλλά η 
πηγή κάθε άλλο παρά διαθέτει, δυστυχώς, το κατάλληλο ιστορικό βάθος 
για να αποδώσει µε µεγαλύτερη ακρίβεια τη σηµασία αυτής της εξέλιξης 
(149). 
 Για τις µεγάλες πόλεις της περιφέρειας, πρέπει να αρκεστεί κανείς 
στην περίπτωση της Πάτρας, αφού εξαιτίας της καταστροφής ή της 
απώλειας µεγάλου µέρους των σχετικών αρχείων δεν κατέστη δυνατό να 
πραγµατοποιηθεί συστηµατική έρευνα ούτε στη Θεσσαλονίκη ούτε στη 
Λάρισα. Εντύπωση προκαλεί ο αριθµός των διαγραφών κυρίως, που 
συνεχίζονται και κατά τη δεκαετία του 1970 (12 ανά έτος κατά µέσο όρο 
ως τα 1975) και φαίνεται να αµφισβητούν την τάση ανάκαµψης που 
περιγράφηκε παραπάνω. Ουσιαστικά, όµως, πρόκειται για φαινόµενα 
ανεξάρτητα µεταξύ τους. Η αναζωογόνηση ενός πρώην οικονοµικού 
κέντρου µε τη βοήθεια ξένων κεφαλαίων ή των µεγάλων αθηναϊκών 
επιχειρήσεων δεν εµποδίζει, αλλά µάλλον επισπεύδει, τη χρεοκοπία των 
µικρών αρχαϊκών επιχειρήσεων. Ακόµη και όταν οι µεγάλες επιχειρήσεις 
της Πάτρας καταρτίζουν ξανά αναπτυξιακά σχέδια, µιµούµενες τις 
έξωθεν πρωτοβουλίες, ακόµη και όταν η τοπική ζήτηση τονώνεται σε 
σύγχρονους τοµείς δραστηριότητας, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός 
παραδοσιακών βιοτεχνών και εµπόρων οι οποίοι αδυνατούν να 
επωφεληθούν λόγω έλλειψης πείρας και αποφασιστικότητας. Χάνοντας 
την πελατεία τους, πιεζόµενοι από τον εξωτερικό ανταγωνισµό, 
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αναγκάζονται να αποσυρθούν. Η ασυνήθιστη εικόνα που αποκοµίζει 
κανείς στην Πάτρα πιθανόν να οφείλεται στη σύµπτωση των δύο αυτών 
δυναµικών, από τις οποίες η µία δρα ανασταλτικά ως προς τη ζωτικότητά 
της: προκύπτει µια ανανέωση της πόλης πολύ περισσότερο περιορισµένη 
συγκριτικά µε αυτήν της Θεσσαλονίκης, ορισµένες µεγάλες 
εξατοµικευµένες βιοµηχανικές πρωτοβουλίες και πάνω από όλα αυτά ένα 
είδος διαρκούς οικονοµικής αδράνειας (150). 
 Οι τάσεις των αντίστοιχων φαινοµένων στην Αθήνα θα µπορούσαν 
να δώσουν την εντύπωση ότι επικρατεί και εκεί ένας παρόµοιος 
συνδυασµός δυναµικών, αλλά δε συµβαίνει κάτι τέτοιο. Αρχικά, επειδή 
τα στοιχεία περιορίζονται στις ανώνυµες εταιρείες λόγω του µεγάλου 
αριθµού των εγγράφων: εποµένως οι καταγεγραµµένες διαγραφές δεν 
αφορούν τον παραδοσιακό εµπορικό και βιοτεχνικό τοµέα αλλά την 
ανανέωση των κυττάρων ενός υγιούς οργανισµού. Ιδιαίτερα σηµαντική 
είναι η διαπίστωση ότι αναµφίβολα ο πολλαπλασιασµός των 
επιχειρήσεων ξεπερνά την τάση ύφεσης, µε δύο επιταχύνσεις 
χαρακτηριστικές της αθηναϊκής ανάπτυξης των προηγούµενων πενήντα 
ετών: την περίοδο 1930-1940, όταν το κέντρο βάρους της οικονοµίας της 
χώρας µετατοπίζεται προς την πρωτεύουσα και, κυρίως, την περίοδο 
1955-1965, όταν η Αθήνα οικοδοµεί προς όφελός της τις βάσεις της 
εθνικής ανάπτυξης. Υπό τις συνθήκες αυτές, προκειµένου να εξηγηθούν 
οι συγκεκριµένοι ρυθµοί ανάπτυξης, θα ήταν καλύτερο να σταθεί κανείς 
στις περιόδους περιορισµού των πρωτοβουλιών, όπου ακόµη και στην 
Αθήνα οι διαγραφές υπερτερούν των εγγραφών, παρά στις φάσεις ανόδου 
(που αναγνωρίζονται ευκολότερα). Ο τερµατισµός της οικονοµικής 
ανάκαµψης κατά την πενταετία 1950-1955 είναι µια τέτοια περίοδος. 
Προκειµένου να τεθεί το πρόβληµα µε πιο ικανοποιητικό τρόπο, είναι 
αναγκαίο να περάσει κανείς από την ανάλυση του ρυθµού των 
πρωτοβουλιών στη µελέτη του οικονοµικού τους περιεχοµένου. 
 
Το περιεχόµενο των πρωτοβουλιών. 
 
 Στο καθένα από τα µητρώα που εξετάστηκαν καταβλήθηκε 
προσπάθεια να ταξινοµηθεί ο ισολογισµός εγγραφών και διαγραφών σε 
σχέση µε το χρόνο και ανάλογα µε τις δραστηριότητες. Έτσι, ορίστηκαν 
τέσσερεις δεκαετίες, δύο προπολεµικές (1920-1929, 1930-1939) και δύο 
µεταπολεµικές (1950-1959, 1960-1969): οι πηγές δε διέθεταν στοιχεία 
προγενέστερα του 1920, ενώ η δεκαετία της παγκόσµιας και εµφύλιας 
σύρραξης είναι για την Ελλάδα τόσο ασταθής που δεν µπορεί να 
χρησιµεύσει στην εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων. Για τους τοµείς 
δραστηριότητας χρειάστηκε να περιοριστούµε σε χονδροειδείς 
συγκρίσεις: να διακρίνουµε το εµπόριο από τη βιοµηχανία, µε την πολύ 
ευρεία έννοια, εφόσον περιλαµβάνει όλες τις βιοτεχνικές 
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δραστηριότητες. Στον εµπορικό τοµέα, επιλέχθηκαν µόνο το εµπόριο 
υφασµάτων και ενδυµάτων, που µπορεί να δώσει µια εικόνα για το 
στοιχειώδες επίπεδο κυκλοφορίας των εµπορευµάτων και, από την άλλη 
πλευρά, οι αντιπροσωπείες που κατά γενικό κανόνα αντιστοιχούν σε ένα 
πιο σύνθετο επίπεδο εµπορικού εξοπλισµού. Τα συµπεράσµατα αυτής 
της µεθόδου είναι τριών ειδών: επιβεβαιώνουν τις ιστορικές ασυµµετρίες 
των ρυθµών της πρωτοβουλίας, επιτρέπουν τον προσδιορισµό των 
διαφόρων τύπων σχέσεων ανάµεσα στην εκβιοµηχάνιση, την 
αποβιοµηχάνιση  και την οικονοµική ανάπτυξη και καθορίζουν, τέλος, 
µια σχέση ανάµεσα σε δύο ελληνικά φαινόµενα που φαίνονται 
αντιφατικά: τη στασιµότητα των επαρχιακών αστικών κέντρων και την 
αύξηση της τρέχουσας κατανάλωσης. 
 Το πρώτο σηµαντικό γεγονός είναι η χρονικά άνιση κατανοµή των 
πρωτοβουλιών. Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι όγκοι τους οποίους αφορά η 
σύγκριση, µπορεί κανείς να θεωρήσει ότι η κατάσταση στην Αθήνα είναι 
συµµετρικά αντίθετη εκείνης των επαρχιακών πόλεων που γνώρισαν τη 
µεγαλύτερη ύφεση: της Καβάλας, της Μυτιλήνης και της Καλαµάτας, για 
να αναφέρουµε µόνο τις πιο ξεκάθαρες περιπτώσεις. Η περίοδος της 
µεγαλύτερης αθηναϊκής ανάπτυξης βρίσκεται πάντα σε κάποια απόσταση 
και είναι µεταγενέστερη από την αντίστοιχη των παραπάνω 
περιφερειακών πόλεων. Η τάση αυτή, που χρονολογείται πριν από τον 
πόλεµο, γίνεται ακόµα εντονότερη µετά το τέλος του. Οφείλεται, όπως 
φαίνεται, σε διαφορετικές αιτίες: επιβράδυνση της περιφερειακής 
ανάπτυξης µετά το 1930 και νέα συγκεντροποίηση της οικονοµικής 
ανάπτυξης στην Αθήνα µετά την παγκόσµια κρίση, ανακοπή της 
οικονοµικής ανάκαµψης στα περιφερειακά κέντρα µετά την 
ανοικοδόµηση της χώρας και σηµαντική επιτάχυνση της συσσώρευσης 
στην πρωτεύουσα. Οι προηγούµενες αναλύσεις έδειξαν ότι, παρά το 
γεγονός ότι τα δύο φαινόµενα συνδέονται αναµφίβολα µεταξύ τους, και 
µάλιστα µε σχέση χρονικής αλληλουχίας, δεν µπορούν κατά κανένα 
τρόπο να συγκριθούν µε τη µηχανική κίνηση υγρών σε ένα σύστηµα 
συγκοινωνούντων δοχείων: σε µια περίοδο ανισορροπίας (προβλήµατα 
µε τη βαλκανική αγορά, παγκόσµια κρίση) ή ιδιόµορφης αναπτυξιακής 
κρίσης (φάση έναρξης της ανάκαµψης), η θέση της Αθήνας αξιοποιείται. 
Παρά το φαινοµενικό τους ανταγωνισµό, οι ισχυροί επιχειρηµατίες της 
πρωτεύουσας και οι αντίστοιχοι της επαρχίας συνεργάζονται συχνά 
προκειµένου να επιταχύνουν τη διαδικασία της κεφαλαιοποίησης. Αυτή η 
σχέση είναι τόσο φανερή ώστε, όταν οι οικονοµικοί παράγοντες της 
Αθήνας µεταβάλουν την πολιτική τους αρχίζοντας να επενδύουν στην 
επαρχία, η ασυµµετρία των πρωτοβουλιών µειώνεται: χωρίς αυτή η τάση 
να είναι τόσο έκδηλη όσο στην πρωτεύουσα, παρατηρείται στην Πάτρα, 
το Βόλο και σε µικρότερο βαθµό στην Κέρκυρα µια απόλυτη αύξηση των 
πρωτοβουλιών κατά το πρώτο µισό της δεκαετίας του 1970 σε σχέση µε 
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εκείνη του 1950, κατά 8%, 10%, και 5% αντίστοιχα (151). Από την 
άποψη αυτή, το σηµαντικό κενό στη σύσταση εταιρειών στην Αθήνα από 
το 1952 ως το 1955, µε µόλις 28 εγγραφές συνολικά,  εξηγείται µε πολύ 
πιο ικανοποιητικό τρόπο. Αντιστοιχεί σε ένα στάδιο αναµονής του 
δυναµικού της πρωτεύουσας: επιταχυµένη εξάλειψη της παλαιάς 
βαλκανικής δοµής, την οποία έπληξε σοβαρά ο πόλεµος, και 
συγκέντρωση των ενεργειών και του αξιόλογου κεφαλαίου που 
αποταµιεύθηκε κατά τον πόλεµο για την ανοικοδόµηση µιας εθνικής 
οικονοµίας, η οποία αντιµετώπιζε προβλήµατα στην περιφέρειά της 
κυρίως, όπου οι αθηναϊκές τράπεζες έχουν σηµαντικό ρόλο ως προς την 
αναδιανοµή στην επαρχία και οι πρώτες ενδείξεις της οικονοµικής 
ανάπτυξης δεν έχουν ακόµη εκδηλωθεί. Αποκοµµένη βραχυπρόθεσµα 
από τις παραδοσιακές οικονοµικές της σχέσεις εξαιτίας της κρίσης στη 
∆υτική Ευρώπη και παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση των 
οικονοµικών συµφερόντων µιας χώρας της οποίας οι υποδοµές είχαν 
υποστεί σηµαντικά πλήγµατα, η Αθήνα αναζήτησε µια νέα µορφή 
λειτουργίας σε εθνικό επίπεδο και η ανάπτυξη της την προσέφερε (152). 
 Σε αυτόν τον απολογισµό των πρωτοβουλιών, η εκβιοµηχάνιση 
αποτελεί ισχυρό παράγοντα διαφοροποίησης των αστικών κέντρων. 
Επιτρέπει την ανίχνευση των διαθέσεων που χαρακτηρίζουν τους 
οικονοµικούς συντελεστές. Κατά συνέπεια, διαγράφονται τριών ειδών 
εξελίξεις. Ο αθηναϊκός τύπος, µοναδικός στην Ελλάδα, θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως αναπτυξιακή αποβιοµηχάνιση. ∆εν πρόκειται µόνο για 
τις επιπτώσεις µιας εξάπλωσης της βιοµηχανίας. Τα µητρώα του 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου λαµβάνουν υπόψη όλες τις 
επιχειρήσεις που διαθέτουν κατάστηµα στην Αθήνα, δηλαδή και αυτές 
που έχουν µόνο την έδρα τους εκεί, ενώ η τάση στην οποία 
αναφερόµαστε δεν αφορά τόσο τη γεωγραφική κατανοµή της παραγωγής 
όσο τον πραγµατικό προσανατολισµό των πρωτοβουλιών στην 
πρωτεύουσα και για το λόγο αυτό είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα. 
 Ακόµη και αν δεν υπολογίσει κανείς τη µεταβατική δεκαετία 1950-
1959, υπάρχει σηµαντική µείωση του ποσοστού της βιοµηχανίας στο 
σύνολο των πρωτοβουλιών και ανάλογη αύξηση των εµπορικών 
αντιπροσωπειών και παρόµοιων δραστηριοτήτων (γραφεία µελετών, 
οικοδοµικές επιχειρήσεις, διάφορα τουριστικά και ναυτιλιακά 
πρακτορεία, κ.λπ.). ∆ηλαδή, το  κέντρο βάρους των πρωτοβουλιών 
µετατοπίζεται προς τον τριτογενή τοµέα στο επίπεδο του αστικού τοπίου 
ή του ενεργού πληθυσµού της πόλης, η οποία υιοθετεί νέες κατευθύνσεις 
και συµβάλλει, εποµένως, στο συνολικό προσανατολισµό της ελληνικής 
κοινωνίας και ειδικά των πιο δυναµικών οικονοµικών της συντελεστών 
(υπενθυµίζεται ότι πρόκειται για τους ιδρυτές εθνικών ανώνυµων 
εταιρειών). Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το φαινόµενο που θα 
µπορούσε κανείς να αποκαλέσει παρακµάζουσα αποβιοµηχάνιση: η 
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Καβάλα, η Σύρος, η Καλαµάτα και σε µικρότερο βαθµό η Μυτιλήνη 
είναι ορισµένα παραδείγµατα. Στην περίπτωσή τους, η ενέργεια που 
αποµακρύνεται από τη βιοµηχανική πρωτοβουλία δεν κατευθύνεται προς 
τους πρωτοποριακούς τοµείς του εµπορίου ή των υπηρεσιών: 
περισσότερο ευνοηµένη από αυτές τις εσωτερικές αλλαγές της 
κατεύθυνσης των πρωτοβουλιών καταλήγει η κατηγορία «άλλα εµπορικά 
επαγγέλµατα», της οποίας το περιεχόµενο θα εξεταστεί σύντοµα. Στα 
αστικά κέντρα που βρίσκονται σε ύφεση δε µειώνεται µόνο η συνολική 
ποσότητα ανθρώπινης ενέργειας, αλλά επίσης, και κυρίως, η ποιότητά 
της. Τέλος, έναν ενδιάµεσο τύπο αντιπροσωπεύει η περιορισµένη κατά 
τα άλλα «προοδευτική εκβιοµηχάνιση», που συναντάται στην Πάτρα, και 
αργότερα στο Βόλο: είναι το αποτέλεσµα, στο επίπεδο της 
πρωτοβουλίας, του νέου ρόλου που ανέλαβαν αυτές οι πόλεις σε µια 
οικονοµική ανάπτυξη όπου πρωταγωνιστεί η Αθήνα. 
 Στα αστικά κέντρα που µένουν στάσιµα ή βρίσκονται σε ύφεση, οι 
πρωτοβουλίες στρέφονται όλο και περισσότερο προς το εµπόριο: 
απαιτείται µικρότερο κεφάλαιο και όχι ιδιαίτερη επαγγελµατική εµπειρία 
σε σύγκριση µε τον τοµέα της βιοµηχανίας ή και της βιοτεχνίας και η 
αύξηση της τρέχουσας κατανάλωσης επιτρέπει την άντληση άµεσου 
κέρδους. Το παραδοσιακό εµπόριο-στην ουσία τρόφιµα και ρουχισµός-
δεν έχει µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, αντίθετα µάλιστα υφίσταται τις 
συνέπειες της δηµογραφικής στασιµότητας ή υποχώρησης. Εποµένως, η 
πιο ταχύρρυθµη ανάπτυξη παρατηρείται στους πλέον σύγχρονους τοµείς. 
Η κατηγορία «άλλα εµπορικά καταστήµατα» εξελίσσεται µε γρήγορους 
ρυθµούς στην Καβάλα, την Καλαµάτα και τη Μυτιλήνη που βρίσκονται 
σε φάση οικονοµικής ύφεσης (αύξηση κατά 8%, 10% και 7% των 
σχετικών εγγραφών αντίστοιχα) και τείνει να αυξηθεί, όχι τόσο σύντοµα 
βέβαια, σε κέντρα όπως η Πάτρα και ο Βόλος, όπου παρατηρείται 
αύξηση κατά 4% και 5% των ανάλογων πρωτοβουλιών αντίστοιχα (153). 
 Επίσης, όσον αφορά τη σύσταση ανώνυµων εταιρειών, η αθηναϊκή 
οικονοµική κάµψη της δεκαετίας 1950-1960, χαρακτηρίζεται και από µια 
σηµαντική αύξηση των «άλλων εµπορικών καταστηµάτων». Στην 
Καβάλα, από το 1958 ως το 1969, ο αριθµός των καταστηµάτων 
χονδρικού εµπορίου οικιακών σκευών και ηλεκτρικών συσκευών 
πολλαπλασιάστηκε επί 17, των χονδρεµπόρων µοτοποδηλάτων και 
αυτοκινήτων επί 3 και των επιχειρήσεων πώλησης µεταχειρισµένων 
αυτοκινήτων επί 2,6. Αυτή η αύξηση είναι µεταξύ των µεγαλύτερων στην 
Ελλάδα. Φυσικά, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχει µια τόσο 
σηµαντική πρόοδος επειδή η συσσωρευµένη καθυστέρηση είναι τεράστια 
(154). 
 Πρόκειται, όµως, για πωλήσεις ακριβού υλικού (οικιακές 
ηλεκτρικές συσκευές, ιδιωτικά µεταφορικά µέσα) ο ορθολογικός 
χαρακτήρας του οποίου από οικονοµική άποψη δεν έχει αποδειχθεί για 



147 

 
 

 

περιοχές µε µειωµένη ζωτικότητα. Με τον τρόπο αυτόν καλύπτεται η 
πραγµατική κατάσταση πολλών ελληνικών πόλεων που τοποθετούν µια 
εικόνα ανάπτυξης πάνω από έναν αδρανή οικονοµικό µηχανισµό: τα 
ηλεκτρικά ψυγεία των καταστηµάτων και οι εκθέσεις ιαπωνικών 
µοτοσυκλετών προκαλούν στους επισκέπτες, και ακόµα περισσότερο 
στους ίδιους τους κατοίκους, την εντύπωση ότι έχει φθάσει η χρυσή 
εποχή. Χωρίς να έχουν αυξηθεί στην πραγµατικότητα οι πόροι τους, 
αστοί και χωρικοί ξοδεύουν τις οικονοµίες τους ή τα εµβάσµατα που 
στέλνουν τακτικά οι γιοί που δουλεύουν στη ναυτιλία και τα παιδιά που 
µετανάστευσαν στη Γερµανία, για να ικανοποιήσουν περιττές ανάγκες 
που αποτελούν για τους ίδιους αναγνώριση της αξιοπρέπειας και της 
προόδου τους. Βραχυπρόθεσµα, οι τάσεις αυτές ενισχύουν τους 
µηχανισµούς που ήδη αποκαλύφθηκαν µέσω της έµµµεσης φορολογίας: 
αυξάνουν τον πλούτο της πρωτεύουσας η οποία διανέµει όλα αυτά τα 
προϊόντα. Επιταχύνουν τη µείωση του εισοδήµατος της επαρχίας, εκτός, 
βέβαια, από εκείνο των εµπόρων που µε αυτόν τον τρόπο αποκοµίζουν 
ευκολότερα κέρδη. ∆εν είναι βέβαιο, όµως, ότι οι  ίδιοι θα είναι σε θέση 
να επωφελούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα από αυτήν την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα: πράγµατι, δεν αντλεί κανείς επί µακρόν 
από αποθέµατα που είναι µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο περιορισµένα και 
σύντοµα βρίσκονται αντιµέτωποι µε σοβαρά  προβλήµατα που µπορούν 
να φθάσουν ως την πτώχευση και το κλείσιµο των καταστηµάτων. 
Υπάρχει ένα είδος εσωτερικής λογικής των πρωτοβουλιών: µετά από µια 
πτώση της ποιότητας ακολουθεί πάντα πτώση της ποσότητας. Παρά την 
οικονοµική τους ανάπτυξη γύρω στα 1974, οι περιοχές της ηπειρωτικής 
Ελλάδας δε φαίνεται να λαµβάνουν υπόψη τους το παράδειγµα των 
ελληνικών νησιών (155). 
 
3. Μάρτυρες της αποτυχίας: οι φάκελοι των πτωχεύσεων. 
 
Μια σειρά διαδοχικών κρίσεων. 
 
 Η πρωτοβουλία, δηλαδή η γέννησή της, οι κατευθύνσεις προς τις 
οποίες στέφεται και οι µετατροπές της, αποτελεί την πηγή του 
µεγαλύτερου µέρους της οικονοµικής ζωής. Κατά ένα φαινοµενικά 
παράδοξο τρόπο, όµως, είναι ενδιαφέρον να µελετήσει κανείς και τις 
συνθήκες υπό τις οποίες οι επιχειρήσεις παύουν να υφίστανται. Στις 
πόλεις που βρίσκονται σε ύφεση, τροφοδοτούν την καθηµερινή 
επικαιρότητα. Στα αναπτυσσόµενα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και το 
Ηράκλειο, εκφράζουν τον αναβρασµό µιας πραγµατικότητας που η 
διαρκής µετεξέλιξή της αποκρύπτεται συχνά εξαιτίας της στατικότητας 
των απολογισµών: στην οικονοµία όπως και στη δηµογραφία ο θάνατος 
συνιστά  µια πολύτιµη πληροφορία για τη ζωή. Ωστόσο, στο επίπεδο των 
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πρωταγωνιστών της οικονοµικής ζωής  ο ερευνητής δε διαθέτει επαρκείς 
πληροφορίες τις περισσότερες φορές. Έχει ήδη επισηµανθεί ο 
αποσπασµατικός χαρακτήρας των διαγραφών επιχειρήσεων, όπως 
καταγράφονται στα µητρώα των εµπορικών και βιοµηχανικών 
επιµελητηρίων. Η άλλη βασική πηγή, οι φάκελοι των πτωχεύσεων που 
καταρτίζουν οι δικαστικές αρχές δίνουν µια µερική µόνο εικόνα του 
οικονοµικού θανάτου: αφορούν τελικά µόνο τους «βίαιους» θανάτους,  
που δεν είναι και οι πιο συχνοί. Ο έµπορος που κλείνει το κατάστηµά 
του, αφού εξόφλησε όλα τα χρέη του και διέθεσε τα αποθέµατά του, ο 
βιοµήχανος που αναστέλλει τη λειτουργία του εργοστασίου του επειδή 
κανένα από τα παιδιά του δε θέλει να τον διαδεχτεί, δε βρίσκονται σε 
αυτές τις πηγές που κατά κανόνα αφορούν κακοδιαχείριση, καταχρήσεις 
και άλλες παράνοµες πράξεις. Η πτώχευση είναι βίαιος αλλά όχι τυχαίος 
θάνατος: στην πλειοψηφία των περιπτώσεων υποδηλώνει µια 
δυασαρµονία ανάµεσα στις προθέσεις και τη δραστηριότητα. Οι 
οικογενειακές ατυχίες έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στο ταµείο. 
Συχνότερα ακόµη, οι συνθήκες της αγοράς µεταβάλλουν και αναιρούν 
µια πρωτοβουλία που αδυνατεί να προσαρµοστεί. Όλα αυτά διαφαίνονται 
στις δηλώσεις του «µετανοούντος» ή αξιοπρεπούς επιχειρηµατία που 
πτώχευσε, στις επεξηγηµατικές αναφορές του διαχειριστή, ενώ 
προστίθενται στο σύνολο της αντικειµενικής περιγραφής των 
πεπραγµένων της επιχείρησης: η θλιβερή ή πλούσια απογραφή, ο 
κατάλογος των οφειλετών (που δίνει πληροφορίες για την πελατεία), ο 
τόπος διαµονής των πιστωτών (που αποκαλύπτει τη γεωγραφική 
κατανοµή του χρέους): τράπεζες και δηµόσια ιδρύµατα, προµηθευτές και 
προσωπικό. Με άλλα λόγια, οι φάκελοι των πτωχεύσεων είναι 
απαράµιλλοι µάρτυρες της αποτυχίας, χωρίς όµως να µπορούν να την 
αξιολογήσουν ποσοτικά. Χρειάζεται, βέβαια, να τους θέσει κανείς τα 
κατάλληλα ερωτήµατα. Στην ιδιαίτερη περίπτωση της Ελλάδας, δε 
φαίνεται να είναι απαραίτητη η εξέταση των γεωγραφικών δεσµών της 
επιχείρησης. Η αθηναϊκή συγκεντροποίηση έχει τέτοιο µέγεθος ώστε 
αναιρεί τις περισσότερες περιφερειακές διαφοροποιήσεις: οι τράπεζες της 
πρωτεύουσας είναι οι κύριοι δανειστές και αυτοί που εισπράττουν το 
µεγαλύτερο µερίδιο από το σύνολο σχεδόν των πτωχεύσεων της χώρας  
και δεύτερος σε σηµασία, αν και σε κάποια απόσταση, έρχεται ο ρόλος 
των ειδικευµένων προµηθευτών που συγκεντρώνονται επίσης στην  
Αθήνα. Μόνο για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, επισηµάνθηκε ήδη 
πως οι φάκελοι των πτωχεύσεων επιτρέπουν την εξέταση των σχέσεων 
του διεθνούς και του εθνικού χώρου. Στην πραγµατικότητα, οι 
πρωτότυπες πληροφορίες είναι γενικά δύο ειδών: o ρυθµός των 
πτωχεύσεων  φανερώνει την ένταση της τοπικής ή γενικής κρίσης της 
οικονοµίας, όπως η ιδιαίτερα αυξηµένη θνησιµότητα είναι ένδειξη µιας 
εξαιρετικής επιδείνωσης της δηµόσιας υγείας. Το περιεχόµενο των 
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πτωχεύσεων, τέλος, επιτρέπει τον εντοπισµό των περισσότερο 
ευαίσθητων τοµέων της οικονοµίας. 
 Η διαπίστωση για κάθε αστικό κέντρο της τάσης που ακολουθεί η 
πορεία των πτωχεύσεων δεν παρουσιάζει τις ίδιες δυσχέρειες µε τις 
διακυµάνσεις της πρωτοβουλίας. Το σηµαντικότερο πρόβληµα στην 
περίπτωση αυτή είναι η εξεύρεση των καταλλήλων εγγράφων και, 
κυρίως, η διατήρησή τους. Αυτή είναι τελικά η βασική αιτία για την 
οποία τα στοιχεία είναι ασυνεχή και ανεπαρκή: η άγνοια ή η αδιαφορία 
των υπαλλήλων, αρχεία που καταστρέφονται, µε αποτέλεσµα µια 
επιµελής συλλογή στοιχείων να διακόπτεται ή να καθίσταται πλέον 
ανέφικτη. Παρά τις δυσκολίες αυτές, οι γενικές τάσεις είναι αρκετά 
σαφείς στα µεγάλα αστικά κέντρα όπως και στις πόλεις µέσου µεγέθους. 
Στη διάρκεια ενός χρονικού διαστήµατος εκατό περίπου ετών η Ελλάδα 
πέρασε από τρεις κύκλους πτωχεύσεων: έναν πριν από τον α΄παγκόσµιο 
πόλεµο, αυτόν της δεκαετίας 1930-1940 και, τέλος, εκείνον που ξεκίνησε 
στα 1950. Αρχικά, µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι υπάρχει σαφής 
αντιστοιχία µε τις φάσεις µεγάλης οικονοµικής ανάπτυξης: η 
συγκρότηση του σύγχρονου κράτους µετά το 1880, η ώθηση που έδωσε η 
µικρασιατική καταστροφή, η οικοδόµηση της οικονοµικής ανάπτυξης, 
αποτελούν περιόδους επιτάχυνσης του ρυθµού των πτωχεύσεων. Στο 
επίπεδο των µακροπρόθεσµων τάσεων, διαψεύδεται η µάλλον απλοϊκή 
εκτίµηση ότι οι αυξήσεις των χρεοκοπιών αντιστοιχούν στις περιοδικές 
πτώσεις της οικονοµικής δραστηριότητας. Τα στάδια της ανάπτυξης 
συνιστούν και αυτά παράγοντες ανισορροπίας, στο µέτρο που 
επιταχύνουν τις οικονοµικές και κοινωνικές αναδιαρθρώσεις και 
δηµιουργούν τις συνθήκες για την ανάληψη πρωτοβουλιών, των οποίων 
ούτε ο όγκος ούτε το περιεχόµενο είναι άµεσα προσαρµοσµένα στους 
νέους όρους της οικονοµικής ζωής. Οι τρεις κύκλοι των πτωχεύσεων 
στην Ελλάδα δεν έχουν την ίδια σηµασία. Ο παλαιότερος από αυτούς 
αφορά την ύφεση σε τοπικό επίπεδο. Ο ενδιάµεσος κύκλος, που είναι 
ολοφάνερα επηρεασµένος από την παγκόσµια κρίση, εκφράζει την 
οικονοµική ενοποίηση της χώρας. Ο πλέον πρόσφατος κύκλος 
χαρακτηρίζεται από κάποια περιφερειακή διαφοροποίηση των µορφών 
προσαρµογής στην ανάπτυξη (156). 
 Στον παλαιότερο κύκλο, πριν από τον α΄παγκόσµιο πόλεµο, 
υπάρχει µια εµφανής διαδικασία αναµετάδοσης των τοπικών κρίσεων. ∆ε 
στάθηκε δυνατό να διαπιστωθεί η ακριβής τάση της πορείας των 
πτωχεύσεων για την Αθήνα και, εποµένως, να γίνει γνωστή η θέση της 
πρωτεύουσας στην εξέλιξη αυτή. Ωστόσο, σε τρία σηµαντικά επαρχιακά 
αστικά κέντρα, το ανώτατο σηµείο της κρίσης εµφανίζεται σε διαδοχικές 
ηµεροµηνίες: γύρω στα 1895 για τη Σύρο, το 1902 στο Βόλο, το 1910 
στην Καλαµάτα. Αυτή η σειρά φαίνεται να υποδηλώνει ότι κατά τις 
περιόδους αύξησης των πτωχεύσεων οι τοπικές ή περιφερειακές αιτίες 
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είναι καθοριστικές, αν και πρόκειται για διαφορετικών ειδών κρίσεις. ∆εν 
µπορεί, όµως, κανείς να προχωρήσει πέρα από υποθέσεις, επειδή δεν 
ήταν εφικτό να επιτευχθεί ο ακριβής επαγγελµατικός προσδιορισµός των 
χρεοκοπιών. Στη Σύρο επέρχεται αναµφισβήτητα µια οξεία κρίση: στα 
1892 σηµειώνεται η πρώτη πτώχευση της Ελληνικής Ατµοπλοΐας, το 
1893 ανοίγει η διώρυγα της Κορίνθου και στα 1894, στις 2.100 
αποφάσεις του πρωτοδικείου, οι 350 επιβεβαιώνουν χρεοκοπίες. Σπάνια 
συναντάται τόσο άµεση συνάρτηση της προσωπικής αποτυχίας µε τη 
οικονοµική παρακµή µιας πόλης. Αυτή τάση που είναι διαδεδοµένη στην 
Ερµούπολη, στην περίπτωση του Βόλου έρχεται σε αντίθεση µε τη 
µεγαλύτερη αντοχή του θεσσαλικού αστικού κέντρου που παρατηρείται 
την ίδια περίοδο. Στην πραγµατικότητα, η µελέτη των ετήσιων 
απολογισµών της Εθνικής Τράπεζας µας βοηθά να αντιληφθούµε ότι στις 
αρχές του 19ου αιώνα η αύξηση των πτωχεύσεων στο Βόλο-που είναι 
άλλωστε µικρότερη σε σχέση µε τη Σύρο (30 περιπτώσεις το 1902)-
οφείλεται σε διαφορετικούς λόγους. Συνδέεται µε τη διείσδυση στη 
Θεσσαλία του αθηναϊκού τραπεζικού κεφαλαίου. Στα 1897, η γενική 
συνέλευση των µετόχων της Εθνικής Τράπεζας εγκρίνει την επέκταση 
των εργασιών του ιδρύµατος στη Θεσσαλία, αν και η Ηπειρωτικο-
Θεσσαλική Τράπεζα διατηρεί το εκδοτικό προνόµιο. Ένα χρόνο 
αργότερα ανοίγουν τέσσερα υποκαταστήµατα-στο Βόλο, στη Λάρισα, 
στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα-και ο διοικητής της τράπεζας βεβαιώνει: 
«Ξεκινήσαµε αυτόν το νέο συνδυασµό, όχι για να εξασφαλίσουµε νέα 
κέρδη, αφού η ακτίνα των προνοµίων µας αρκεί για την επικερδή 
χρησιµοποίηση των κεφαλαίων µας…, αλλά επειδή σκεφθήκαµε ότι 
έπρεπε να λάβουµε υπόψη τις προσδοκίες των Θεσσαλών…βοηθώντας 
τη γεωργία, το εµπόριο και τη βιοµηχανία της Θεσσαλίας»(157). Όποιο 
και να είναι το πραγµατικό νοηµατικό περιεχόµενο αυτών των 
γενναιόδωρων παρατηρήσεων, στα 1899 η Ηπειρωτικο-Θεσσαλική 
Τράπεζα απορροφάται από την Εθνική. Το 1901, ο ετήσιος απολογισµός 
αναφέρει πτωχεύσεις στο Βόλο, αν και σε «περιορισµένης εµβέλειας 
εµπόρους». Ωστόσο, τον επόµενο χρόνο διαπιστώνεται ότι το 
αποτέλεσµα των θεσσαλικών εγχειρηµάτων της τράπεζας είναι πολύ 
σηµαντικό: η Ηπειρωτικο-Θεσσαλική Τράπεζα είχε παραχωρήσει 
πιστώσεις οκτώ εκατοµµυρίων δραχµών. Τρία χρόνια µετά τη 
συγχώνευση, το σύνολο των τίτλων φθάνει τα δεκαέξι εκατοµµύρια 
δραχµές για τη Θεσσαλία. Στην Καλαµάτα, είναι πιθανό η αύξηση των 
πτωχεύσεων γύρω στα 1910 (δεκαπέντε περίπου πτωχεύσεις ανά έτος) να 
οφείλεται στην αγροτική κρίση της Πελοποννήσου, κυρίως όσον αφορά 
τη σταφίδα,  που είχε αρχίσει δέκα περίπου χρόνια πριν και φθάνει τότε 
στο ανώτατο σηµείο της. Παρά την ασυνήθιστη κατανόηση που δείχνει η 
τράπεζα για τους πελοποννήσιους παραγωγούς-«Οι καθυστερήσεις στις 
πληρωµές (αγροτών) δεν οφείλονται σε επισφαλείς πιστώσεις, αλλά είναι 
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αποτέλεσµα της χαλαρότητας της τράπεζας που δεν επιθυµεί να ασκήσει 
διώξεις σε περιοχές όπου η κακή απόδοση των καλλιεργειών και οι 
χαµηλές πωλήσεις των προϊόντων καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την 
κατάσταση των καλλιεργητών» (158)-, ο περιορισµός της νοµισµατικής 
κυκλοφορίας δεν µπορούσε παρά να έχει µακροπρόθεσµες συνέπειες για 
την ευηµερία του λιµανιού, από το οποίο έφευγαν τα αγροτικά προϊόντα 
για το εξωτερικό, και του εµπορικού κέντρου όπου τη βασική πελατεία 
αποτελούσαν οι αγρότες. Συµπερασµατικά, για την πρώτη αυτή φάση της 
αθηναϊκής ανάπτυξης, οι επαρχιακές πτωχεύσεις δεν είναι τόσο 
χαρακτηριστικές, επειδή περνούν από διάφορα στάδια, όσο επειδή η 
πρωτεύουσα διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στην αφετηρία και στην 
εκµετάλλευση των τοπικών κρίσεων: επιταχύνει τη διαδικασία  
εσωτερικής ύφεσης της Σύρου, χρηµατοδοτεί την οικονοµική ανάπτυξη 
στη Θεσσαλία, µειώνει τον αντίκτυπο της αγροτικής κρίσης στην 
Πελοπόννησο. 
 Ο δεύτερος κύκλος των πτωχεύσεων, που ξεκίνησε γύρω στα 1925 
και διευρύνθηκε στο µέγιστο σηµείο του το 1932, εκφράζει ταυτόχρονα 
την οικονοµική ενοποίηση της χώρας και τη σύνδεσή της µε την 
παγκόσµια συγκυρία. Αυτή τη φορά προσβάλλονται τα περισσότερα 
αστικά κέντρα, και µάλιστα ταυτόχρονα. Τόσο για τα  µεγαλύτερα 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαµάτα, Σύρος) όσο και για τα µικρότερα 
(Μυτιλήνη, Λάρισα) από αυτά οι αιτίες στη συγκεκριµένη περίπτωση 
είναι γενικού χαρακτήρα και οι ίδιες που την εποχή εκείνη οδηγούν στην 
κρίση το σύνολο των χωρών της ∆υτικής Ευρώπης. Οι εθνικές συνθήκες, 
ωστόσο, επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της παγκόσµιας ύφεσης. Η 
εξάρτηση από κεφάλαια του εξωτερικού για τη χρηµατοδότηση της 
υποδοµής της χώρας, η ανάγκη διάθεσης της παραγωγής και προµήθειας 
τροφίµων και βιοµηχανικών προϊόντων κλονίζουν την εύθραυστη δοµή 
της ελληνικής οικονοµίας: οι πιστώσεις είναι σπάνιες και ακριβές, οι 
τιµές των εξαγωγών µειώνονται σταθερά και τα αποθέµατα δεν µπορούν 
καν να διατεθούν εξαιτίας της αποδιοργάνωσης των αγορών του 
εξωτερικού, ενώ λείπει το συνάλλαγµα για την αγορά των απαραίτητων 
τροφίµων και η δραχµή γίνεται όλο και πιο ανίσχυρη. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι σε σταθερές δραχµές η τιµή του εξαγόµενου καπνού 
ανά κιλό µειώνεται από τις 78 στις 21 µεταξύ 1929 και 1933, της 
κορινθιακής σταφίδας από 12 σε 7 δραχµές και του ελαιολάδου από 21 
σε 8 δραχµές, ενώ το δολάριο από 77 δραχµές στα 1931 φθάνει τις 145 
δύο χρόνια αργότερα (159).  
 Επιπλέον, είναι χρήσιµο να υπενθυµίσει κανείς στο σηµείο αυτό 
την αξιόλογη οικονοµική ανάπτυξη που γνώρισε η Ελλάδα πριν από τη 
διεθνή κρίση. Χωρίς να τους αναγνωρίζονται προφητικές ικανότητες τις 
οποίες κανείς δεν διέθετε, οι διοικητές της Εθνικής Τράπεζας είχαν παρά 
τη σύνεσή τους εκθειάσει την «πραγµατική οικονοµική αναγέννηση της 
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χώρας», επισηµαίνοντας όµως στα πλαίσια του απολογισµού για το έτος 
1924 ότι «σε αυτήν την περίοδο ανανέωσης, υπάρχουν αρκετοί 
επιπόλαιοι επιχειρηµατίες» (160). Εξαιτίας των διεθνών επιπτώσεων της 
κρίσης και του έντονου κερδοσκοπικού χαρακτήρα της εσωτερικής 
δραστηριότητας, η ύφεση εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα και πλήττει 
ιδιαίτερα τα περισσότερο αναπτυγµένα αστικά κέντρα: ο ρυθµός των 
πτωχεύσεων ανά έτος φθάνει τις 300 στην Αθήνα και ξεπερνά τις 200 
στη Θεσσαλονίκη. Σε επίπεδο εθνικής επικράτειας, το 1932 είναι ο 
χειρότερος χρόνος.  Σταδιακά, δηµιουργείται και πάλι ένα κλίµα 
εµπιστοσύνης και νέες πρωτοβουλίες εµφανίζονται, αλλά ποτέ δεν 
απαντάται ο ενθουσιασµός  των τελευταίων χρόνων της ακµής κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας πριν από την έναρξη του πολέµου: στα 1938, το 
πιο ευνοϊκό δηλαδή έτος, η αξία των εισαγωγών σε σταθερές δραχµές 
αντιστοιχεί στο ήµισυ της αξίας του 1929 και οι εξαγωγές δεν 
αντιπροσωπεύουν παρά τα δύο τρίτα της αξίας του 1929. Εκτός από την 
επιβράδυνση της οικονοµίας, η πιο σηµαντική συνέπεια της κρίσης ήταν, 
όπως και σε πολλές άλλες χώρες, η ενίσχυση των τάσεων προς την 
αυτάρκεια: η κατανάλωση εισαγόµενου σιταριού µειώνεται και το 
ποσοστό των εθνικών πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται στη 
βιοµηχανία αυξάνεται από 56% το 1928 σε 63% το 1934. Σε γεωγραφικό 
επίπεδο, επιταχύνεται η αθηναϊκή ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε σχέση µε αυτήν 
της Θεσσαλονίκης. Η διεθνής κρίση δε διακόπτει µόνο την οικονοµική 
ανάπτυξη της Ελλάδας, αλλά συµβάλλει και στην επαναφορά  ενός πολύ 
περισσότερο συγκεντρωτικού σχήµατος συσσώρευσης, του οποίου η 
επιρροή είχε µειωθεί µετά τη µικρασιατική καταστροφή. Σε πολύ µεγάλο 
βαθµό, η αιφνίδια αύξηση των πτωχεύσεων που εκδηλώνεται στην 
πρωτεύουσα κατά τις απαρχές των εχθροπραξιών στα 1940 (38 
χρεοκοπίες έναντι 17 στα 1939), σχετίζεται επίσης, αν και µε έµµεσο 
τρόπο, µε τη γενική οικονοµική κρίση, από την οποία είχαν επωφεληθεί 
αρκετοί Αθηναίοι επιχειρηµατίες για να ασκήσουν ισχυρότερες πιέσεις 
στους κυριότερους ανταγωνιστές τους στην επαρχία: στα 1935, όταν η 
Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και η Πάτρα αντιµετωπίζουν σοβαρά 
προβλήµατα, οι πρωτοβουλίες πολλαπλασιάζονται στην Αθήνα (26 νέες 
εγγραφές έναντι 12 στα 1934), παρά το γεγονός ότι πολύ λίγες από αυτές 
επέζησαν µετά τον πόλεµο (161). 
 Η πιο πρόσφατη περίοδος εγκαινιάζει ένα κύκλο χρεοκοπιών 
περισσότερο διαφοροποιηµένων ανάλογα µε τα αστικά κέντρα, ενώ η 
βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών επιτρέπει µια πιο 
λεπτοµερειακή ανάλυση . Ο αριθµός των πτωχεύσεων γνωρίζει µια 
γενική αύξηση µετά το 1950, γεγονός που υποδηλώνει ότι η 
ανοικοδόµηση της οικονοµίας και η αναπόφευκτη κινητικότητα που 
συνεπάγεται ήταν  αρχικά  ένα αρκετά διαδεδοµένο φαινόµενο (162). 
Ωστόσο, πολύ σύντοµα οι τάσεις των πτωχεύσεων ακολουθούν 
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διαφορετικές κατευθύνσεις, τις οποίες µπορούµε να συνοψίσουµε σε 
τρεις κύριους τύπους: στις πόλεις που βρίσκονται σε ύφεση (Καλαµάτα, 
Σύρος, Κέρκυρα, Καβάλα, Μυτιλήνη), ο µέγιστος αριθµός των 
αποτυχιών παρατηρείται στα 1960, µε 18 χρεοκοπίες κατά µέσο όρο για 
κάθε πόλη, και κατόπιν αυτές µειώνονται πολύ γρήγορα, για να 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΩΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΩΝ ΣΤΑ ΚΥΡΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1950-1970. 

 
 Αθήνα Θεσσαλονίκη Πάτρα Λάρισα Βόλος Ηράκλειο Καβάλα 

Μέσος 
ετήσιος 
αριθµός 
χρεοκοπιών 

530 106 25 24 11 5 9 

Είδος επιχείρησης 

Υφαντουρ-
γεία 

4,1% 3,9% 2,8% 2,1% 2,5% - 1,7% 

Ξυλουργεία 3,2% 3,8% 2,3% 4,3% - - - 
Μεταλλουρ-
γεία 

2,5% 1,8% 2,3% 3,6% 2,5% - - 

Επεξεργασία 
Χαλκού 

1,6% 2,7% 6,8% 2,1% 20% - 7% 

∆ιατροφή 1,2% 2,4% 1% 0,7% - 5% - 
Αγροτικές 
επιχειρήσεις 

- 7,1% 0,7% 4,3% - 7,5% - 

Τρόφιµα 9,2% 19,9% 17,2% 19,5% 20% 15% 21,7% 

Ενδύµατα 13,4% 14,1% 20,6% 15,9% 35% 20% 41,3% 

Εκατοστιαίος ετήσιος 
κίνδυνος πτώχευσης ανά κατηγορία 
Βιοµηχανίες 
και βιοτεχνίες 

2% 3% 2% 3% 7% 2,5% 4% 

Εµπορική 
επιχείρηση 
τροφίµων 

2% 4% 4% 7% 1,8% 1,7% 5% 

Εµπορική 
επιχείρηση 
ενδυµάτων 

9% 5% 7% 12% 3,4% 4,2% 7% 

Πηγές: Πρωτοδικεία Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Βόλου, 
Ηρακλείου, Καβάλας 1950-1970. 
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περιοριστούν τελικά στο ελάχιστο, µε 5 χρεοκοπίες κατά µέσο όρο για 
κάθε πόλη στα 1969 (163). Το φαινόµενο αυτό εκφράζει ταυτόχρονα την 
αποτυχία των τοπικών πρωτοβουλιών που είχαν αναληφθεί στο τέλος της 
περιόδου ανασυγκρότησης και την αναπόφευκτη υστέρηση όλης της 
οικονοµικής ζωής, που κατορθώνει να επιβραδύνει ακόµη και τη 
λειτουργία των µηχανισµών του οικονοµικού θανάτου: εξαιτίας της 
αρχαιότητάς  τους   και της σχολαστικής σύνεσης που χαρακτηρίζει τη 
µετριότητά τους, πολλές από τις επιχειρήσεις αυτών των νησιώτικών και 
πελοποννησιακών πόλεων δε διατρέχουν, εκτός απίθανου απροόπτου, 
κανένα κίνδυνο πτώχευσης. Στα περισσότερο σηµαντικά αστικά κέντρα 
(Πάτρα, Βόλος, Λάρισα), τη µείωση του αριθµού των πτωχεύσεων 
ακολουθεί κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1960 µια µερική οικονοµική 
άνοδος που συνεχίζεται µε αργούς ρυθµούς για τα επόµενα δώδεκα 
χρόνια. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, τέλος, ακολουθούν παράλληλες 
πορείες:  µείωση των χρεοκοπιών µετά το 1960, αλλά διατήρηση ενός 
αρκετά σηµαντικού απόλυτου επιπέδου (περίπου 500 πτωχεύσεις ανά 
έτος στην Αθήνα και  100 στη Θεσσαλονίκη). Το περιεχόµενο των 
πτωχεύσεων µπορεί να προσφέρει ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τις 
διαφορές αυτές.  
 
Η ανισότητα µπροστά στην αποτυχία. 
 
 Ως µαρτυρίες των αποτυχιών, οι πτωχεύσεις πρέπει στην 
πραγµατικότητα να συγκριθούν από δύο απόψεις: να εντοπιστούν οι 
διαφορές και οι οµοιότητες των διάφορων πόλεων ως προς τους 
οικονοµικούς τοµείς που πλήττονται περισσότερο, να εκτιµηθεί ο 
κίνδυνος που διατρέχει ο επιχειρηµατίας που αναλαµβάνει µια 
πρωτοβουλία ανάλογα µε τη δραστηριότητα που επιλέγει. Επιχειρήθηκε 
στη συγκεκριµένη µελέτη (πίνακας 6) να δοθεί αυτή ακριβώς η διττή 
εικόνα για την πιο πρόσφατη υπό εξέταση περίοδο (1950-1970). ∆εν 
ήταν εύκολο και το αποτέλεσµα είναι αµφίβολο. Οι κατάλογοι των 
πτωχεύσεων που καταρτίζονται για υπηρεσιακούς λόγους δεν είναι πάντα 
ακριβείς στο επίπεδο των επαγγελµάτων και είναι σχεδόν αδύνατο να 
εξετάσει κανείς-εκτός αν αρκεστεί σε δειγµατοληπτικήεξέταση-τις 
χιλιάδες (περίπου 15.000 για τα 10, συµπεριλαµβανοµένου του 
Ηρακλείου, αστικά κέντρα υπό εξέταση) των φακέλων, που συχνά είναι 
πολύ µεγάλοι. Αναγκαστικά, εποµένως, αρκείται κανείς σε διευρυµένες  
κατηγορίες  δραστηριοτήτων και σε αρκετά  χονδρικού  τύπου 
συµπεράσµατα. Αν εξαιρεθεί η Καβάλα, η Κέρκυρα και η Μυτιλήνη 
όπου ο αριθµός των πτωχεύσεων είναι πολύ περιορισµένος-κυρίως κατά 
τη δεκαετία του 1960-, η Αθήνα έχει το µικρότερο ποσοστό 
βιοµηχανικών πτωχεύσεων στην Ελλάδα. Στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων πλήττονται οι παραδοσιακές δραστηριότητες όπως η 
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υφαντουργία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και η βυρσοδεψία. Οι βιοµηχανικές 
πτωχεύσεις επεκτείνονται, όπως φαίνεται, σε µεγαλύτερο φάσµα 
δραστηριοτήτων µόνο για ένα αστικό κέντρο, τη Θεσσαλονίκη: οι πέντε 
παλαιού τύπου δραστηριότητες που επιλέξαµε (υφαντουργία, ξύλο, 
µεταλλουργία, βυρσοδεψία, τρόφιµα) δεν καλύπτουν παρά το 57% των 
αποτυχιών στον τοµέα της βιοµηχανίας,  που καταγράφονται από το 1950 
ως το 1970 (164). 
 Όσον αφορά τις πτωχεύσεις του εµπορικού τοµέα, υπάρχει µια 
σαφής διαφορά ανάµεσα στην Αθήνα και τις επαρχιακές πόλεις: στην 
πρωτεύουσα οι χρεοκοπίες των καταστηµάτων ενδυµάτων και 
εσωρούχων, και ακόµη περισσότερο των καταστηµάτων τροφίµων, είναι 
αναλογικά πολύ λιγότερες. Αντίθετα, όλες οι άλλες δραστηριότητες µαζί 
καλύπτουν το 60% του συνόλου των αποτυχιών. Από την άλλη πλευρά, 
σε µια πόλη όπως η Μυτιλήνη, το 50% περίπου χρεοκοπιών αφορά 
επιχειρήσεις πώλησης αγροτικών προϊόντων ή τροφίµων, ενώ στην 
Κέρκυρα, τα καταστήµατα υφασµάτων και ενδυµάτων αντιπροσωπεύουν 
το 41% του συνόλου των πτωχεύσεων (165). 
 Μετά από τις παρατηρήσεις αυτές, είναι δυνατό να σχεδιαστεί ένα 
είδος κοινωνικού και οικονοµικού περιγράµµατος της αποτυχίας, που να 
αντιστοιχεί αρκετά ικανοποιητικά στους οικονοµικούς τύπους και στους 
ρυθµούς των πτωχεύσεων που εξετάστηκαν προηγουµένως. Στα αστικά 
κέντρα όπου υπάρχει πτώση της δραστηριότητας-Μυτιλήνη, Κέρκυρα, 
Καβάλα, Καλαµάτα-η πτώχευση είναι ένα εξαιρετικό γεγονός που αφορά 
κυρίως γερασµένους εµπορικούς οργανισµούς (τρόφιµα, υφάσµατα), οι 
οποίοι έχουν φθαρεί λόγω της αρχαιότητάς των επιχειρήσεων και της 
µείωσης της πελατείας τους (δηµογραφική παρακµή). Τα νέα εµπορικά 
καταστήµατα, ηλεκτρικών συσκευών και αυτοκινήτων ιδιαίτερα, που 
άνοιξαν εν µέσω του κλίµατος ευφορίας που αναφέρθηκε προηγουµένως, 
βρίσκονται προσωρινά εκτός κινδύνου. Στις πόλεις όπου η απαρχή µιας 
ανάπτυξης διαδέχεται τη στασιµότητα ή την ύφεση (Πάτρα, Βόλος, 
Λάρισα), οι χρεοκοπίες των οποίων ο ρυθµός συχνά επιταχύνεται, 
παραµένουν ένδειξη της γρήγορης µετεξέλιξης του κοινωνικού σώµατος: 
στα πλαίσια µιας πραγµατικής οικονοµικής ανάκαµψης, υπάρχουν 
παραδοσιακές βιοµηχανικές δραστηριότητες και τρέχοντα εµπορικά 
καταστήµατα που παύουν να είναι ενεργά, επειδή δεν µπορούν να 
προσαρµοστούν ούτε να διευρύνουν την αγορά τους. Η Αθήνα και η 
Θεσσαλονίκη, τέλος, αντιπροσωπεύουν παρά τις διαφορές τους, το 
παράδειγµα των πτωχεύσεων που συνεπιφέρει η ανάπτυξη: η αποτυχία  
δεν αποτελεί στις περιπτώσεις αυτές ένδειξη κάµψης ή εσωτερικών 
µετασχηµατισµών αλλά το τίµηµα µιας υπερβολής στις πρωτοβουλίες και 
στους επιχειρηµατικούς κινδύνους. ∆εν είναι άλλωστε συµπτωµατικό, 
από την άποψη αυτή, ότι οι αθηναϊκές πτωχεύσεις είναι ιδιαίτερα 
πολυάριθµες στην κατηγορία «άλλες εµπορικές επιχειρήσεις» όπου 
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έγιναν οι περισσότερες επενδύσεις κατά τη δεκαετία 1950-1960 και ότι οι 
πτωχεύσεις στη Θεσσαλονίκη είναι σχετικά συχνότερες στις βιοµηχανίες 
που χαρακτηρίζουν, µαζί µε τη βαριά βιοµηχανία, την ανάπτυξη της 
µακεδονικής µητρόπολης (166). 
 Αυτό το σχήµα πρέπει να συγκριθεί µε τους πραγµατικούς 
κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι επιχειρηµατίες. Τίθεται εδώ το 
ερώτηµα κατά πόσον είναι δυνατό, τελικά, να υπολογιστούν τα ποσοστά 
θνησιµότητας  για  κάθε πτώχευση, ώστε να λαµβάνονται υπόψη όχι 
µόνο η συχνότητα του φαινοµένου αλλά και ο αριθµός των επιχειρήσεων 
που απειλούνται. Η αρχή είναι απλή, αλλά η εφαρµογή της πιο δύσκολη. 
Αν εξαιρεθούν η Καλαµάτα, η Κέρκυρα και η Μυτιλήνη, οι απογραφές 
των βιοµηχανικών και εµπορικών καταστηµάτων του 1958 και του 1969 
επιτρέπουν τον  κατά προσέγγιση υπολογισµό του µέσου όρου των 
καταστηµάτων που λειτουργούσαν στα µέσα της εικοσαετίας 1950-1970. 
Συγχέοντας επιχείρηση και κατάστηµα (αναγκαστικά, εξαιτίας κυρίως 
του χαρακτήρα των πηγών και της ιδιοµορφίας των τοπικών συνθηκών), 
καταλήγουµε στον προσδιορισµό του ετήσιου κινδύνου πτωχεύσεων ως 
σχέση ανάµεσα στις δικαστικές αποφάσεις πτώχευσης και το σύνολο των 
ενεργών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις 
εργασίας: στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα ο κίνδυνος που διατρέχει µια 
επιχείρηση είναι µιάµιση φορά µεγαλύτερος απ’ό,τι στην Αθήνα, αλλά 
στην πρωτεύουσα ο κίνδυνος αυτός είναι από τους σηµαντικότερους για 
µια εµπορική επιχείρηση. Μόνο η Λάρισα την ξεπερνά στον τοµέα 
αυτόν. Είναι, άλλωστε, µία από τις πόλεις όπου το λιανικό εµπόριο 
προοδεύει περισσότερο. Η ευαισθησία αυτή των αθηναϊκών εµπορικών 
επιχειρήσεων γίνεται ακόµα εντονότερη, εφόσον δε ληφθεί υπόψη το 
εµπόριο ενδυµάτων και κυρίως τροφίµων, όπου ο κίνδυνος χρεοκοπίας 
είναι σχεδόν δύο φορές µικρότερος σε σύγκριση µε τη Θεσσαλονίκη ή 
την Πάτρα και τέσσερις φορές µικρότερος σε σχέση µε τη Λάρισα. 
Αντίθετα,  η Καβάλα, που στο σύστηµα αναφοράς της µελέτης αυτής 
είναι το µόνο κέντρο σε αναµφισβήτητη παρακµή, βρίσκεται επίσης πολύ 
πίσω όσον αφορά τους κινδύνους πτώχευσης σε όλες τις κατηγορίες των 
δραστηριοτήτων που εξετάστηκαν (167). 
 Αυτές οι παρατηρήσεις µας βοηθούν να κατανοήσουµε τη λογική 
µε την οποία λειτουργούν οι φορείς των πρωτοβουλιών. ∆εν είναι  τόσο η 
αποτυχία όσο ο φόβος της αποτυχίας που αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα της οικονοµικής δραστηριότητας, και αν οι επιχειρηµατίες δε 
ριψοκινδυνεύσουν, δεν µπορούν και να επιτύχουν. Στο επίπεδο της 
απότοµης εξαφάνισης των επιχειρήσεων επιβεβαιώνεται, εποµένως, µια 
βασική τάση της οικονοµικής ανάπτυξης. Η αθηναϊκή πρόοδος είναι 
αδιαχώριστη από τις περιφερειακές ανισορροπίες στη δηµιουργία και 
διατήρηση των οποίων στις επαρχιακές πόλεις συνέβαλε αποφασιστικά. 
Είναι και η ίδια, άλλωστε, από την άποψη αυτή µια επιχείρηση, ένα 
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προϋπολογισµένο ρίσκο, που µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1970 
τουλάχιστον είχε αποδώσει. Ισχυριζόµενοι ότι η αθηναϊκή, όπως και η 
ελληνική, ανάπτυξη είναι εύθραυστη, διατυπώνουµε µια ολοφάνερη 
κοινοτυπία ή δείχνουµε µεγάλη απλοϊκότητα, αν εννοούµε ότι τα 
πράγµατα θα µπορούσαν να είναι διαφορετικά στα πλαίσια του τρέχοντος 
οικονοµικού συστήµατος. Η οικονοµική ανισορροπία, όπως και η 
γεωγραφική, φαίνεται ότι είναι σύµφυτες µε τη λειτουργία της 
οικονοµίας της ελεύθερης αγοράς, ακόµη και αν αυτή διορθώνεται, 
κατευθύνεται ή ερµηνεύεται µε τη δραστηριότητα του Κράτους. 
∆ιαφορετικά, θα πρέπει να εξηγηθεί για ποιό λόγο η κερδοσκοπική 
δραστηριότητα και ο πληθωρισµός δεν είναι, όπως πιστεύεται ευρύτερα, 
ασθένειες αλλά µέσα ανάπτυξης. Τελικά, η πρόοδος της Αθήνας µπορεί 
εν µέρει να ερµηνευθεί µε τη λιγότερο ή περισσότερο συνειδητή 
απόφαση των επιχειρηµατικών οµάδων της επαρχίας να συνεχίσουν εκεί 
και να επεκτείνουν µε τη  βοήθεια του κράτους τις δραστηριότητες που 
είχαν αναγκαστεί να διακόψουν, αντιµετωπίζοντας τους αντίστοιχους 
κινδύνους. Με τη συµµετοχή, και αργότερα την άµεση ανάµιξη, των 
κεφαλαίων από το εξωτερικό, η πρωτεύουσα λειτουργεί και ως 
αποτελεσµατικός µηχανισµός συγκεντροποίησης σε πολιτικό και 
οικονοµικό επίπεδο, διαµορφώνοντας σε µεγάλο βαθµό τη µελλοντική 
πορεία της χώρας. 
 
Το Ηράκλειο: η διαφοροποίηση ενός επαρχιακού αστικού κέντρου. 
 
 Ένας από τους λόγους για την ανάλυση των παραπάνω 
φαινοµένων στα πλαίσια του συστήµατος αναφοράς των πόλεων που 
εξετάστηκαν για τη συγκεκριµένη µελέτη ήταν η διευκόλυνση της 
κατανόησης της ιδιοµορφίας της περίπτωσης του Ηρακλείου. Καταρχήν, 
τα χαρακτηριστικά της εξέλιξής του δεν ανταποκρίνονται στις 
προϋποθέσεις κανενός από τους τρεις τύπους πόλεων που καθορίστηκαν 
προηγουµένως. Ο πληθυσµιακή του σύνθεση µέχρι την ανταλλαγή των 
πληθυσµών που ακολούθησε τη µικρασιατική καταστροφή ήταν µικτή 
και οι µουσουλµάνοι έπαιζαν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία και την 
κοινωνία του Ηρακλείου. Η έλευση των προσφύγων, οι οποίοι 
αντιστοιχούσαν συνολικά στο ένα τρίτο του πληθυσµού του Ηρακλείου 
στις αρχές της δεκαετίας του 1920, προσέδωσε µεγαλύτερο δηµογραφικό 
δυναµισµό στην πόλη. Σηµαντική ενίσχυση στον τοµέα αυτόν προσέφερε 
η ήδη υπάρχουσα και σταθερά αυξανόµενη µετά το β΄παγκόσµιο πόλεµο 
τάση της απορρόφησης της εσωτερικής µετανάστευσης του νησιού. 
 Στις αρχές του 20ου αιώνα, το Ηράκλειο ήταν µια πόλη όπου 
οθωµανικές επιρροές στην αρχιτεκτονική και την κοινωνική ιεράρχηση 
του χώρου συνυπήρχαν µε τα παλαιά ενετικά διοικητικά κτίρια και 
χαµηλές κατοικίες, χαρακτηριστικές της Νότιας Ελλάδας. Η κατάσταση 
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αυτή άρχισε να αλλάζει δραστικά µετά την ενσωµάτωση του νησιού στο 
ελληνικό κράτος το 1913 και την αναχώρηση µία δεκαετία αργότερα 
περίπου των µουσουλµάνων. Η ανανέωση του αρχιτεκτονικού και 
οικοδοµικού ιστού της πόλης, που ακολούθησε την εξέλιξη αυτή, σε 
συνδυασµό µε τη συνειδητή προσπάθεια των γηγενών και των επίσηµων 
αρχών να εξαλείψουν κάθε ίχνος οθωµανικής παρουσίας στον 
κατοικηµένο αστικό χώρο, είχαν ως συνέπεια τη σχεδόν ριζική αλλαγή 
της εικόνας της πόλης µέσα σε λίγες δεκαετίες, κατά τις οποίες η σχεδόν 
συνεχής οικοδοµική δραστηριότητα και η επέκταση του αστικού χώρου 
εκτός των τειχών κυριάρχησαν στη ζωή του Ηρακλείου. 
 Η διαφοροποίηση της πόλης από τα εννέα άλλα αστικά κέντρα που 
εξετάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο είναι περισσότερο ουσιαστική 
στο επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας, όπου ούτε ο 
προσανατολισµός είναι έντονα µονόπλευρος ούτε η ανεξαρτησία των 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών απουσιάζει. Αντίθετα µε τη Σύρο, και 
ιδιαίτερα την Κέρκυρα, στις βιοµηχανικές/βιοτεχνικές δραστηριότητες 
κυριαρχεί η επεξεργασία και η µεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 υπάρχουν στο Ηράκλειο οκτώ 
σταφιδεργοστάσια και 16 ελαιουργεία. Όλες οι επιχειρήσεις ανήκουν σε 
γηγενείς και η εξάρτηση από αθηναϊκά κεφάλαια είναι αµελητέα. 
Ωστόσο, ο τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας που προσφέρει τις 
περισσότερο ευνοϊκές προϋποθέσεις κερδοφορίας είναι αυτός του 
τουρισµού. Η κατανοµή της έγγειας ιδιοκτησίας ευνοεί τις επενδύσεις σε 
ξενοδοχεία: η βόρεια ακτή του νοµού Ηρακλείου χαρακτηρίζεται από 
µεγάλες  ιδιόκτητες ελαιοκαλλιέργειες, ενώ στο εσωτερικό η γη ανήκει 
στους χωρικούς και είναι µοιρασµένη σε ιδιόκτητα κτήµατα. Η 
ιδιοµορφία αυτή διευκόλυνε σε µεγάλο βαθµό την αγορά από τους 
επιχειρηµατίες µεγάλων ιδιόκτητων εκτάσεων και τη µετεξέλιξη 
γαιοκτηµόνων και αγροτών σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων. Οι µεγάλες 
επιχειρήσεις στην περιοχή του Ηρακλείου ανήκουν κυρίως στη δεύτερη 
κατηγορία. Παράδειγµα της πρώτης οµάδας και ταυτόχρονα µια από τις 
λίγες περιπτώσεις διείσδυσης αθηναϊκών κεφαλαίων στο συγκεκριµένο 
τοµέα είναι η κατασκευή της µεγάλης σύγχρονης ξενοδοχειακής µονάδας 
Καψή στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, βορειοδυτικά της πόλης, της 
οποίας η επιρροή είναι τόσο µεγάλη, ώστε η τοπική κοινότητα φθάνει να 
εξαρτάται σχεδόν από την επιχείρηση αυτή όσον αφορά τις θέσεις 
εργασίας και την οικονοµική της ευηµερία. Τα περισσότερα 
ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, εντούτοις, ανήκουν σε γηγενείς οικογένειες 
(Σµπώκου, Μεταξά), ενώ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 
πολλοί ελεύθεροι επαγγελµατίες, κυρίως γιατροί και δικηγόροι, 
επενδύουν στο χώρο και αυξάνουν εύκολα και γρήγορα την περιουσία 
τους. 
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 Γενικά, το Ηράκλειο δε γνωρίζει περιόδους µεγάλων οικονοµικών 
µεταπτώσεων. Αν κατά τη διάρκεια του µεσοπολέµου η εµπορική 
δραστηριότητα παραµένει σε επίπεδα σταθερής κερδοφορίας, κυρίως 
στον τοµέα των τροφίµων, η µεταπολεµική περίοδος χαρακτηρίζεται από 
θεαµατική αύξηση των πρωτοβουλιών στον τοµέα του εµπορίου αλλά και 
σε αυτόν των ελεύθερων επαγγελµάτων. Ο πολλαπλασιασµός των 
δραστηριοτήτων,  που ακολουθεί την εκβάθυνση και επέκταση του 
λιµανιού και τη σηµαντική αύξηση της κίνησής του, σε συνδυασµό µε 
την ανάδειξη του Ηρακλείου σε άτυπο διοικητικό και οικονοµικό κέντρο 
της Κρήτης, λειτουργεί ως θέλγητρο για την προσέλκυση πληθυσµού από 
την ενδοχώρα του νησιού, ενώ συγχρόνως η εσωτερική αγορά 
διευρύνεται και η καταναλωτική ικανότητα του πληθυσµού µεγεθύνεται, 
εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό την επιτυχία των περισσότερων 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την 
εικοσαετία 1950-1970 ο αριθµός των εγγραφών στα µητρώα του  
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου είναι κατά µέσο όρο 36 ανά 
έτος, ενώ οι χρεοκοπίες 5. Καθόλου τυχαία, οι πρωτοβουλίες είναι 
λιγότερες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 και οι πτωχεύσεις 
περισσότερες, γεγονός που σχετίζεται κυρίως µε την εξαφάνιση 
παραδοσιακών επαγγελµάτων και πεπαλαιωµένων δραστηριοτήτων 
(βυρσοδεψία, σαπωνοποιία, µικρά εργαστήρια υποδηµατοποιίας), τη 
σταδιακή αστικοποίηση της οικονοµικής δοµής της πόλης και της 
διστακτικότητας επένδυσης κεφαλαίων τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια 
(168). Εποµένως,  το Ηράκλειο καταλαµβάνει µια ιδιότυπη θέση στην 
εσωτερική ιεράρχηση των ελληνικών αστικών κέντρων, πολλές από τις 
εξελικτικές τάσεις των οποίων δεν ακολουθεί, οφειλόµενη κυρίως στην 
αξιοποίηση του εσωτερικού δυναµισµού του χώρου επιρροής του και την 
εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που αυτός διαθέτει.  
 Με τον έλεγχο του Ηρακλείου στην κυκλοφορία των 
εµπορευµάτων, εξετάζουµε µια πολύ πιο κλασική πλευρά του θέµατος. Η 
υπερτροφία του χονδρικού εµπορίου στην πόλη, ο αποκλειστικός σχεδόν 
ρόλος του λιµένα της στις εισαγωγές της Κρήτης,  δικαιολογούν σε 
µεγάλο βαθµό το µονοπώλιό της στα όρια του νησιού. Και µπορούµε να 
πούµε αµέσως ότι αφορά το σύνολο της Κρήτης και το σύνολο των 
προϊόντων. ∆ε θα εξετάσουµε εποµένως τις λεπτοµέρειες των 
κυκλωµάτων της αγοράς. Θα δείξουµε µάλλον τους διαφόρους τρόπους 
µε τους οποίους εκδηλώνεται η άνοδος αυτή του Ηρακλείου. Είναι τρεις. 
Πρώτα, µε τις άµεσες σχέσεις ανάµεσα στους χονδρεµπόρους της πόλης 
και το λιανικό εµπόριο της ενδοχώρας. Μερικές φορές, οι µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις έχουν εµπορικά υποκαταστήµατα στις άλλες κρητικές 
πόλεις ή και σε µεγάλα χωριά. Τέλος, κάποιες σηµαντικές επιχειρήσεις 
αστικών κέντρων του νησιού διατηρούν εµπορικά υποκαταστήµατα στο 
Ηράκλειο. 
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 Αντί να εξετάσουµε τους διάφορους τοµείς των εµπορικών 
κυκλωµάτων της πόλης, προτιµήσαµε να συγκεντρώσουµε την προσοχή 
µας στην πελατεία ενός συγκεκριµένου χονδρεµπόρου. Η επιλογή είναι 
αρκετά αντιπροσωπευτική, επειδή αναδεικνύει µια  επιχειρηµατική 
πρακτική, χαρακτηριστική των εµπόρων της πόλης, αλλά και ταυτόχρονα 
υπερβαίνουσα τα αρχικά όρια της σύλληψής της. Ο οίκος Χαλκιαδάκη 
κάνει από το 1938 χονδρικό εµπόριο εδωδίµων και παράλληλα διατηρεί 
ένα µεγάλο παντοπωλείο στο κέντρο της πόλης (169).  
 Η γεωγραφική κατανοµή της πελατείας, όπως προκύπτει από τα 
βιβλία της επιχείρησης, καλύπτει το σύνολο της Κρήτης. Η επιγραφή 
«Εµπορεύµατα Χαλκιαδάκη» που έχουν πολλά παντοπωλεία και 
καταστήµατα ψιλικών της ενδοχώρας του νησιού δεν είναι τυχαία: στο 
ψυχολογικό κύρος της έλξης προστίθεται η πραγµατικότητα του 
ανεφοδιασµού. Συνολικά, ο επιχειρηµατίας έχει 170 τακτικούς πελάτες 
και 1.200 έκτακτους. Γι’ αυτόν, η διαφορά είναι ζήτηµα εµπιστοσύνης  
και, εποµένως, τρόπου πληρωµής: οι τακτικοί πελάτες πληρώνουν µε 
δόσεις και οι άλλοι τοις µετρητοίς. Η έρευνα έδειξε ότι υπάρχει και 
γεωγραφική διαφορά: οι πληρωµές τοις µετρητοίς (περίπου ένα πέµπτο 
των πωλήσεων) είναι σχετικά πολύ περισσότερες στις περιοχές κοντά 
στο Ηράκλειο (εκτός από την ίδια την πόλη, στο Καστέλι, τις Αρχάνες, 
τη Βιάννο). Αντίθετα, οι πληρωµές µε δόσεις αποτελούν σχεδόν το 
γενικό κανόνα στις πιο µακρινές περιοχές: Χανιά, Ρέθυµνο, Άγιος 
Νικόλαος, αλλά και τα νησιά Κάσος και Κάρπαθος, που παραδοσιακά 
έχουν στενές οικονοµικές σχέσεις µε τις πόλεις της βορειοανατολικής 
Κρήτης. Στην πραγµατικότητα, αυτές οι διαφορές δεν είναι άµεση 
συνάρτηση της αποµάκρυνσης του συνηθισµένου σηµείου 
ανεφοδιασµού: ο Χαλκιαδάκης δεν απασχολεί ακόµη  περιοδεύοντες 
αντιπροσώπους, και οι περισσότεροι από τους πελάτες του στην 
ενδοχώρα έρχονται κατά διαστήµατα στο Ηράκλειο για να κάνουν 
αγορές, µαζικές τις περισσότερες φορές. Οι έµποροι της ίδιας της πόλης, 
όµως, έχουν τη δυνατότητα να κατανείµουν χρονικά τα ψώνια τους και 
κυρίως να κάνουν µια προσεκτικότερη επιλογή µεταξύ των 
χονδρεµπόρων της αγοράς: παραδόξως, η απόσταση ενισχύει τους 
δεσµούς ανάµεσα στον έµπορο και στον προµηθευτή του στην πόλη. 
 Τελικά, η περιφερειακή κατανοµή της αξίας των πωλήσεων δίνει 
µια συνολική εικόνα, που θυµίζει την κατανοµή των εσωτερικών 
µετακινήσεων πληθυσµού προς το Ηράκλειο. Ο σχετικά περιορισµένος 
χαρακτήρας της πελατείας στα Χανιά και στο Ρέθυµνο είναι οπωσδήποτε 
αξιοπρόσεκτος. Αλλά η σύµπτωση είναι σε µεγάλο βαθµό απατηλή, 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δυναµική της σηµασία. Η πτώση της 
απορρόφησης πληθυσµού από τις δύο αυτές πόλεις στο δεύτερο µισό του 
20ου αιώνα σηµειώνει τη λήξη µιας ιστορικής διαδικασίας που είχε 
αρχίσει εδώ και έναν αιώνα περίπου, µε τη δηµογραφική ανάπτυξη του 
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Ηρακλείου, ενίοτε σε βάρος των εγγύτερων σε αυτό νοµών και περιοχών 
(Μεσσαρά, Λασίθι), και η οποία στο αποκορύφωµά της είχε επεκταθεί 
στο σύνολο του νησιού. Η µετανάστευση τόσο προς το εσωτερικό της 
χώρας όσο και προς τη ∆υτική Ευρώπη διέκοψε σχετικά απότοµα αυτήν 
τη διαδικασία, δηµιουργώντας στο νησί δύο δεξαµενές µεταναστών: τη 
Νοτιοανατολική Κρήτη που τροφοδοτεί την περιοχή του Ηρακλείου και 
τη Βορειοδυτική που στρέφεται προς την Αθήνα και τη Γερµανία. Η 
εξέλιξη παρουσιάζεται ανάλογη για ορισµένα κυκλώµατα κατανοµής των 
εµπορευµάτων. Μια πρόσφατη άνοδος της εµπορικής δραστηριότητας 
στην πόλη των Χανίων αποδυνάµωσε την αποκλειστικότητα των 
Ηρακλειωτών χονδρεµπόρων, που κυριαρχούσαν στο σύνολο του νησιού. 
Ο νέος ιδιοκτήτης της επιχείρησης Μηνάς Χαλκιαδάκης, αφού 
διαδέχθηκε τον πατέρα του, µας αναφέρει, χωρίς να µπορούµε να το 
επαληθεύσουµε διότι δεν υπάρχει το κατάλληλο αρχείο, ότι η πελατεία 
του µειώθηκε αισθητά στα Χανιά, εξαιτίας του ανταγωνισµού των 
τοπικών εµπορικών επιχειρήσεων. Εξάλλου, στην πόλη αυτή 
παρατηρήθηκε, κατά την απογραφή των εµπορικών καταστηµάτων του 
1969, η µεγαλύτερη πρόοδος του χονδρικού εµπορίου µέχρι εκείνη την 
περίοδο. Με παρόµοιο τρόπο, το Ρέθυµνο κατορθώνει να δηµιουργήσει 
ένα µικρό κενό στην πελατεία του Ηρακλείου: αλλά αυτή του η επιρροή 
δεν ξεπερνά τα όρια του αντίστοιχου νοµού. Η Μεσσαρά και  το Λασίθι, 
παρόλο που διατηρούν δεσµούς µε τα Χανιά, µε πολλούς από τους 
κατοίκους τους να ταξιδεύουν συχνά στην πόλη για δικαστικές  κυρίως 
υποθέσεις, έχουν στην πλειοψηφία τους µερικούς από τους καλύτερους 
πελάτες της επιχείρησης Χαλκιαδάκη. Εποµένως, διακρίνεται µια 
ενότητα της κρητικής αγοράς, ενώ, κατά ένα φαινοµενικά παράδοξο 
τρόπο, τη στιγµή που το Ηράκλειο ενισχύει το δηµογραφικό και 
οικονοµικό του ρόλο, η ενότητα αυτή τείνει να χαλαρώσει µπροστά στην 
(οπωσδήποτε εξαρτηµένη) ανάπτυξη ορισµένων περιφερειακών πόλων, 
και πολύ περισσότερο προ της άνευ προηγουµένου αύξησης της 
κατανάλωσης. 
 Αυτή η εξέλιξη ωθεί όλο και περισσότερο τους χονδρεµπόρους του 
Ηρακλείου να εγκατασταθούν και αυτοί στην επαρχία, για να 
διατηρήσουν την ηγεµονία τους. Και από αυτήν την υπόθεση 
επωφελείται περισσότερο ο Άγιος Νικόλαος, και παρεµπιπτόντως οι 
Μοίρες. Τα στοιχεία που διαθέτουµε στην περίπτωση αυτή είναι πάρα 
πολύ χαρακτηριστικά. Σ’ έναν παραδοσιακό τοµέα όπως τα υφάσµατα, η 
διασπορά των εµπορικών εταιρειών του Ηρακλείου είναι µικρή. 
Καλύπτεται µάλιστα ως ένα κάποιο βαθµό από τη µετοίκηση στην πόλη: 
τρεις από τις επτά εταιρείες υφασµάτων του Αγίου Νικολάου βρίσκονται 
και στο Ηράκλειο, το οποίο δεν έχει παρά πέντε εκπροσώπους σε 22 
επιχειρήσεις στα Χανιά. Για το αγροτικό υλικό και τις µηχανές, οι 
ενδιάµεσοι σταθµοί είναι περισσότεροι, και µπορούν να θεωρηθούν 



162 

 
 

 

φυσιολογικοί, αν ληφθεί υπόψη το είδος των προϊόντων: εκτός από το 
Ρέθυµνο και τα Χανιά, έχουµε τις Αρχάνες στο κέντρο µιας µεγάλης 
περιοχής καλλιεργειών και τις Μοίρες σε ένα χώρο κερδοσκοπικής 
δενδροκαλλιέργειας (ελαιόδενδρα). Αντίθετα, σε περισσότερο 
δυναµικούς τοµείς, η επιθετικότητα των ηρακλειωτών χονδρεµπόρων 
είναι πολύ πιο έντονη. Εποµένως, ενισχύεται ακόµη περισσότερο η 
κυριαρχία του Ηρακλείου για τους τοµείς αυτούς, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, για τις µονάδες παραγωγής και το προσωπικό. Οι εταιρείες 
της πόλης που εισάγουν αυτοκίνητα, ανταλλακτικά προϊόντων ή 
ηλεκτρικές συσκευές δεν ικανοποιούνται µόνο µε τον αποκλειστικό 
έλεγχο της τοπικής αγοράς, αλλά αξιοποιούν στο έπακρο τα προϊόντα 
τους, πολλαπλασιάζοντας τα υποκαταστήµατά τους στην υπόλοιπη 
Κρήτη. Για τις ηλεκτρικές συσκευές που πωλούνται ευρέως, η διασπορά 
αυτών των ενδιάµεσων σταθµών είναι ακόµη µεγαλύτερη: η Νεάπολη, η 
Σητεία, ο Άγιος Νικόλαος επωφελούνται άµεσα. Ωστόσο, η διασπορά 
αυτή περιορίζεται στις πλουσιότερες περιοχές του νησιού. ∆ε φθάνει 
ούτε στα νοτιοδυτικά της Κρήτης (Χώρα Σφακίων) ούτε στα 
νοτιοανατολικά της (εκτός από την Ιεράπετρα), τουλάχιστον ως τα 1964: 
το Ηράκλειο διαδίδει ευχαρίστως την κατανάλωση, από τη στιγµή που η 
επιχείρηση είναι αποδοτική.  
 Ο ρόλος της πόλης ως οικονοµικού κέντρου της Κρήτης οδήγησε 
ορισµένες επιχειρήσεις άλλων κρητικών αστικών κέντρων να ανοίξουν 
γραφεία σε αυτήν. Χωρίς να γίνει έρευνα για καθεµιά από αυτές, είναι 
δύσκολο να καθοριστεί ο πραγµατικός τους ρόλος: δηλαδή, κατά πόσο 
πρόκειται για µια εµπορική εκπροσώπηση ή αποτελούν την ουσιαστική 
διοίκηση, παρά την τυπική λειτουργία της έδρας εκτός Ηρακλείου. ∆ύο 
πράγµατα είναι βέβαια. Η βελτίωση των συγκοινωνιών, και ιδιαίτερα η 
επέκταση και διεύρυνση του οδικού δικτύου, επιτρέπουν σε βιοτέχνες και 
βιοµηχάνους να επιβλέπουν αποτελεσµατικά τη µονάδα παραγωγής στην 
επαρχία και συγχρόνως να ασχολούνται στο Ηράκλειο µε τη διοχέτευση 
της παραγωγής του. Επίσης, στη νέα αυτή περίοδο για τον οικονοµικό 
ρόλο της πόλης, κατά την οποία προτιµώνται οι επενδύσεις εκτός των 
ορίων της από την απόκτηση του ελέγχου των τοπικών επιχειρήσεων, 
είναι προτιµότερο και ασφαλέστερο για τον επαρχιώτη βιοµήχανο ή 
βιοτέχνη που επιβίωσε κατά την εποχή της έντονης αθηναϊκής 
επιθετικότητας, να επωφελείται από τα φορολογικά πλεονεκτήµατα που 
προσφέρει η εγκατάσταση στην επαρχία και από τα προνόµια του 
Ηρακλείου ως εµπορικού κέντρου. 
 Τελικά, συναντά κανείς τρεις διαφορετικές καταστάσεις. Η πιο 
ξεκάθαρη είναι οι παλαιότερες εµπορικές επιχειρήσεις που κατόρθωσαν 
να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους. Παραµένουν συνδεδεµένες µε την 
αρχική τους περιοχή για συναισθηµατικούς λόγους, αλλά και επειδή 
έχουν δηµιουργήσει οικονοµικούς και ανθρώπινους (προσωπικό) 
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δεσµούς, ενώ οι οικογένειες των ιδιοκτητών αισθάνονται πολλές φορές 
υπεύθυνες για τις τύχες της περιοχής τους και για ένα µέρος του πλούτου 
της. Παρά το γεγονός αυτό, έχουν από καιρό στείλει έναν δικό τους στην 
Αθήνα, αφού συνειδητοποίησαν ότι τους συµφέρει η άµεση 
εκπροσώπησή τους. Τέτοιες επιχειρήσεις χαρακτηρίζουν τα παλαιά 
κέντρα της οικονοµικής ζωής του Ηρακλείου: είναι ειδικευµένες σε 
παλαιού τύπου δραστηριότητες και ακολουθούν µία πολιτική 
επενδύσεων και διαρκούς εκσυγχρονισµού, που τους επιτρέπει να 
ανταγωνίζονται τα πλέον πρόσφατα εγκαταστηµένα παραρτήµατα των 
επιχειρήσεων της πρωτεύουσας. Όπως στην περίπτωση της επιχείρησης 
Χαλκιαδάκη, που λειτουργεί στην πόλη από το 1938, τροφοδοτεί 
εµπόρους σε ολόκληρη την Κρήτη, ενώ κατά τη δεκαετία του 1970 
εγκαινιάζει τα πρώτα σούπερ-µάρκετ του νησιού στο Ηράκλειο, της 
Μακράκη που ιδρύθηκε στα 1913 και αποτέλεσε ένα από τα πιο 
σηµαντικά βυρσοδεψεία του Ανατολικού Αιγαίου, της κονσερβοποιίας 
Ζερβάκη που ξεκίνησε να λειτουργεί στα 1955 και έχει σήµερα 
εργοστάσια και στο Λασίθι (Άγιος Νικόλαος, Σητεία), και της µεγάλης 
τυπογραφικής επιχείρησης Καζανάκη, που εξυπηρετεί πελάτες σε 
ολόκληρο το νησί.  
 Ο δεύτερος τύπος αφορά επιχειρήσεις πιο πρόσφατες που έχουν 
την κεντρική τους διοίκηση εκτός Ηρακλείου πολύ περισσότερο για 
ψυχολογικούς ή φορολογικούς λόγους και όχι επειδή ήταν ανάγκη να 
εγκαταστήσουν εκεί το κέντρο αποφάσεων. Παράδειγµα: η Εταιρεία 
Εµφιαλώσεως που ιδρύθηκε στα 1960 µε κεφάλαια ηρακλειωτών για να 
τονώσει την τοπική οικονοµική δραστηριότητα, έχει τα κεντρικά της 
γραφεία στη Σητεία. Το εγχείρηµα στην περίπτωση αυτή αφορούσε την 
πρωτοβουλία µιας διοικητικής αποκέντρωσης. ∆εν υπάρχει όµως καµιά 
αµφιβολία ότι σε αυτόν τον τοµέα οι βασικές κατευθύνσεις καθορίζονται 
στα γραφεία των υπεύθυνων επιχειρηµατιών του Ηρακλείου. Επίσης, στα 
1969, οι συνεργαζόµενοι βιοµήχανοι σταφίδας Καρπαθιωτάκης-
Κριτσοτάκης αγόρασαν το σταφιδεργοστάσιο Πανεθυµιτάκη στη 
Νεάπολη. Οι νέοι ιδιοκτήτες αυτών των παλαιών εγκαταστάσεων, που 
τέθηκαν για πρώτη φορά σε λειτουργία κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, 
πολλαπλασίασαν τις επενδύσεις (προσθήκη νέων κτιρίων, καινούρια 
µηχανήµατα) και εγκαινίασαν µια πολύ φιλόδοξη εµπορική πολιτική: 
υπέγραψαν µια συµφωνία µε την Horbury-Woodmansey Ltd, για να 
εξασφαλίσουν πληρέστερη διανοµή των προϊόντων τους στην Ανατολική 
Μεσόγειο (και δεχόµενοι επιπλέον τεχνική και µεταφορική βοήθεια από 
τη γαλλική εταιρεία Malherbe-Moerlen για την Τυνησία και τη Λιβύη). 
Παρά τη διατήρηση, ωστόσο, της κεντρικής διοίκησης στη Νεάπολη, η 
πραγµατική εξουσία έχει µεταφερθεί στα γραφεία του Ηρακλείου. 
 Τέλος, υπάρχουν οι µεσαίες επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από 
την περιφερειακή ανάπτυξη και προτιµούν να αποφεύγουν τα γενικά 
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έξοδα µιας έδρας στο Ηράκλειο, αρκούµενες σε µια εµπορική 
εκπροσώπηση. Έτσι, ένα εργοστάσιο πλαστικών, που ξεκίνησε από τον 
Άγιο Νικόλαο και αργότερα εγκαινιάζει εγκαταστάσεις στις Αρχάνες και 
τα Πεζά, διατηρεί ένα κατάστηµα στο Ηράκλειο το οποίο διαθέτει ένα 
µεγάλο µέρος της παραγωγής (ΑΒΕΠ). Υπάρχουν, βέβαια, και οι ξένες 
επενδύσεις, που συνδυάζουν την τοπική διοίκηση µε την τεχνική 
διεύθυνση της βιοµηχανικής εγκατάστασης λίγο έξω από την πόλη, ενώ 
διατηρούν γραφεία και εντός αυτής: η Heninger, βιοµηχανία ζύθου, έχει 
την κεντρική της διοίκηση κοντά στη Φοινικιά, στο ίδιο το εργοστάσιο 
παρασκευής και εµφιαλώσεως. Η Olhert-Ulbrich Hellas, θυγατρική της 
γερµανικής Olhert-Ulbrich, κάνει το ίδιο µε το εργοστάσιό της κοντά 
στον Καρτερό (ηλεκτρικές συσκευές). Τα παραδείγµατα είναι σπάνια, 
αλλά υποδηλώνουν ότι οι όποιοι αλλοδαποί επιχειρηµατίες, επιλέγοντας 
το Ηράκλειο ως κέντρο διαχείρισης, δεν διαχωρίζουν ουσιαστικά την 
επίσηµη διοίκηση της ελληνικής θυγατρικής εταιρείας τους από την 
τήρηση των παραγγελιών της. 
 Ένα επιπλέον ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων του 
Ηρακλείου σε σχέση µε πόλεις όπως η Πάτρα και ο Βόλος είναι η 
συγκριτική έλλειψη του ελέγχου και της αποστειρωτικής επίδρασης της 
Αθήνας. Στο Ηράκλειο, η απουσία µιας τέτοιου είδους επιρροής είναι 
αισθητή από τις αρχές του 20ου αιώνα και καταλήγει κατά το µεσοπόλεµο 
στον έλεγχο των µεγαλύτερων επιχειρήσεων από γηγενείς οικονοµικούς 
παράγοντες, ιδιαίτερα στους τοµείς-κλειδιά της βιοµηχανίας τροφίµων 
και των σταφιδεργοστασίων. Έτσι, η ΚΕΣΗ, σηµαντική εταιρεία 
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων (εκπίεσµα ελιών, σταφίδα, 
οινοπνευµατώδη) ιδρύεται στο Ηράκλειο το 1932 µε κοινή πρωτοβουλία 
ενός βιοµηχάνου της πόλης, του Αποστολόπουλου, και ενός 
ευκατάστατου χονδρεµπόρου, του Παπυράκη. Μετά από ορισµένες 
οικονοµικές δυσχέρειες κατά το 1951, η επιχείρηση περνά στον έλεγχο 
της οικογένειας Τζοβενή, που πολύ σύντοµα την εξυγιαίνει, ενώ ανοίγει 
και κατάστηµα στην Αθήνα. Η κατάσταση διαφοροποιείται σχετικά σε 
τοµείς που σταδιακά καθίστανται πεπαλαιωµένοι, σχεδόν 
αναχρονιστικοί, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των αλευρόµυλων. Οι 
παλαιότεροι αλευρόµυλοι Γερµανού που ιδρύθηκαν στο Ηράκλειο γύρω 
στα 1912, εξαγοράζονται στα 1935 από την οικογένεια Καλλέργη που 
τους µετατρέπει σε σύγχρονα ελαιουργεία. Οι συνθήκες µεταβίβασης 
αποτελούν µια χρήσιµη µαρτυρία της προϊούσας παρακµής της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας και του συνδεόµενου µε αυτήν 
επιχειρηµατικού πνεύµατος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, η 
οικογένεια Γερµανού διάγει πολυτελή και δαπανηρό βίο, 
πρωταγωνιστώντας στην «καλή κοινωνία» του Ηρακλείου, προβαίνοντας 
σε µεγάλες φιλανθρωπικές δωρεές, ταξιδεύοντας στην Ευρώπη. Ο 
κύκλος εργασιών των αλευρόµυλων στενεύει διαρκώς και τα έσοδα 
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µειώνονται µε οριστική κατάληξη τη χρεωκοπία µε τις γνωστές της 
επιπτώσεις. Συχνά, όµως, ο δυναµισµός των τοπικών επιχειρήσεων είναι 
αρκετός για να εξασφαλίσει την επιβίωση και την πρόοδό τους. Το 
παράδειγµα των καφεκοπτείων ∆ανδάλη είναι αρκετά πειστικό. Η 
επιχείρηση ξεκίνησε να λειτουργεί ως µικρό κατάστηµα πώλησης καφέ 
στην οδό (αργότερα «λεωφόρο») Καλοκαιρινού στο κέντρο της πόλης 
στα 1919. Όχι µόνο δεν κινδυνεύει οικονοµικά, αλλά κινείται έξυπνα 
δηµιουργώντας ένα δίκτυο αποκλειστικής προµήθειας ποικίλων 
αποχρώσεων και διαβαθµίσεων καφενείων της πόλης. Στη συνέχεια, 
φροντίζει να εισαγάγει χαρµάνια για λογαριασµό της, τα οποία 
επεξεργάζεται και κατόπιν διανέµει στις άλλες πόλεις της Κρήτης. Κατά 
τη διάρκεια των τριών δεκαετιών µετά τον πόλεµο, ανοίγει καταστήµατα 
σε πολυσύχναστα σηµεία του επεκτεινόµενου αστικού ιστού του 
Ηρακλείου και τα έσοδά της είναι τέτοιας τάξης που της επιτρέπουν να 
αντισταθεί στην προσπάθεια εξαγοράς της από την αντίστοιχη αθηναϊκή 
επιχείρηση Βαλαβάνη στα 1973. 
 Η διατήρηση του ελέγχου του Ηρακλείου πάνω στις οικονοµικές 
του δραστηριότητες δεν εξηγείται µόνο από τη σχετική σταθερότητα των 
επιχειρηµατιών του και τη συµπεριφορά των αθηναϊκών επιχειρήσεων. 
Συµβάλλει και η διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, αλλά και η απόφαση 
που έλαβαν εκ των πραγµάτων οι ηρακλειώτες επιχειρηµατίες να 
αξιοποιήσουν µέρος από τα οικονοµικά και δηµογραφικά πλεονεκτήµατα 
της πόλης τους για να αυξήσουν τη δύναµή τους. Αυτή η τάση είναι πολύ 
φανερή στο εµπόριο ελαιολάδου, όπου το Ηράκλειο διαδραµατίζει πολύ 
σηµαντικό ρόλο µέσω των εξαγωγών του παραγόµενου προϊόντος από το 
λιµάνι του. Η επιχείρηση Βουράκη, της οποίας ο ιδρυτής ξεκίνησε ως 
ελαιοπαραγωγός στη δεκαετία του 1920, διαθέτει στα 1960 δύο 
ελαιουργεία λίγο έξω από το Ηράκλειο και δύο καταστήµατα εµπορίας 
ελαιολάδου µέσα στην πόλη. Ο εµπορικός τοµέας έγινε αντικείµενο 
ιδιαίτερης φροντίδας, και κατέληξε να αποφέρει τα δύο τρίτα των 
εσόδων. Το καθοριστικό γεγονός είναι ότι από πολύ νωρίς οι αποφάσεις 
για τον όγκο της παραγωγής και τις εξαγωγές λαµβάνονται στο 
Ηράκλειο: για συναισθηµατικούς λόγους διατηρείται ένα γραφείο στη 
γενέτειρα Φόδελε, αλλά η δεύτερη γενιά της οικογένειας Βουράκη µένει 
στην πόλη. Η συγχώνευση των επιχειρήσεων σαπωνοποιίας Βασιλάκη-
Ζωράκη είναι ακόµη πιο αντιπροσωπευτική αυτής της επιλογής των 
ηρακλειωτών οικονοµικών παραγόντων. Πραγµατοποιείται στα 1952, 
εκµεταλλευόµενη τη συνεχιζόµενη οικονοµική παρακµή της τοπικής 
µονάδας της σαπωνοποιίας Αλεπουδέλη και το κενό που προκύπτει στην 
αγορά από την εξέλιξη αυτήν. Οι δύο επιχειρηµατίες σπεύδουν να 
κινηθούν µε ταχύτητα, προκειµένου να µην τους προλάβει η ήδη ισχυρή 
στο χώρο βιοµηχανία Παπουτσάνη. Στη θετική έκβαση του εγχειρήµατος 
συµβάλλει σηµαντικά η δανειοδότηση από την Εθνική Τράπεζα, τα 
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διευθύνοντα στελέχη της οποίας διαβλέπουν µια ασφαλή και δυνάµει 
επικερδή τοποθέτηση των χρηµάτων του ιδρύµατος. Η συνένωση είναι 
επιτυχής και επιτρέπει µε τον τρόπο αυτό στους δύο ηρακλειώτες 
επιχειρηµατίες να ελέγχουν ένα µηχανισµό παραγωγής στην ίδια την 
πόλη και συγχρόνως να διατηρούν εκεί το κέντρο αποφάσεών τους, 
χωρίς να υποχρεωθούν να το µεταφέρουν στην Αθήνα. Πρόκειται για τις 
απαρχές σχηµατισµού µιας µεγάλης περιουσίας και µιας ορθολογικής 
οργάνωσης του χώρου. Μειώνουν τον αριθµό των καταστηµάτων µέσα 
στην πόλη, κλείνοντας τις µονάδες στην Αµµουδάρα και το Μπεντεβή, 
ανοίγουν νέο εργοστάσιο στην (προσφάτως προσδιορισµένη ως) 
βιοµηχανική περιοχή µερικά χιλιόµετρα έξω από το Ηράκλειο (1954), 
επενδύουν στις εξαγωγές στο εσωτερικό της χώρας και η επιχείρηση 
εγκαινιάζει µια πολιτική διασύνδεσης των καταστηµάτων της: οι πρώτες 
ύλες µεταφέρονται από το λιµάνι στο εργοστάσιο, όπου γίνεται η 
επεξεργασία και η διαµόρφωση σε πλάκες σάπωνος και κατόπιν 
αποθηκεύονται στα κτίρια της εταιρείας που βρίσκονται στην παραλιακή 
ζώνη. Το Ηράκλειο αποτελεί την έδρα της διοίκησης και ταυτόχρονα το 
επίκεντρο του παραγωγικού µηχανισµού: όπως προαναφέραµε, εκεί 
φθάνουν οι ακατέργαστες πρώτες ύλες- από την Ελλάδα ή το εξωτερικό-
και από εκεί διανέµονται τα προϊόντα προς την εσωτερική αγορά και σε 
µικρότερο βαθµό προς την εξωτερική. Η σχετική ευχέρεια προσέγγισης 
της πόλης µέσω της επέκτασης και της βελτίωσης του οδικού δικτύου, 
αλλά και η συγκρότηση ενός εκτεταµένου αστικού χώρου επιρροής, 
προσδίδουν µια νέα διάσταση στην άρθρωση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. Εξάλλου, µετά το β΄ παγκόσµιο πόλεµο, άρχισε να 
γίνεται όλο και περισσότερο εµφανής η αναζωογόνηση του Ηρακλείου 
ως περιφερειακού πόλου. Η σχετικά καινοφανής άνοδος της τουριστικής 
κίνησης αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο ανάληψης επιχειρηµατικής 
πρωτοβουλίας, πέρα από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις: οι αδελφοί 
Παπακαλιάτη, των οποίων ο πατέρας ήταν ιδιοκτήτης ενός υπεραστικού 
λεωφορείου, άνοιξαν µε οικογενειακά κεφάλαια ένα µικρό ταξιδιωτικό 
γραφείο και πρακτορείο εκδροµών µε δύο οχήµατα αρχικά, στα 1961. 
Εκµεταλλευόµενοι το πρώτο µεγάλο κύµα ξένων επισκεπτών των αρχών 
της δεκαετίας του 1960, την απουσία αξιόλογου τοπικού ανταγωνισµού 
και επανεπενδύοντας τα κέρδη τους στην επιχείρηση, αύξησαν θεαµατικά 
τα κέρδη τους, µεγάλωσαν το στόλο τους, άνοιξαν πρακτορεία και στις 
άλλες πόλεις του νησιού, συναγωνιζόµενοι µε άνεση την αντίστοιχη 
ισχυρή αθηναϊκή εταιρεία Αδάµη.  
 Εξάλλου, η σχετικά πληρέστερη ενηµέρωση των µητρώων του 
Εµπορικού Επιµελητηρίου στο Ηράκλειο επέτρεψε µια περισσότερο 
λεπτοµερειακή µελέτη της εξέλιξης των επιχειρήσεων και εποµένως της 
πραγµατικής εµφάνισης των πρωτοβουλιών. Τα αποτελέσµατα 
παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον. Σε µια πόλη όπου η οικονοµική 
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δραστηριότητα αυξήθηκε αισθητά µετά τον τελευταίο πόλεµο, 
διαπιστώνει κανείς ότι το ένα τρίτο των επιχειρήσεων που είναι 
εγγεγραµµένες στα 1969 δεν υπήρχαν είκοσι χρόνια πριν. Από την 
εξέταση των σχετικών πηγών προκύπτει ότι πρόκειται στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων για οικογένειες που ανέλαβαν για πρώτη φορά 
βιοµηχανικές ή εµπορικές πρωτοβουλίες και λιγότερο για επιχειρηµατίες 
που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στην πόλη. Η παρακµή των 
παραδοσιακών οικονοµικών δραστηριοτήτων συντελεί εν µέρει στην 
εξέλιξη αυτή. Αντίθετα, όµως, µε ό,τι συµβαίνει σε πόλεις όπως η 
Καβάλα, οι αποχωρήσεις των παλαιών βιοµηχανικών τάξεων δεν 
αντισταθµίζονται από γεωγραφική µετακίνηση των εµπορικών και 
βιοτεχνικών στρωµάτων της γύρω περιοχής. Στο Ηράκλειο δεν υφίσταται 
κοινωνική οµάδα που θα µπορούσε να αποκληθεί «τάξη βιοµηχάνων» 
και η ενδοχώρα του είναι αγροτική. Αντίθετα, νέα αστικά κοινωνικά 
στρώµατα προερχόµενα από τις νοτιοανατολικές επαρχίες του νησιού, 
έχοντας συχνά την εξασφάλιση σταθερών οικογενειακών εισοδηµάτων 
προερχοµένων από αγροτικές δραστηριότητες, δοκιµάζουν την τύχη τους 
σε νέους εµπορικούς τοµείς, συχνά µε επιτυχία. Οι αδελφοί Φουκαράκη, 
για παράδειγµα, δραστηριοποιούνται από το 1966 στις αντιπροσωπείες 
αυτοκινήτων (Opel, Mercedes), προερχόµενοι από τη Νεάπολη, όπου 
διατηρείται αξιόλογη οικογενειακή αγροτική περιουσία. Παράλληλα 
προς αυτούς τους δύο τρόπους ανανέωσης, έχουµε το γεγονός 
σηµαντικού αριθµού επιτυχηµένων πρωτοβουλιών: από το 1955 ως το 
1974, ο αριθµός των νέων εγγραφών στα µητρώα του Εµπορικού 
Επιµελητηρίου αυξάνεται κατά µέσο όρο 15% ανά έτος, ενώ οι 
διαγραφές λόγω χρεωκοπίας µειώνονται από 10% ανά έτος έτος για το 
διάστηµα 1922-1952 σε 6% µεταξύ 1955 και 1974. Πρόκειται, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, για παλαιού τύπου εµπορικές επιχειρήσεις 
(υφάσµατα, ρουχισµός) που έχουν µικρά περιθώρια ανάπτυξης. Είναι 
µάλιστα χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των ετήσιων διαγραφών 
µόλις το 18% κατά µέσο όρο αφορά νέες (µε χρονικό ορίζοντα 
πενταετίας) επιχειρήσεις. Αντιλαµβάνεται κανείς µελετώντας τους 
φακέλους των πτωχεύσεων στο πρωτοδικείο, ότι στο µεταπολεµικό 
Ηράκλειο αυτές αντιπροσωπεύουν ένα εξαιρετικό γεγονός που αφορά, 
όπως προαναφέραµε, κυρίως γερασµένους εµπορικούς οργανισµούς, οι 
οποίοι έχουν φθαρεί λόγω της αρχαιότητας των επιχειρήσεων και της 
µείωσης της πελατείας τους και ταυτόχρονα λειτουργούν ως ένδειξη της 
γρήγορης µετεξέλιξης του κοινωνικού σώµατος, κάτι που ισχύει και για 
τη Λάρισα: στα πλαίσια µιας πραγµατικής οικονοµικής ανάπτυξης 
υπάρχουν τρέχοντα εµπορικά καταστήµατα και παραδοσιακές 
επαγγελµατικές δραστηριότητες που εξαφανίζονται, επειδή δεν µπορούν 
να προσαρµοστούν ούτε να διευρύνουν την αγορά τους. 
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 Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες, µετά τον πόλεµο, ακόµα και αν δε 
ληφθεί υπόψη η µεταβατική δεκαετία 1950-1959, παρατηρείται 
στασιµότητα ή και µείωση του ποσοστού της βιοµηχανίας στο σύνολο 
των νέων εγγραφών και ανάλογη αύξηση των εµπορικών 
αντιπροσωπειών και ανάλογων δραστηριοτήτων (γραφεία µελετών, 
οικοδοµικές επιχειρήσεις, διάφορα πρακτορεία τουριστικά, ναυτιλιακά, 
κ.λπ.). Το Ηράκλειο, δηλαδή, µετατίθεται προς τον τριτογενή τοµέα στο 
επίπεδο του αστικού τοπίου ή του ενεργού πληθυσµού του. Η πόλη 
υιοθετεί νέες κατευθύνσεις, και εποµένως η κοινωνία προσανατολίζεται 
συνολικά, στο επίπεδο των πιο δυναµικών οικονοµικών της 
συντελεστών. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. 
 
 Η συσσώρευση των ανθρώπων, που σε διάστηµα µικρότερο του 
ενάµιση αιώνα µετατρέπει µια µικρή πόλη των 20.958 κατοίκων (170) 
στο τέταρτο µεγαλύτερο από άποψη πληθυσµού αστικό κέντρο της 
Ελλάδας µε 100.000 κατοίκους σχεδόν, αποτελεί προφανώς 
σηµαντικότατο µηχανισµό της ανάπτυξης. Είναι αναγκαίο να µπορέσει 
κανείς να διακρίνει µέσα στη διαδικασία αυτό που είναι επακόλουθο 
άλλων αιτίων από εκείνο που συνιστά σαφές και πρωταρχικό κίνητρο 
ανάπτυξης. Για να περιοριστούµε εδώ σε ένα απλό παράδειγµα, στα 
πλαίσια των καθιερωµένων ερµηνειών, άλλοτε παρουσιάζεται η 
δηµογραφική ανάπτυξη ως κίνητρο για την οικονοµική ανάπτυξη και 
άλλοτε οι οικονοµικές δραστηριότητες καθορίζουν µια συρροή 
εργαζοµένων και µια αύξηση του ανθρώπινου δυναµικού. Η βαθύτερη 
σηµασία και η πραγµατική βαρύτητα του δηµογραφικού παράγοντα δεν 
είναι λοιπόν εύκολο να υπολογιστούν. Ωστόσο, αυτοί καθαυτοί, οι 
εξωτερικοί µηχανισµοί εντοπίζονται ευκολότερα και είναι περισσότερο 
γνωστοί και εµφανείς από εκείνους που εξετάστηκαν στα προηγούµενα 
κεφάλαια. Αυτό οφείλεται σε τρεις λόγους. Πρώτον, ο µικρότερος 
αριθµός των συνιστωσών δυνάµεων: όπως και στις µορφές του εδαφικού 
ανάγλυφου, η κατανοµή των ανθρώπων καταλήγει πολύ συχνά σε ένα 
δοµηµένο χώρο (η φυσική κίνηση), που έχει σε µικρότερο ή µεγαλύτερο 
βαθµό τροποποιηθεί από τα φαινόµενα της διάβρωσης και της συρροής 
(οι µεταναστευτικές κινήσεις). Η απλότητα αυτή των µηχανισµών 
διπλασιάζεται εξαιτίας της αρχαιότητας και της ποιότητας των θεσµών 
και των µεθόδων µέτρησης και υπολογισµού που τους αφορούν. Τα 
µητρώα και οι απογραφές , που πραγµατοποιήθηκαν  για πολιτικούς ή 
στρατιωτικούς λόγους, αποτελούν εργαλεία, συχνά όχι πολύ κατάλληλα 
για τη δουλειά του ερευνητή, που διαθέτουν όµως το πλεονέκτηµα ότι 
τηρούνται για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Στη σχετική αυτή 
ευχέρεια οφείλεται η αφθονία των εργασιών που έχουν αφιερωθεί, στην 
Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες, στις µετακινήσεις των πληθυσµών 
κατά κύριο λόγο, ενώ πολλές «ανθρωπογεωγραφίες» δεν  είναι στην 
πραγµατικότητα παρά δηµογραφικές γεωγραφίες. Εξαιτίας της 
κατάστασης αυτής, είναι δυνατό να ολοκληρωθεί σύντοµα η εξέταση των 
καθαυτό µηχανισµών και των µεθόδων προσέγγισής τους, για να 
µελετηθούν στη συνέχεια οι συνέπειές τους σε δύο επίπεδα: πρώτα στις 
συνολικές δηµογραφικές δοµές της Κρήτης, να αναλυθεί δηλαδή ο   
τρόπος απορρόφησης ενός µέρους της εσωτερικής µετανάστευσης του 
νησιού από το Ηράκλειο και κατόπιν, στο επίπεδο του δοµηµένου χώρου 
του οικισµού, να τεθεί το πρόβληµα των αλληλεπιδράσεων µεταξύ της 
δηµογραφικής πίεσης και της κερδοσκοπίας στα ακίνητα, να τοποθετηθεί 
δηλαδή κανείς στο κέντρο ενός συµπλέγµατος που έχει προκύψει από τη 
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συρροή πληθυσµού, την οικονοµική ανάπτυξη, την επέκταση και τις 
µεταβολές του αστικού ιστού και των τοπίων της πόλεις. Εν συντοµία, σε 
έναν τοµέα όπου ο πειρασµός παράθεσης σειρών αριθµητικών 
δεδοµένων είναι µεγάλος, είναι αναγκαίο να καταβληθεί προσπάθεια 
αντιπαραβολής σε αυτές, αν όχι αντικατάστασής τους, των βαθύτερων 
εξελίξεων: να µελετηθεί τουλάχιστον η συµπεριφορά των ανθρώπων 
µπροστά στη ζωή και το θάνατο αντί να συζητούνται ορισµένα δέκατα 
ενός ποσοστού των γεννήσεων, να επανατοποθετηθεί το µεταναστευτικό 
ζήτηµα µέσα σε ένα σύνολο οικονοµικών ανισορροπιών και ατοµικών 
κινήτρων αντί της εµπλοκής σε υπολογισµούς ισολογισµών, να 
καταδειχθεί ο τρόπος µε τον οποίο η συρροή των ανθρώπων καταλήγει 
στη δηµιουργία της πόλης αντί της αφοσίωσης στον καταρτισµό 
προβολών λιγότερο ή περισσότερο φανταστικών. 
 
1. Η φυσική αυξοµείωση του πληθυσµού. 
 
   Από τη µετανάστευση στην πόλη στην αστική αναπαραγωγή. 
 
 Η φυσική αυξοµείωση του πληθυσµού της Κρήτης, γνωστή σε 
γενικές γραµµές από τα µέσα του 19ου αιώνα δεν παύει να εκδηλώνει 
τάσεις που αρκετά συχνά διαφοροποιούνται µεταξύ του Ηρακλείου και 
του  υπόλοιπου νησιού. Στο σύνολό του, ολόκληρος ο 19ος αιώνας 
χαρακτηρίζεται από ένα αρκετά σταθερό φυσικό πλεόνασµα για την 
Κρήτη και µια µικρή υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων στο 
Ηράκλειο. Από την άποψη αυτή, η κατάσταση της πόλης µπορεί να 
συγκριθεί µε την αντίστοιχη µεσογειακών αστικών κέντρων ανάλογου 
µεγέθους και χαρακτηριστικών. Παρόµοιες αιτίες επιφέρουν παρεµφερή 
αποτελέσµατα: οι συνθήκες υγιεινής στο λιµάνι µιας πόλης υπό 
οθωµανική κατοχή, µε πυκνή δόµηση και πολλούς µικρούς και στενούς 
δρόµους, όπου οι κίνδυνοι µεταδοτικών νόσων και µόλυνσης δεν είναι 
καθόλου αµελητέοι (πολλές επιδηµίες περιορισµένης σχετικά έκτασης 
εκδηλώθηκαν κατά το 19ο αιώνα), οι σκληρές συνθήκες εργασίας και 
διαβίωσης σε ένα αστικό κέντρο µε µικτό χριστιανικό και 
µουσουλµανικό πληθυσµό,  µε πολλά µικρά εργαστήρια, όπου η 
ατµόσφαιρα είναι συνήθως αποπνικτική, όλα αυτά δικαιολογούν µέχρι 
ενός σηµείου µια γενική θνησιµότητα και, κυρίως, µια έντονη τέτοιου 
είδους τάση όσον αφορά τις παιδικές ηλικίες στο Ηράκλειο. Αν δε ληφθεί 
υπόψη η εγκυρότητα των απόλυτων αριθµών που έχουν καταγραφεί, 
µπορεί να υπολογιστεί ότι στα 1881-έτος της τελευταίας απογραφής της 
περιόδου της Τουρκοκρατίας-το ακαθάριστο ποσοστό θνησιµότητας 
είναι 24% στην πόλη, έναντι 18% στο υπόλοιπο νησί. Πρόκειται για 
ποσοστά που έχουν οπωσδήποτε υποτιµηθεί, όχι όµως υπερβολικά: η 
καταγραφή των θανάτων υπήρξε πάντοτε πληρέστερη από εκείνη των 
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γεννήσεων-έστω  και µόνο εξαιτίας των αναγκών µιας θρησκευτικής 
ταφής-και δεν υπάρχει, άλλωστε, περίπτωση κατά την εποχή αυτή να έχει 
εξογκωθεί η αστική θνησιµότητα µε θανάτους εξωτερικών κατοίκων: οι 
συγκοινωνίες του νησιού βρίσκονται σε αρκετά άσχηµη κατάσταση ώστε 
να µη µεταφέρονται συχνά στο Ηράκλειο οι ετοιµοθάνατοι ή οι βαριά 
άρρωστοι. Αντίστροφα, το ποσοστό γεννήσεων είναι ελαφρά µικρότερο 
στην πόλη: µιλώντας πάντοτε για το 1881, ανέρχεται περίπου, σε 
ακαθάριστο ποσοστό, σε 23% στο Ηράκλειο, 25% στην Κρήτη γενικά. 
Στην περίπτωση αυτή, η υποτίµηση είναι προφανής, κυρίως εξαιτίας των 
ετεροχρονισµένων βαπτίσεων που συνεπάγονται την απουσία δήλωσης  
για τα παιδιά που γεννιούνται νεκρά ή ακόµα και για τα παιδιά που 
πεθαίνουν κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Μπορεί κανείς να 
υποθέσει ότι είναι αρκετά πιθανό πως η ελλιπής αυτή καταγραφή 
επηρεάζει κυρίως την ενδοχώρα των Κρητικών αστικών κέντρων µε τη 
χειρότερα οργανωµένη διοίκηση και ότι η διαφορά ανάµεσα στο 
Ηράκλειο και το υπόλοιπο νησί είναι λίγο µεγαλύτερη από το 2% που 
αναφέρθηκε προηγουµένως. Στην περίπτωση αυτή, κάποιες από τις 
γενικές αιτίες είναι γνωστές: στην οικονοµική δυσπραγία προστίθεται η 
σωµατική εξάντληση µε συνέπεια τη στειρότητα, τις εκτρώσεις ή τις 
αποβολές, ενώ τα µέλη των περισσότερο αστικοποιηµένων ή απλώς 
µικροϋπαλληλικών στρωµάτων υιοθετούν ασφαλώς λιγότερο ή 
περισσότερο αποτελεσµατικές µεθόδους περιορισµού των γεννήσεων. 
Τέλος, δεν πρέπει να υποτιµηθεί ο ρόλος της ίδιας της δηµογραφικής 
δοµής: την εποχή εκείνη, όλες οι πόλεις της Κρήτης, τα Χανιά και το 
Ηράκλειο προπάντων, είναι πόλεις  ανδρών,  όπου η ανδρική 
µετανάστευση συγκεντρώνει τους νεαρούς εργένηδες ή ενήλικες που 
έχουν αποµακρυνθεί από την οικογένειά τους (171). 
 Η κατάσταση αυτή αρχίζει να µεταβάλλεται σταδιακά κατά το 
πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα. Τελικά, ο παράγοντας που επιφέρει µια 
αποφασιστική αλλαγή στη φυσική κίνηση είναι ένα ποιοτικό όσο και 
ποσοτικό ρήγµα στη φύση και τον όγκο της εσωτερικής µετανάστευσης: 
για διάφορους λόγους, η άφιξη των προσφύγων από τη Μικρά Ασία 
συνδυάζεται µε µια καµπή στην ιστορία της γονιµότητας του Ηρακλείου. 
Καταρχήν, εγκαθίστανται ολόκληρες οικογένειες στις περιοχές της πόλης 
που βρίσκονται εκτός των τειχών. Ωστόσο, ακόµα πιο ουσιαστικής 
σηµασίας είναι η ψυχολογική αντιµετώπιση της ζωής από τους 
πρόσφυγες που διαφέρει αρκετά από εκείνη των γηγενών κατοίκων. Θα 
απαιτούνταν µακροχρόνιες µελέτες, που ξεπερνούν το πλαίσιο της 
έρευνας αυτής, για να διαπιστωθεί αν οι Μικρασιάτες φέρνουν στο 
Ηράκλειο παραδόσεις πολυµελών οικογενειών, που θα εξηγούνταν 
εύκολα από τη θέση τους ως µειοψηφία σε µουσουλµανικές περιοχές ή 
αν η αναγκαστική µετακίνηση ενίσχυσε τη θέλησή τους να ξεπεράσουν 
τις δυσκολίες ένταξης στην τοπική κοινωνία µε µια αυξηµένη 
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τεκνοποίηση. Όπως και να έχει το πράγµα, ο πληθυσµός του νοµού 
Ηρακλείου αυξάνεται,  µια τάση υποβοηθούµενη σε σηµαντικό βαθµό 
από τη µετοίκηση πολλών οικογενειών από τις  γειτονικές επαρχίες, και 
κυρίως από αυτήν του Λασιθίου, στα λεγόµενα τουρκοχώρια της 
Μεσαράς και ιδίως της επαρχίας Μονοφατσίου κατά την τελευταία 
δεκαετία του 19ου και το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, οπότε οι 
µουσουλµάνοι κάτοικοι  αναχωρούν για την Τουρκία στο πλαίσιο της 
ανταλλαγής πληθυσµών εκποιώντας τις συχνά µεγάλες αγροτικές 
περιουσίες τους προς όφελος πολλών γηγενών χριστιανών χωρικών, οι 
απόγονοι των οποίων συνήθως µετοικούν, παντρεύονται και εργάζονται 
στο Ηράκλειο, όπου ο πατέρας έχει ήδη φροντίσει να επενδύσει σε 
αγορές ακινήτων (172). 
 Κατά συνέπεια, οι γεννήσεις στην πόλη αυξάνονται, ξεπερνώντας 
το ποσοστό της Κρήτης όχι όµως και το µέσο όρο της χώρας: στα 1929-
1930, το ακαθάριστο ποσοστό γεννήσεων στην πόλη µε 28% είναι 
µεγαλύτερο από το 20% του υπόλοιπου νησιού, αλλά υστερεί από το 
31% του συνόλου της επικράτειας. Γύρω στα 1920, ωστόσο, η αναλογία 
των θανάτων είναι ακόµη µεγαλύτερη απ’ όσο είναι στο υπόλοιπο νησί: 
21% έναντι 17%,  ενώ το τελευταίο ποσοστό έχει πιθανότατα υποτιµηθεί 
εξαιτίας της συνήθως κατώτερης ποιότητας των δηµόσιων µητρώων των 
κοινοτήτων της ενδοχώρας. Από το 1929, όµως, και µετά, το ποσοστό 
θνησιµότητας στο Ηράκλειο είναι σχεδόν ίσο µε εκείνο της υπόλοιπης 
Κρήτης: 16%. Η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, ιδιαίτερα µε τις 
προσπάθειες της Βενιζελικής διοίκησης για την ανανέωση του 
νοσοκοµειακού εξοπλισµού και η εξασφάλιση µιας πληρέστερης 
συλλογικής υγιεινής (κυρίως µέσω της εισαγωγής και της δηµιουργίας 
ενός δικτύου διανοµής πόσιµου νερού) σε συνδυασµό µε την αύξηση του 
ποσοστού των νέων συντελούν στην παγίωση της εξέλιξης αυτής. Όπως 
και να έχει το πράγµα, µετά το 1925, το Ηράκλειο αρχίζει να γνωρίζει 
ένα κανονικό φυσικό δηµογραφικό πλεόνασµα. Όχι πολύ µεγάλο βέβαια-
500 άτοµα το πολύ στα καλύτερα προπολεµικά χρόνια-εποµένως χωρίς 
κοινό µέτρο µε τη συνολική δηµογραφική αύξηση της πόλης (σχεδόν 
2.000 περισσότεροι κάτοικοι   ανά έτος κατά τη δεκαετία 1930-1940). 
Από τότε, όµως, η τάση δε θα αναιρεθεί πια, εκτός ίσως από τους 
δύσκολους χειµώνες του πολέµου και της κατοχής, όταν η αναγκαστικά 
µικρή αγροτική παραγωγή και η σχετική έλλειψη των τροφίµων οδηγούν 
σε ένα ελαφρά µεγαλύτερο από το συνηθισµένο αριθµό θανάτων ή 
προκαλούν τη φυσιολογική µείωση των γεννήσεων (173). Λείπουν, 
δυστυχώς, οι επίσηµες στατιστικές για να αποδειχθεί µε βεβαιότητα η 
παραπάνω διαπίστωση. 
 Ωστόσο, µε την επιστροφή σε µια φυσιολογική δηµογραφική 
κατάσταση και µια πιο σταθερή διακυβέρνηση και διοίκηση, το 
αποδεδειγµένο  φυσικό πλεόνασµα αυξάνεται µε σταθερό ρυθµό στην 
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πόλη. Ήδη εξάλλου, ως αποτέλεσµα της απορρόφησης της εσωτερικής 
µετανάστευσης κυρίως, οι τάσεις αντιστρέφονται ανάµεσα στο Ηράκλειο 
και το υπόλοιπο νησί. Τη γενική καθίζηση του ποσοστού γεννήσεων 
στην Κρήτη έρχεται να αντισταθµίσει µια σαφέστατη άνοδος στην πόλη 
που εξετάζουµε. Έτσι, τα ακαθάριστα ποσοστά γεννήσεων της 
κατοικηµένης περιοχής αυξάνονται από 12,8%  µεταξύ 1956 και 1960 σε 
15,7% µεταξύ 1961 και 1965 και σε 17,8% ανάµεσα στα 1966 και στα 
1970. Την ίδια περίοδο, τα ποσοστά συνεχώς µειώνονται για το σύνολο 
του νησιού: 13,2% το 1960, 12,6 στα 1965, 9,8% στα 1970. Η 
δυσαρµονία αυτή είναι πιθανό ότι οφείλεται σε δύο παράγοντες. Οι 
διακυµάνσεις της εσωτερικής µετανάστευσης και η ροή του ίδιου 
φαινοµένου προς την Αθήνα ή το εξωτερικό έχουν ως συνέπεια ένα 
σηµαντικό τµήµα των ζωτικών δυνάµεων της Κρήτης να βρίσκεται έξω 
από αυτή ή συγκεντρωµένο στο Ηράκλειο. Σε αυτήν τη θεµελιακή 
δηµογραφική αιτία, στην οποία θα επανέλθουµε, προστίθεται µια αύξηση 
της γεννητικότητας στα ευκατάστατα κοινωνικά στρώµατα  της πόλης. 
Αντίθετα, αν και παρουσιάζει µια περιορισµένη τάση ανόδου (5,1% 
µεταξύ 1956 και 1960, 5,6% µεταξύ 1961 και 1965, 5,8% ανάµεσα στα 
1966 και στα 1970), η θνησιµότητα στο Ηράκλειο είναι αισθητά 
κατώτερη από το µέσο όρο του νησιού (8,4% το 1970). Πρόκειται, 
επίσης, για ένα καινοφανές στοιχείο. Αυτό µπορεί να αποδοθεί κυρίως 
στον ανώτερο κοινωνικοϊατρικό εξοπλισµό της πόλης και επιπλέον στην 
ανανέωση της ηλικιακής δοµής. Συνολικά, οι δύο συνιστώσες της  
φυσικής αυξοµείωσης του πληθυσµού έχουν ως συνέπεια την αύξηση της 
απόλυτης φυσιολογικής ανάπτυξης του Ηρακλείου, η οποία, ωστόσο, δεν 
κατορθώνει να καταλάβει στην αστική δηµογραφική αύξηση την πρώτη 
θέση που ανήκει σταθερά επί πέντε τουλάχιστον δεκαετίες στην 
εσωτερική µετανάστευση, ο ρυθµός της οποίας συνεχώς αυξάνεται κατά 
τα  τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1960. Αυτό βέβαια δε µειώνει την 
πρωταρχική αξία και σπουδαιότητα του γεγονότος ότι µια πόλη µε 
παραδοσιακό δηµογραφικό έλλειµµα στο 19ο αιώνα µετατρέπεται σε 
πόλη αρχικά µε πληθυσµιακό πλεόνασµα και στη συνέχεια ενισχυµένη 
από ένα φυσιολογικό δυναµισµό ανώτερο του υπόλοιπου νησιού. Το 
φαινόµενο αυτό αποτελεί τόσο την κατάληξη µιας µακρόχρονης εξέλιξης 
στις γεωγραφικές ανισορροπίες της φυσικής ανάπτυξης στην Κρήτη όσο 
και το αποτέλεσµα των πρόσφατων µεταβολών της γεννητικότητας στην 
αστική κοινωνία (174). 
 
Πενήντα χρόνια γεωγραφικών ανισοτήτων στη φυσική αυξοµείωση του 
πληθυσµού. 
 
 Η τακτική δηµοσίευση-µε εξαίρεση την περίοδο 1940-1955-από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1920 των δεδοµένων της φυσικής 
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αυξοµείωσης του πληθυσµού κατά επαρχίες επιτρέπει την 
παρακολούθηση, µε ακρίβεια, των διακυµάνσεων της δηµογραφικής 
υγείας της Ελλάδας. Ακόµα και στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει να 
µείνει κανείς στις παραδοσιακές απόψεις για την έλλειψη αξιοπιστίας 
των παλαιών αριθµών ή τις δυσκολίες των κάθετων συγκρίσεων στη 
στατιστική σειρά. Σύµφωνα µε µια περισσότερο αξιόπιστη µέθοδο, θα 
ήταν χρήσιµο, σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή (που έχει επιλεγεί βάσει 
του θέµατος το οποίο εξετάζεται σε ένα διάστηµα δύο ή τριών 
διαδοχικών ετών), να µετρηθούν οι   διαφορές από τον εθνικό µέσο όρο 
του φαινοµένου (πίνακας 7). Καταβλήθηκε προσπάθεια να επιλεγούν 
κάθε φορά έτη αναφοράς όσο το δυνατό πλησιέστερα σε κάποια γενική 
απογραφή, καθιστώντας µε τον τρόπο αυτόν εφικτή µια σχετικά 
ικανοποιητική προσέγγιση του υπολογισµού  των διαφόρων ποσοστών 
(1920, 1928, 1940, 1961). 
 Στα 1920-1921, η κατανοµή των φυσικών δυναµισµών µαρτυρεί 
τη σταθερότητα µιας µάλλον παραδοσιακής µεσογειακής δηµογραφίας. 
Σε µια γενική ατµόσφαιρα που χαρακτηρίζεται από πρόωρη στασιµότητα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1907-1971. 
 

Έτος Πληθυσµός (σε χιλιάδες) 

Μέσο ποσοστό 
αύξησης πληθυσµού 
Ηρακλείου µεταξύ 
δύο απογραφών 

 
Ελλάδα Ηράκλειο  

1907 2632 35 - 
1920 5022 42 4,6% 
1928 6205 63 7,3% 
1940 7335 68 2,8% 
1951 7633 72 1,8% 
1961 8384 79 5% 
1971 8745 87 5,6% 

 
 

Πηγή: ΕΚΚΕ, Εξέλιξις και προοπτικαί του πληθυσµού της Ελλάδος 1920-
1985, Αθήνα, 1973. 
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(21,4% στη γεννητικότητα, 15% στη θνησιµότητα), τόσο εξαιτίας 
στατιστικών τεχνασµάτων όσο και λόγω µιας βαθύτερης 
πραγµατικότητας, οι ορεινές περιοχές είναι εκείνες που αποτελούν το 
δηµογραφικό κυµατοθραύστη: η Μεσσηνία, η δυτική Αρκαδία, η επαρχία 
των Καλαβρύτων στην Πελοπόννησο, οι οροσειρές της Πίνδου και του 
Ολύµπου στην ηπειρωτική Ελλάδα, από την Ευρυτανία ως τα Γρεβενά, η 
νότια ενδοχώρα του νοµού Ηρακλείου. Λείπουν, ωστόσο, µελέτες σε 
βάθος της ιστορικής δηµογραφίας για να εξηγηθεί η ιδιοµορφία της 
πρόωρης καθίζησης των ελληνικών φυσικών δυναµισµών. 
∆ικαιολογηµένα επιµένουν οι στατιστικές σε αιτίες καθαρά 
δηµογραφικές: επώδυνη πληθυσµιακή αφαίµαξη εξαιτίας της 
µετανάστευσης στις Ηνωµένες Πολιτείες (µαζικές αναχωρήσεις νεαρών 
αρρένων ενηλίκων), πολεµικές συγκρούσεις διάρκειας ενός τετάρτου του 
αιώνα, από το 1897 ως το 1922 (175). ∆εν είναι, όµως, αυτές οι 
µοναδικές αιτίες. Θα πρέπει να µελετηθούν τα κοινωνικά έθιµα και οι 
κοινωνικοί περιορισµοί: η όψιµη ηλικία γάµου σε συνάρτηση µε το 
σύστηµα της προίκας, η ορθόδοξη εκκλησία που είναι περισσότερο 
ανεκτική από την αντίστοιχη καθολική απέναντι στις εκτρώσεις και η 
οξεία συναίσθηση της µετριότητας µεταξύ άλλων. 
 Αντίθετα, τώρα, µε τις ορεινές περιοχές, οι γερασµένες ή φυσικά 
στάσιµες ζώνες αντιστοιχούν σε τρεις γεωγραφικές κατηγορίες: οι 
περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας κοντά στα σύνορα µε τη 
Βουλγαρία, η παραθαλάσσια λωρίδα της Βορειοδυτικής Ελλάδας, από 
την Αιτωλοακαρνανία ως τα παράλια της Ηπείρου και ιδίως µια µεγάλη 
έκταση γύρω από την Αθήνα, που καλύπτει ολόκληρη την Πελοπόννησο 
και το ανατολικό τµήµα της Κεντρικής Ελλάδας, από τη Λακωνία ως τη 
Φθιώτιδα. Ως ένα βαθµό, η Ελλάδα αυτή είναι η περιοχή των 
εσωτερικών λεκανοπεδίων (Σέρρες, ∆ράµα) ή των παραλιακών πεδιάδων 
(Πιερία, Αιτωλοακαρνανία, Ήπειρος), όπου οι συνθήκες υγιεινής είναι 
ακόµη πολύ επισφαλείς (πολύ συχνά κρούσµατα ελονοσίας, για 
παράδειγµα). Επιπλέον, ολόκληρο το λεκανοπέδιο της πρωτεύουσας 
γνωρίζει αυτήν   την εποχή µεγάλη δηµογραφική κάµψη: το ανατολικό 
τµήµα της Πελοποννήσου, η Αττική, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα. Εκτός από 
την περιοχή του Ηρακλείου, µόνο οι Κυκλάδες φαίνεται να ξεφεύγουν 
από τον κανόνα αυτόν: διατηρείται εκεί µια σχετικά υψηλή 
γεννητικότητα, που ίσως να σχετίζεται µε την επιτόπου παρουσία του 
καθολικού στοιχείου, η επιµονή της οποίας εξηγεί το συνεχές νησιώτικο 
µεταναστευτικό ρεύµα, παρά την πρόωρη και έντονη έλξη που ασκεί η 
Αθήνα. Οι πόλεις ανταποκρίνονται στην εικόνα αυτού του δηµογραφικού 
σχήµατος: οι περισσότερες ανήκουν στην κατηγορία των γερασµένων 
αστικών οργανισµών. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του παλαιού 
τύπου δηµογραφίας είναι ενδιαφέροντα: βουνά όπου γεννιέται ο 
πληθυσµός, πόλεις όπου γερνά και πεθαίνει, ανθυγιεινές πεδιάδες. Εν 
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συντοµία, µια εικόνα συνηθισµένη για τη Μεσόγειο, όπου ήδη η 
επίδραση µιας αναπτυσσόµενης πρωτεύουσας προκαλεί σηµαντικές 
διαφορές (176). 
 Λίγα χρόνια αργότερα, η άφιξη ενός σχεδόν εκατοµµυρίου 
προσφύγων ανέτρεψε τις φυσικές ή ιστορικές αυτές αντιθέσεις στα 
πλαίσια των έντονων περιφερειακών ανισορροπιών. Γνωρίζουµε ότι η 
γεννητικότητα έχει σηµαντικά αυξηθεί (ο µέσος όρος για ολόκληρη τη 
χώρα στα 1929-1930 είναι 31%) και η θνησιµότητα έχει µειωθεί (17%). 
Το φαινόµενο, όµως, που έχει µεγαλύτερη σηµασία, πολύ περισσότερο 
από τους  εθνικούς αυτούς µέσους όρους, είναι οι τοπικές αντιθέσεις. Η 
Βόρεια Ελλάδα που προσαρτήθηκε αργότερα στην επικράτεια της χώρας 
και δέχτηκε επίσης την πλειοψηφία των Μικρασιατών προσφύγων 
(Θράκη, ολόκληρη η Μακεδονία, παράλια της Ηπείρου), συγκεντρώνει 
το σύνολο σχεδόν των ζωνών µε υψηλή γεννητικότητα. Αντίθετα, εκτός 
σπάνιων εξαιρέσεων (Ηράκλειο, τµήµα της Ανατολικής Πελοποννήσου), 
ολόκληρη η Νότια Ελλάδα, την οποία πρέπει να επεκτείνουµε ως τη 
Θεσσαλία, πλήττεται από στασιµότητα στη φυσική αύξηση του 
πληθυσµού, και µάλιστα από πρόωρη γήρανση (Αρκαδία, Φθιώτιδα). 
Μόνο η υψηλή γεννητικότητα που διατηρείται στις Κυκλάδες τους 
επιτρέπει να ξεφύγουν από µια γεωγραφική ενότητα που συγκροτούν από 
κοινού η ροή πληθυσµού προς την πρωτεύουσα και η όχι αρκετά ισχυρή 
επίδραση των προσφύγων.  
 ∆έκα χρόνια αργότερα, οι τοπικές αυτές εικόνες επιβεβαιώνονται 
ξανά. Ο εδαφικός όγκος της Βόρειας Ελλάδας έχει συγχρόνως επεκταθεί 
και διαφοροποιηθεί. Έκτοτε, αποτελεί ένα σχετικά συνεχές συµπαγές 
τµήµα µε υψηλή γεννητικότητα, που καλύπτει την περιοχή από τον Έβρο 
(Θράκη) ως το Ιόνιο Πέλαγος (Αιτωλοακαρνανία). Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, κατορθώνουν να εµφανιστούν περισσότερο παραδοσιακές 
σταθερές, πράγµα που οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σταθερή 
γονιµότητα των προσφύγων και στην επίδραση κοινωνικο-πολιτικών 
παραγόντων, ιδιαίτερα του αναλφαβητισµού. Στις ορεινές περιοχές 
(Χαλκιδική, Όλυµπος, Πίνδος), ενισχύονται ακόµη περισσότερο αυτοί οι 
τοπικοί φυσικοί δυναµισµοί. Αντίθετα, όλες οι αστικές επαρχίες 
(Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος) αποτελούν ιδιαίτερα 
αξιοσηµείωτες νησίδες γήρανσης. Στη Νότια Ελλάδα, ωστόσο, και για 
διαφορετικούς λόγους (µεγάλη µετανάστευση), οι αγροτικές-συχνά 
νησιώτικες-περιοχές είναι εκείνες που γνωρίζουν την εντονότερη 
δηµογραφική ύφεση: η Κέρκυρα, η Κεφαλλονιά, τα Κύθηρα, η Χίος. 
Στην πραγµατικότητα, όµως, πλήττεται ολόκληρο το νοτιοανατολικό 
ήµισυ της χώρας. 
 Κατά την περίοδο αυτή εντείνονται οι τοπικές αντιθέσεις που ήδη 
καταδείχθηκαν και µειώνεται η επιρροή των βαθύτερων αιτίων των 
φαινοµένων που παρατηρήθηκαν. Η αντίθεση ανάµεσα στη Βόρεια και 
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∆υτική από τη µία και τη Νότια και Ανατολική Ελλάδα από την άλλη 
γίνεται ακόµη εντονότερη, καθώς η δηµογραφική πτώση διαδέχεται τη 
γήρανση σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Παλαιάς Ελλάδας. Ολόκληρα 
τµήµατα της Πελοποννήσου, ιδίως της ανατολικής πλευράς, νησιά του 
Ιονίου και του Αιγαίου, προσβάλλονται από έντονες τάσεις 
υπογεννητικότητας. Ακόµη και οι Κυκλάδες, που για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα αποτελούσαν εξαίρεση στον κανόνα αυτόν, ευθυγραµµίζονται, 
εκτός από µερικά πιο ευνοηµένα νησιά (κυρίως τη Νάξο), µε την κοινή 
πορεία της νησιώτικης Ελλάδας. Μόνο µικρές πεδινές περιοχές 
διαφοροποιούνται: οι νοµοί Ηλείας και Αργολίδας στην Πελοπόννησο, η 
Μεσαρά στο νοµό Ηρακλείου για την Κρήτη και επαρχίες µε ιδιαίτερα 
δυναµική οικονοµία (Ρόδος). Ωστόσο, όλα αυτά τα δεδοµένα (1960-
1962) καθίστανται ελάχιστα αντιπροσωπευτικά δέκα χρόνια αργότερα 
εξαιτίας µιας εκτεταµένης αγροτικής εξόδου και µπορεί βάσιµα να 
υποθέσει κανείς ότι το µεγαλύτερο µέρος των παραπάνω εξαιρέσεων 
είχαν την ίδια εξέλιξη µε τις περιοχές του νότου και των νησιών. 
Αντίθετα, κατά την ίδια περίοδο, εξακολουθούσαν να διατηρούνται 
ακόµη σε µεγάλη κλίµακα υψηλοί ρυθµοί γεννήσεων στο βόρειο και στο 
δυτικό τµήµα της χώρας. Μια γεωγραφική µετατόπιση, όµως, 
εκδηλώθηκε µετά τον πόλεµο, µεταφέροντας τα µεγαλύτερα ποσοστά 
από τα βορειοανατολικά στα νοτιοανατολικά, από τη Θράκη και τη 
Μακεδονία στην Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία. Θα ήταν χρήσιµο 
να επισηµανθεί στο σηµείο αυτό ότι το προσφυγικό στοιχείο που είχε 
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην αναζωογόνηση της γεννητικότητας 
στο Βορρά διαφοροποιεί στο εξής τις αντιλήψεις και συµπεριφορές του 
µπροστά στην επιρροή του κοινωνικο-πολιτιστικού παράγοντα, ιδιαίτερα 
των µορφωτικών επιπέδων: ακόµη περισσότερο από την αίσθηση ότι 
ανήκει κανείς σε µια ιδιότυπη µειοψηφία, ο αναλφαβητισµός 
συµπορεύεται συχνά µε υψηλές τάσεις γεννητικότητας. Όσο για τις 
πόλεις, αυτές αντανακλούν συνήθως τις τάσεις του περιβάλλοντος της 
περιοχής τους, συµβάλλοντας συχνά στην εξασθένηση των φυσικών 
δυναµισµών. Πραγµατικά, στα 1961, η προσοχή στρεφόταν πολύ 
περισσότερο στις αρκετά άνισες θέσεις των διαφόρων τοµέων της πόλης 
του Ηρακλείου για παράδειγµα,  παρά στις  παραλλαγές  της αστικής 
φυσικής αυξοµείωσης του πληθυσµού σε εθνικό επίπεδο: τη φυσική 
γήρανση του εντός των τειχών αστικού χώρου και ορισµένων προαστίων 
(Άγιος Ιωάννης, Κατσαµπάς) αντιστάθµιζε µια ευµεγέθης για τα 
ελληνικά δεδοµένα αύξηση σε ζώνες λαϊκών και εργατικών συνοικιών 
(Καµίνια, Πόρος, Θέρισος, Μασταµπάς, Φορτέτσα). Εύκολα 
αντιλαµβάνεται κανείς ότι οι διαφορές αυτές δεν εντάσσονται σε καµία 
από τις  διαφοροποιήσεις στο χώρο της επικράτειας που περιγράφηκαν 
παραπάνω και ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση πρόκειται για θεµελιακές 
τάσεις της γονιµότητας στην πόλη του Ηρακλείου, των οποίων η 
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σηµασία συνεχώς αυξάνεται στα πλαίσια του δηµογραφικού βίου της 
πόλης. Παραµένει το γεγονός ότι η παρουσία του αστικού αυτού κέντρου 
έχει επηρεάσει σε αξιόλογο βαθµό τη φυσική αυξοµείωση του 
πληθυσµού όχι µόνο στο εσωτερικό του νοµού του αλλά και στο 
υπόλοιπο του νησιού. Η δηµογραφική του υγεία ενισχύθηκε πολύ 
περισσότερο ακόµη και όσον αφορά τον αριθµό των προσφύγων της 
Μικράς Ασίας, του οποίου η σηµασία υπήρξε καθοριστική για την 
αφετηρία των σταθερά αυξητικών τάσεων γεννητικότητας από τη 
δεκαετία του 1930 και µετά, αν και η επιρροή του µειώθηκε 
προοδευτικά. Όσον αφορά την υπόλοιπη χώρα, η συνεχής και πρώιµη 
αποστράγγιση των ηπειρωτικών και νησιώτικων περιοχών από µεγάλο 
µέρος των αρρένων κατοίκων τους είχε αρνητικές συνέπειες στη 
δηµογραφική εξέλιξη των περισσότερο µεσογειακών περιφερειών του 
κράτους. Στους δηµογραφικούς δυναµισµούς, η αποστράγγιση αυτή 
αντικατέστησε πολύ σύντοµα τις κλασικές αντιθέσεις ανάµεσα στη 
γόνιµη δηµογραφικά ορεινή περιοχή και την ανθυγιεινή πεδιάδα µε το 
κατά πολύ πιο σύγχρονο παράδειγµα του αστικού κέντρου που 
εξαπλώνεται στην επαρχία. 
 
Οι πρόσφατες τάσεις της γονιµότητας του Ηρακλείου. 
 
 Αν είναι αναγκαίο να επιµείνει κανείς λίγο περισσότερο στις 
τάσεις της φυσικής αυξοµείωσης του πληθυσµού στην πόλη, αυτό δεν 
οφείλεται τόσο στην πρόθεση διαφοροποίησης του εσωτερικού χώρου 
της πόλης, που ξεφεύγει από το θέµα της συγκεκριµένης µελέτης στο 
σηµείο αυτό. Προκειµένου να ακολουθηθεί η µέχρι στιγµής λογική της, 
είναι σκόπιµο να διερευνηθεί ένας µηχανισµός ο οποίος κατέλαβε κατά 
την περίοδο που εκτείνεται πέρα από τα ύστερα χρονικά όρια αυτής της 
εργασίας (µέσα της δεκαετίας του 1970) µια όλο και σηµαντικότερη θέση 
στη δηµογραφική ανάπτυξη του Ηρακλείου. Αν και κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας 1961-1971 περισσότερο από το ένα τρίτο της συνολικής 
αύξησης της πόλης οφείλονταν στην εσωτερική µετανάστευση, τίθεται το 
ερώτηµα αν η ατονία του φυσικού δυναµισµού και οι επιπτώσεις της 
πάνω στη γήρανση του πληθυσµού της επαρχίας καθώς και η µείωση της 
έκτασης της δηµογραφικής ενδοχώρας (περιοχών που τροφοδοτούν 
δηµογραφικά το Ηράκλειο) θα επιτρέψουν για πολύ καιρό ρυθµούς τόσο 
υψηλούς όσο και προηγουµένως. Από την άποψη αυτή, αν η 
µετανάστευση προς την πόλη συνεχίζει να έχει ως αφετηρία τις αγροτικές 
περιοχές, αυτό µπορεί να αποδοθεί λιγότερο στη δηµογραφική πίεση 
παρά στον όγκο του πληθυσµού που υπάρχει ακόµη στην επαρχία: το ένα 
τρίτο σχεδόν του πληθυσµού της Κρήτης ζει το 1971 σε κοινότητες µε 
λιγότερους από 2.000 κατοίκους. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί σχετικά 
πρόσφατο φαινόµενο στη νησί, η αγροτική έξοδος αρχίζει να 
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συσχετίζεται στην περίπτωση αυτή πολύ περισσότερο µε τη σταδιακή 
εξάντληση ενός αποθέµατος µετά την υποχώρηση του φράγµατος παρά 
µε τη διοχέτευση ενός διαρκώς ανανεωνόµενου πλεονάσµατος. Ακόµη, 
είναι δύσκολο να εκτιµηθεί η πιθανή επίδραση µιας παύσης ή µιας 
επιβράδυνσης της εσωτερικής µετανάστευσης, σε συνδυασµό µε µια 
µερική επάνοδο των Κρητικών που είναι προσωρινά εγκαταστηµένοι στις 
Η.Π.Α. ή στην Αθήνα και την ενδεχόµενη παραµονή τους στους τόπους 
καταγωγής τους. Φαίνεται, όµως, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 
1970 ότι η φυσική δηµογραφική ανάπτυξη θα διαδραµατίσει στο 
Ηράκλειο έναν όλο και πιο σηµαντικό ρόλο. 
 Ωστόσο, η φυσική αυτή δηµογραφική ανάπτυξη επηρεάζεται, 
ιδιαίτερα στα τέλη της περιόδου που εξετάζουµε, από αξιοσηµείωτα 
σηµαντικές µεταβολές. Για πολλά χρόνια, η γεννητικότητα και η 
θνησιµότητα υπάκουαν σε ένα απλό σχήµα κοινωνίας και χώρου, που 
εξακολουθεί να επιβάλλει ένα κυρίαρχο υπόβαθρο στην απόλυτη 
γεωγραφική κατανοµή των φαινοµένων. Η γονιµότητα των οικογενειών 
του Ηρακλείου ακολουθεί µια εύλογη λογική, που υποδηλώνει κυρίως το 
µορφωτικό   τους επίπεδο και τη γεωγραφική προέλευσή τους, δύο 
παράγοντες που είναι συχνά αλληλένδετοι: όσο πληρέστερη µόρφωση 
έχει µια γυναίκα τόσο λιγότερα παιδιά έχει (2,45 κατά µέσο όρο αν είναι 
αναλφάβητη, 1,73 αν έχει τελειώσει το δηµοτικό, 0,74 αν έχει 
απολυτήριο γυµνασίου). Έτσι, οι γυναίκες από αγροτικές περιοχές 
τείνουν να διατηρούν στην πόλη µεγαλύτερη γονιµότητα από τις 
γυναίκες αστικής ή ηµιαστικής προέλευσης και η τάση αυτή είναι 
περισσότερο έντονη όσο µεγαλύτερες σε ηλικία εγκαθίστανται στο 
Ηράκλειο και έχουν εποµένως ευαισθητοποιηθεί λιγότερο στο αστικό 
περιβάλλον: συνεπώς, ο µέσος όρος, από 2,80 παιδιά για τις γυναίκες 
αγροτικής προέλευσης που εγκαταστάθηκαν στην πόλη σε ηλικία µεταξύ 
31 και 45 ετών, φθάνει στο 1,14 για τις γυναίκες αστικής ή ηµιαστικής 
καταγωγής που αφίχθηκαν µεταξύ 13 και 25 ετών (177). 
 Σε αντίθεση µε τη γεννητικότητα, η θνησιµότητα επηρεάζεται 
προφανώς πολύ περισσότερο από αντικειµενικές συνθήκες: αν και από 
όσο είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε δεν έχει πραγµατοποιηθεί κάποια 
διαφορική µελέτη θνησιµότητας στο Ηράκλειο, µπορεί κανείς να 
θεωρήσει ότι η δοµή της ηλικίας είναι καθοριστική, αλλά σοβαρά 
επηρεασµένη από τις συµπληρωµατικές και στενά αλληλένδετες 
επιδράσεις της κοινωνικής ιεραρχίας και του ιατρικού εξοπλισµού των 
συνοικιών. Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων δίνει µια απλή εικόνα 
που σε γενικές γραµµές παραµένει αξιόπιστη: κεντρικές περιοχές 
(ενορίες Αγίου Τίτου και Αγίας Τριάδας και οι γύρω συνοικίες), 
γερασµένες για διαφορετικούς συχνά λόγους: στον Άγιο Τίτο 
καθοριστική επίδραση του κοινωνικού παράγοντα στη χαµηλή 
γεννητικότητα, ενώ στην Αγία Τριάδα απουσία πρόσφατων µεταναστών, 
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που έχει ως συνέπεια µια καθίζηση του φυσικού δυναµισµού, παρά την 
κυριαρχία του εργατικού στοιχείου. Αντίθετα, οι περιφερειακές 
συνοικίες, ιδίως αυτές του Μασταµπά, των Καµινίων, του Πόρου, της 
Φορτέτσας και της Θερίσου, συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο µέρος των 
ενεργών δηµογραφικών δυνάµεων: αρκετά νεανική δοµή ηλικίας, επειδή 
προσελκύουν τους πρόσφατους αγροτικούς µετανάστες και γενικότερα 
τις οικογένειες µε µικρά παιδιά, γονιµότητα που ενισχύεται τόσο από την 
αγροτική προέλευση όσο και από το µέτριο κοινωνικό και πολιτισµικό 
επίπεδο της πλειοψηφίας των κατοίκων (178). 
 Στην πραγµατικότητα, όλες αυτές οι ανοµοιότητες ενισχύονται από 
άνισες και συχνά αντιφατικές αυξοµειώσεις του πληθυσµού. Από το 
1961 ως το 1971, τα ποσοστά γεννητικότητας παρουσιάζουν πτώση σε 
ορισµένα λαϊκά περιφερειακά προάστια. Αντίθετα, τα περισσότερο 
κεντρικά διαµερίσµατα του δήµου Ηρακλείου γνωρίζουν µια αξιόλογη 
και σχετικά σταθερή πρόοδο στα ποσοστά γεννητικότητας. Συγχρόνως, 
και η Αλικαρνασσός αρχίζει να αντιστρέφει την επιφυλακτική στάση της 
απέναντι στις αναπαραγωγικές συµπεριφορές. Η εξέλιξη αυτή 
αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που επήλθαν στη συµπεριφορά των 
οικογενειών και στην κατανοµή των κοινωνικών στρωµάτων στον 
κατοικηµένο χώρο. Η κάµψη της γεννητικότητας στις περιφερειακές 
λαϊκές συνοικίες οφείλεται τόσο στην πληρέστερη  αστική ενσωµάτωση 
των µεταναστών και την αισθητή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου (που 
αποτελεί, στην αρχή τουλάχιστον, αναγνωρισµένο παράγοντα πτώσης 
της γεννητικότητας), όσο και στη διαρκώς διευρυνόµενη διάδοση των 
εκτρώσεων: 52 αποβολές και εκτρώσεις στις 100 γεννήσεις υγιών 
βρεφών στο Ηράκλειο έναντι 34  κατά µέσο όρο στο υπόλοιπο νησί, ενώ 
από 100 γυναίκες που ρωτήθηκαν, 84 σύζυγοι χειρωνακτών  δηλώνουν 
ότι έχουν καταφύγει στην έκτρωση έναντι 51, που ο άνδρας τους 
ασκούσε ελεύθερο επάγγελµα (179). 
 Με ανάλογη σαφήνεια, όµως, το φαινόµενο υποδηλώνει µια 
έξαρση της γονιµότητας στις πιο προνοµιούχες κοινωνικά και οικονοµικά 
τάξεις. Ήδη, στις έρευνες που πραγµατοποίησε στις αρχές της δεκαετίας 
1960-1970 η Safilios-Rothschild αποδείκνυε ότι η ανώτερη εκπαίδευση 
αποτελούσε ένα ρήγµα στην αλληλεξάρτηση που υφίσταται ανάµεσα στη 
γονιµότητα και το µορφωτικό επίπεδο: οι γυναίκες πτυχιούχοι 
Πανεπιστηµίου είχαν περισσότερα παιδιά από εκείνες που είχαν διακόψει 
τις σπουδές τους   µετά την αποφοίτησή τους από το γυµνάσιο, 1,39 κατά 
µέσο όρο έναντι 0,74 (180). Γενικότερα, επιπλέον, µπορεί κανείς στην 
περίπτωση του Ηρακλείου να επισηµάνει την έξαρση της γονιµότητας 
στις ευκατάστατες περιοχές κατοικίας που βρίσκονται κοντά στο κέντρο 
της πόλης και σε ορισµένα προάστια. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 
αυτής επιβεβαιώνονται σε σηµαντικό βαθµό από τάσεις που έχουν 
µετρηθεί επί σειρά ετών από τις επίσηµες στατιστικές. Η εξέλιξη που µας 
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απασχολεί εδώ δεν αποτελεί παρά τη συνέπεια των αλλαγών που 
επήλθαν στη δοµή της ηλικίας και την κοινωνική ιεράρχηση του δήµου 
Ηρακλείου µετά την αστική ανανέωση. Απλουστεύοντας, θα µπορούσε 
να ισχυριστεί κανείς ότι σε πολλές από τις κεντρικές συνοικίες 
µειώθηκαν οι ηλικιωµένοι κάτοικοι χαµηλού εισοδήµατος, µε µικρή 
γεννητικότητα, ενώ αυξήθηκαν οι νεότεροι κάτοικοι, ανώτερων 
κοινωνικών στρωµάτων, που έχουν την τάση να γεννούν περισσότερα 
παιδιά. Η αφετηρία της αστικής ανανέωσης στις συνοικίες γύρω από την 
ενορία του Αγίου ∆ηµητρίου, κυρίως κοντά στο λιµάνι, ερµηνεύει εν 
µέρει επίσης την ανακοπή της πτώσης της γεννητικότητας σε ένα 
σηµαντικό δηµογραφικό κόµβο της κατοικηµένηςπεριοχής (181). 
 Στο σύνολό της, η φυσική αυξοµείωση του πληθυσµού του 
Ηρακλείου παρουσιάζει χαρακτηριστικά που τοποθετούν την πόλη αυτήν 
της  Κρήτης σε µια ενδιάµεση θέση ανάµεσα σε µεγάλες επαρχιακές 
πόλεις υπανάπτυκτων περιοχών της Μεσογείου και τις αστικές περιοχές 
της Ελλάδας. Εξαιτίας της σχετικής ατονίας της φυσικής δηµογραφικής 
ανάπτυξης σε σχέση µε το ρόλο που παίζει η εσωτερική  µετανάστευση 
στη συνολική αύξηση του πληθυσµού, το Ηράκλειο παρουσιάζει 
ορισµένες οµοιότητες µε αφρικανικές πόλεις της νότιας Μεσογείου και 
ευρωπαϊκά αστικά κέντρα του βόρειου τµήµατος της ίδιας περιοχής. 
Ωστόσο, από την άποψη της ενδεχόµενης σχετικής υποχώρησης των   
ίδιων των φυσικών δυναµισµών της, της επιρροής που ασκεί στη 
δηµογραφική της ενδοχώρα και ιδιαίτερα των πρωτότυπων τάσεών της 
στην αστική γονιµότητα, η πόλη έχει σηµαντική θέση µεταξύ των 
επαρχιακών αστικών κέντρων της Ελλάδας. 
 
 
2. Η εσωτερική µεταναστευτική κίνηση 
 
 Όποιος και να είναι ο προοδευτικά σηµαντικός ρόλος που 
διαδραµατίζει η φυσική πληθυσµιακή ανάπτυξη στη διατήρηση του 
δηµογραφικού δυναµισµού του Ηρακλείου µετά τη δεκαετία του 1970, η 
απορρόφηση της εσωτερικής µετανάστευσης υπήρξε ο παράγοντας 
εκείνος που για έναν αιώνα σχεδόν στήριξε τη µεγέθυνση της πόλης, που 
παρουσίαζε χρόνια δηµογραφική στασιµότητα, πριν προµηθευθεί για µια 
περίοδο πενήντα ετών περίπου τα ουσιώδη συστατικά του ανθρώπινου 
δυναµικού που τη µετέτρεψαν από µια σχεδόν χαρακτηριστική πόλη 
τουρκικού τύπου σε αστικό κέντρο µε περισσότερους από 80.000 
κατοίκους. Αν και θα ήταν πολύ χρήσιµη µια σειρά µελετών για τον 
εποικισµό της πόλης κατά τις τελευταίες δεκαετίες, πρέπει να 
περιοριστούµε εδώ σε δύο πρωτότυπες πλευρές: αφού χρησιµοποιήσουµε 
µια µέθοδο άµεσης έρευνας, θα καταγράψουµε τους τρόπους άµεσης 
διερεύνησης της απορρόφησης της εσωτερικής µετανάστευσης από την 
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πόλη, για να αναζητήσουµε στη συνέχεια, και κατά κύριο λόγο, τα 
βαθύτερα κίνητρά της, δηλαδή θα την εξετάσουµε ουσιαστικά στις 
σχέσεις της µε τους άλλους δύο βασικούς µηχανισµούς της ανάπτυξης 
του Ηρακλείου: το διοικητικό και τον οικονοµικό παράγοντα. Η 
προσέλκυση πληθυσµού στην πόλη είναι αποκλειστική συνέπεια της 
οικονοµικής συσσώρευσης σε αυτήν; Μήπως έχει επίσης επηρεαστεί από 
τη συγκέντρωση διοικητικών υπηρεσιών στους κόλπους της; Τέλος, δεν 
υπακούει όλο και περισσότερο σε µια δική της λογική, που πρέπει να 
λαµβάνουν υπόψη τόσο οι οικονοµικοί  συντελεστές όσο και οι πολιτικοί 
παράγοντες; 
 
Από την επιλεκτική αστική έξοδο στην επιταχυνόµενη αγροτική έξοδο. 
 
 Ήδη από τα πρώτα έγγραφα που µπορούν να αξιοποιηθούν, στα 
1917, εµφανίζεται η ζώνη της αρχικής επάνδρωσης της πόλης: τα µικρά 
αστικά κέντρα και χωριά του νοµού Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος, 
Νεάπολη, Άγιος Κωνσταντίνος), το ανατολικό τµήµα του νοµού 
Ρεθύµνης, η Μεσαρά επικεφαλής, αλλά και µερικές ορεινές περιοχές του 
νοµού Χανίων, έχουν από 5% ως 8% του ονοµαστικού τους πληθυσµού 
καταγεγραµµένο σε άλλες κοινότητες, ποσοστό που υποδηλώνει µια 
αξιοσηµείωτη κινητικότητα για τις αρχές του αιώνα. Αντιστρόφως, το 
Ηράκλειο δεν αποτελεί το µοναδικό δηµογραφικό πόλο έλξης στην 
Ελλάδα. Αν το ένα τέταρτο των κατοίκων που καταγράφονται στα 
δηµοτολόγια της πόλης εκείνη την περίοδο είναι ονοµαστικά µέλη άλλων 
κοινοτήτων, και άλλες περιοχές παρουσιάζουν, χωρίς να φθάνουν αυτήν 
την αναλογία, παρόµοιες ασυµµετρίες: η Βόρεια και η ∆υτική 
Πελοπόννησος και ιδίως η Ανατολική Θεσσαλία (περιοχή Βόλου και 
Λάρισας). Οι περιφερειακές αυτές ανισορροπίες µαρτυρούν  την παλαιά 
συνύπαρξη της αθηναϊκής ελκτικής ισχύος µε µετακινήσεις του 
επαρχιακού πληθυσµού: εγκατάσταση στις παραλιακές περιοχές της 
Πελοποννήσου από τα ορεινά τµήµατα του εσωτερικού της χερσονήσου 
(Αρκαδία, Κορινθία, Αχαΐα), αύξηση της πυκνότητας των θεσσαλικών 
πεδιάδων από την ορεινή περιφέρεια (νοµός Τρικάλων και ακόµη η 
Νότια Ήπειρος: Άρτα). Την ίδια περίοδο, στα περισσότερα χωριά και 
κωµοπόλεις των νοµών Ηρακλείου και Λασιθίου το 80%-90% του 
ονοµαστικού πληθυσµού έχει απογραφεί επί τόπου: η µετανάστευση των 
κατοίκων των περιοχών αυτών προς την πόλη δεν έχει ακόµη αρχίσει 
µαζικά (182). 
 Στη δεκαετία του 1920, η έναρξη µιας γενικευµένης αστικής 
εξόδου στο µεγαλύτερο µέρος της Νότιας Ελλάδας είναι γεγονός. Από 
την περίοδο αυτή και µετά, η τακτική καταγραφή της φυσικής 
δηµογραφικής αυξοµείωσης  επιτρέπει το σχηµατισµό µιας περισσότερο 
συνθετικής εικόνας για την κινητικότητα του ελληνικού πληθυσµού. Η 
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δεκαετία 1920-1928 χαρακτηρίζεται ουσιαστικά από την εγκατάσταση 
των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα, κυρίως 
η Μακεδονία και η Θράκη, και η ευρύτερη αθηναϊκή περιοχή (Αττική, 
ένα τµήµα της Βοιωτίας) συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο τµήµα των 
αφίξεων στα πλαίσια της υποχρεωτικής αυτής µετανάστευσης. Μόνο η 
περιοχή του Βόλου και ένας πολύ περιορισµένος αριθµός νησιώτικων 
επαρχιών (Μυτιλήνη, Χαλκίδα, Ηράκλειο) διαµορφώνονται σε 
µεµονωµένους κόµβους εγκατάστασης, πράγµα που οφείλεται σε 
ιδιοµορφίες των τοπικών συνθηκών: ανταλλαγή µε το µουσουλµανικό 
πληθυσµό στη Μυτιλήνη και στην Κρήτη, αστικός πόλος στο Βόλο. 
Ακόµη, όµως, λίγες περιοχές είναι πραγµατικά «εξαντληµένες», και η 
γεωγραφική τους θέση είναι για το λόγο αυτόν πολύ χαρακτηριστική: οι 
κεντρικές οροσειρές της Πελοποννήσου από τη Μάνη ως την Αρκαδία 
και της Κεντρικής Ελλάδας από τη Φωκίδα ως τη Φθιώτιδα, ορισµένες 
νησιώτικες περιοχές της Κεφαλλονιάς, της Χίου, της Σάµου και της 
δυτικής Κρήτης (Χανιά). Η επόµενη δεκαετία (1928-1940) αποκαλύπτει 
άλλωστε τα όρια της αναταραχής που προκάλεσαν οι πρόσφυγες της 
Μικράς Ασίας. Πρόκειται για µια εξωτερική εισροή, τόσο αιφνίδια όσο 
και µαζική και στιγµιαία, ώστε σύντοµα παραχωρεί τη θέση της σε µια 
πολύ αρχαιότερη και περισσότερο κανονική θεµελιακή κινητικότητα: οι 
πόλοι έλξης περιορίζονται ουσιαστικά στον αθηναϊκό κατοικηµένο 
αστικό χώρο και σε µερικές πιο ευνοηµένες επαρχιακές πόλεις (Λάρισα, 
Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Καλαµάτα). Οι περιοχές-αποθέµατα 
εξαντλούνται, ιδιαίτερα στην Κεντρική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο: 
η Ελλάδα έχει επανέλθει σε ένα πολύ συγκεντρωτικό σχήµα της 
ανθρώπινης κινητικότητάς της, η τάση της οποίας συνεχώς 
σταθεροποιείται και επιταχύνεται (183). 
 Κατά συνέπεια, η εξέλιξη από το 1940 ως το 1961 της σχέσης 
ανάµεσα στον ονοµαστικό και στον πραγµατικό πληθυσµό φανερώνει 
αµέσως τις µεγάλες ζώνες εξόδου της χώρας, που αποτελούν συγχρόνως 
και τις πηγές ανεφοδιασµού πόλεων όπως η Αθήνα, η Λάρισα και το 
Ηράκλειο µέσα στα τότε όριά του. Σε όλο το νησιώτικο κόσµο, 
συµπεριλαµβανοµένης και της Κρήτης, στο σύνολο σχεδόν της 
Πελοποννήσου, µε εξαίρεση τις βόρειες παράκτιες επαρχίες, στο 
µεγαλύτερο τµήµα της Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου, οι 
µαθηµατικές σχέσεις ανάµεσα στον ονοµαστικό και στον πραγµατικό 
πληθυσµό είναι σταθερά µεγαλύτερες από τη µονάδα  και η αξία τους 
αυξάνει µετά από κάθε απογραφή: οι µετακινήσεις προς τα 
αναπτυσσόµενα αστικά κέντρα γίνονται πιο µαζικές και οι διοικητικές 
αναδιαρθρώσεις δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν την επισφαλή 
εντύπωση ενός δηµοτικού πληθυσµού που γίνεται όλο και πιο 
«δυσεύρετος». Είναι πιθανό ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις της  εποχής 
ευνόησαν διακριτικά την επιβεβαίωση αυτών των στοιχείων, εφόσον 
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επιθυµούσαν τη διατήρηση µιας υγιούς πληθυσµιακής εικόνας στις 
δηµογραφικά προβληµατικές περιοχές της χώρας. Αντίθετα, οι ζώνες 
έλξης περιορίζονται γύρω από µερικές αστικές επαρχίες, όπου η 
εκλογική υποαντιπροσώπευση µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 
γίνεται όλο και περισσότερο έκδηλη: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, 
Ηράκλειο. ∆εν πρόκειται µόνο για τις πιο δυναµικές δηµογραφικά πόλεις 
της χώρας, αλλά επίσης, και δεν αυτό δεν είναι εντελώς συµπτωµατικό, 
και εκείνες όπου ευδοκιµεί περισσότερο η εκλογική αµφισβήτηση του 
µεταπολεµικού κατεστηµένου. 
 Συνολικά, πριν ακόµη από τη γενικευµένη και επιταχυνόµενη 
αγροτική έξοδο της δεκαετίας 1961-1971, ο µεταναστευτικός 
ισολογισµός των επαρχιών µεταξύ του 1940 και του 1960 αποκαλύπτει 
το µέγεθος της εσωτερικής κινητικότητας του ελληνικού πληθυσµού και 
την απλό χαρακτήρα της ροής των ανθρώπινων µετακινήσεων. Οι 
περιοχές έλξης περιορίζονται, όπως προαναφέραµε, στις επαρχίες των 
µεγαλύτερων πόλεων της χώρας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, 
Λάρισα και Ηράκλειο. Οι περιοχές-αποθέµατα και οι δυναµικές ζώνες 
περιορίζονται κατά γενικό κανόνα µόνο στις επαρχίες εκείνες όπου η 
γεννητικότητα διατηρήθηκε για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε ένα επίπεδο 
µεγαλύτερο από το µέσο όρο: Βορειοδυτική Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, 
Ήπειρος), Θράκη, το κεντρικό τµήµα του κρητικού νότου (Μεσαρά). 
Επιπλέον, ολόκληρες περιοχές εµφανίζουν σοβαρή αδυναµία 
µακροχρόνιας αντοχής ενός µεταναστευτικού ρεύµατος που δεν 
αντισταθµίζεται από έναν ουσιαστικό δηµογραφικό δυναµισµό. Η ριζική 
αυτή εξάντληση δε θίγει µόνο τις περιοχές και τις πρώιµες ζώνες 
τροφοδότησης της Αθήνας (νότια Πελοπόννησος, νησιά του Ιονίου, 
Φωκίδα, δυτικές Κυκλάδες), αλλά ακόµα και τις επαρχίες που 
ενσωµατώθηκαν αργότερα στην περιοχή που συνδέεται δηµογραφικά µε 
την πρωτεύουσα (νησιά του ανατολικού Αιγαίου, νοµός Χανίων στην 
Κρήτη). Η πληθυσµιακή ροή προς την κατεύθυνση αυτήν έχει πλήξει 
σοβαρά τις πηγές της ισχύος της: η εξάντληση αυτή, αξιοσηµείωτη στο 
επίπεδο του χρηµατιστικού κεφαλαίου, αποκτά επώδυνη µορφή για το 
ανθρώπινο δυναµικό: σχεδόν ερηµωµένα χωριά, κωµοπόλεις σε ύφεση, 
υπερβολικά αραιοκατοικηµένες περιοχές. Τίθεται, εποµένως, το 
πρόβληµα τόσο της αποστράγγισης της επαρχιακής αποταµίευσης όσο 
και εκείνο της ανανέωσης των πηγών της ανάπτυξης. Στην περίπτωση 
του Ηρακλείου, είναι αναγκαίο να διαπιστωθούν τα κίνητρα που 
οδήγησαν στη συνεχή απορρόφηση πληθυσµού στην πόλη. 
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H µετανάστευση προς το Ηράκλειο: επακόλουθο ή κινητήρια δύναµη της 
ανάπτυξης; 
 
 Είναι δύσκολο να δοθεί µια ικανοποιητική απάντηση στην 
ερώτηση αυτή, τόσο επειδή τίθεται σε διάφορα επίπεδα όσο και επειδή 
συχνά λείπουν ακόµη τα στοιχεία για την ερµηνεία τους. Πρέπει σε αυτό 
το σηµείο να τονιστεί ξανά ότι η συσσώρευση πληθυσµού στην πόλη 
αυτήν της Κρήτης δεν είναι διαφορετικής φύσης από τη γενική 
συγκέντρωση των ανθρώπων στο αστικό κέντρο: στο επίπεδο αυτό, το 
πρόβληµα τοποθετείται σε κλίµακα διαφορετική από της µελέτης αυτής 
και παραπέµπει τον ερευνητή στη συνολική εξέταση της αστικοποίησης 
στον κόσµο. Από την άλλη πλευρά, οι σχετικά πολυπληθείς έρευνες που 
έχουν αφιερωθεί στη µετανάστευση προς αστικά κέντρα ασχολήθηκαν 
κυρίως µε τα ατοµικά κίνητρα των µεταναστών, επιχειρώντας να 
διαχωρίσουν µέσα σε αυτά τα αίτια της απώθησης των περιοχών 
καταγωγής (κρίση της επαρχιακής βιοµηχανικής δραστηριότητας, 
ανισορροπίες των αγροτικών δοµών που οδηγούν στην αγροτική έξοδο) 
από τις αιτίες της καθαυτό έλξης των µεγάλων πόλεων (περισσότερα και 
πιο διαφοροποιηµένα επαγγέλµατα, πανεπιστηµιακός ή νοσοκοµειακός 
εξοπλισµός, ψυχαγωγία ή λιγότερο περιοριστική ηθική). Στην 
πραγµατικότητα, τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τις µελέτες 
αυτές εµφάνισαν ορισµένα προβλήµατα ως προς την εγκυρότητά τους, 
µια και αυτού του είδους η ταξινόµηση είναι αρκετά αυθαίρετη: η 
µετανάστευση αποτελεί ένα συνολικό φαινόµενο, που αποκαλύπτει στο 
επίπεδο της ατοµικής συνείδησης το οξύ αίσθηµα των διαφορετικών 
τρόπων ζωής και διαβίωσης που είναι εφικτοί στο αστικό κέντρο και 
στην επαρχία. Κάθε φορά ιδίως που γίνεται απόπειρα να συσχετιστούν σε 
µια καθορισµένη περιοχή οι τοπικές αντικειµενικές διαφορές 
(δηµογραφική πίεση, γονιµότητα του εδάφους) µε τον όγκο της 
αγροτικής εξόδου, η εµπειρία καταλήγει σε αποτυχία (184): η αρχική 
απόφαση είναι υπερβολικά περίπλοκη για να αναχθεί σε µια απλή 
ντετερµινιστική επίδραση. Εξάλλου, το αρχικό ερώτηµα που τίθεται στα 
πλαίσια αυτής της µελέτης διαφέρει αρκετά από τέτοιου είδους 
προβληµατισµούς: τοποθετείται ανάµεσα στις συνολικές εξηγήσεις της 
αστικοποίησης και το σύνολο των ατοµικών και συχνά αντιφατικών 
αποφάσεων των µεταναστών. Έτσι, το φαινόµενο δεν ερµηνεύεται µε την 
απόδοση της συρροής των ανθρώπων στο Ηράκλειο σε µεγάλα γενικά 
αίτια (αγροτική έξοδος, γοητεία της µεγάλης πόλης) ούτε στη σύγκλιση 
των προσωπικών σκοπών εκατοµµυρίων ανθρώπων. Η πιο ικανοποιητική 
ερµηνεία πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στο σηµείο τοµής τους, στη λίγο ή 
πολύ συνειδητή διείσδυση των ατοµικών θελήσεων σε συλλογικούς 
δυναµισµούς. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να εξετάσουµε τον τρόπο µε τον 
οποίο αποφάσεις που εµφανίζονται ως τελείως ηθεληµένες και 
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εσκεµµένες στο ατοµικό επίπεδο αλλάζουν χαρακτήρα όταν 
προστίθενται, προκειµένου να εξυπηρετήσουν τους οικονοµικούς ή 
πολιτικούς µηχανισµούς της συγκέντρωσης στους οποίους έγινε αναφορά 
προηγουµένως ή, αντίθετα, για να γίνουν από µόνες τους κινητήριες 
δυνάµεις της ανάπτυξης. 
 Υπό τη διαφοροποιηµένη προσέγγιση που περιγράφηκε παραπάνω, 
το ζήτηµα προσκρούει στην έλλειψη στοιχείων, στην οποία θα έπρεπε να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Στο σηµερινό επίπεδο διαθέσιµων δεδοµένων 
και γνώσεων, αναγκαστικά περιορίζεται κανείς σε αυτό που θα µπορούσε 
να αποκληθεί σύνολο βεβαιωµένων υποθέσεων. Για πολύ καιρό, ένα 
µέρος της εσωτερικής µετανάστευσης προς το Ηράκλειο ενισχύθηκε από 
τους πολιτικούς µηχανισµούς σχηµατισµού πελατείας. Υπήρχε ένας 
ιδιαίτερα σαφής συνδυασµός των επιθυµιών για κοινωνική άνοδο και 
οικονοµική αποκατάσταση των µκροαστικών και αγροτικών στρωµάτων 
της   κρητικής ενδοχώρας που επιθυµούσαν να εγκατασταθούν στην πόλη 
αφενός,  και στους στόχους της τοπικής πολιτικής τάξης που επιδιώκει να 
έχει τόσο στις εκλογικές της περιφέρειες όσο και στο Ηράκλειο µια 
ευρεία υποστήριξη για την προώθηση των σχεδίων της και την παγίωση 
της πολιτικής της επιρροής αφετέρου. Οι τοποθετήσεις στις διοικητικές 
και δηµόσιες υπηρεσίες υπήρξαν υπό την οπτική αυτή ιδιαίτερα 
αποτελεσµατικό µέσο σύγκλισης των δύο αυτών οµάδων συµφερόντων. 
Από πολλές απόψεις η εγκατάσταση στο Ηράκλειο περισσότερων από 
25.000 προσφύγων από τη Μικρά Ασία αντιπροσωπεύει ένα από τα 
απόγεια του µηχανισµού αυτού, ενώ συγχρόνως υποδηλώνει µεταβολές 
στους τρόπους έκφρασής του. Πραγµατικά, τίποτε δεν πρόδιδε ότι η 
εγκατάσταση των Μικρασιατών στην πόλη ήταν αναπόφευκτη σε τόσο 
µαζικό βαθµό και οπωσδήποτε δεν ήταν αποτέλεσµα αποκλειστικά της 
αρχής που κυριάρχησε στην ανταλλαγή πληθυσµών µε την Τουρκία: της 
εγκατάστασης δηλαδή Ελλήνων  στις εγκαταλειµµένες από τους 
Τούρκους γαίες. Ειδικά στην περίπτωση του νοµού Ηρακλείου, τα 
κτήµατα των µουσουλµάνων κατέληξαν στην ιδιοκτησία γηγενών 
αγροτών και χωρικών. Ουσιαστικά, θα µπορούσε κανείς να διακρίνει στη 
σηµαντικότατη και εσκεµµένη αυτή ενέργεια έναν από τους άξονες της 
βενιζελικής πολιτικής, που σκόπευε στην αντιστάθµιση της επιρροής των 
αγροτικών και αντιδραστικών ολιγαρχιών. Ένα πρώτο µέσο αποτέλεσε η 
προσπάθεια να επαναπροσανατολιστεί όλη η χώρα προς το βορρά και 
ένα δεύτερο η εγκατάσταση στο ζωτικά της αστικά κέντρα  πληθυσµών 
που ήταν σε θέση, εξαιτίας της κοινωνικής και γεωγραφικής τους 
προέλευσης και ιδιαίτερα εξαιτίας της ανέχειάς τους, να αντιπαρατεθούν 
στις παραδοσιακά µεγαλοαστικά στρώµατα των πόλεων. Οι πρόσφυγες 
της Μικράς Ασίας υπήρξαν στην πλειοψηφία τους σηµαντικό στήριγµα 
της φιλελεύθερης  δηµοκρατίας του Βενιζέλου. Επρόκειτο για 
ανθρώπους στους οποίους δεν ήταν υποχρεωµένος να υποσχεθεί ούτε 
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γαίες ούτε θέσεις ούτε µισθούς, αλλά δυνατότητες στέγασης. Η 
υπόσχεση αυτή υλοποιήθηκε σε αξιόλογη κλίµακα στο Ηράκλειο: 
εκχωρήσεις δηµοσίων εκτάσεων, κατασκευή συνοικισµών (Μασταµπάς, 
Αλικαρνασσός), δάνεια µε χαµηλά επιτόκια. 
 Από εκεί και πέρα, η συγκεντροποιηµένη δοµή της οικονοµίας θα 
αποτελέσει ένας από τους καθοριστικούς µηχανισµούς της συρροής του 
πληθυσµού στην πόλη. Είναι πολύ πιο δύσκολο να εξηγηθεί η λειτουργία 
της συγκριτικά µε τον πολιτικό παράγοντα, επειδή ασκείται µε πολύ 
περισσότερο έµµεσους και διάχυτους τρόπους. Ωστόσο, ακόµη και σε 
αυτήν την περίπτωση, µε πιο σύνθετο τρόπο, η επιθυµία των αστικών 
στρωµάτων να αναπτύξουν την οικονοµική και επαγγελµατική τους 
δραστηριότητα στο Ηράκλειο όπου το κέρδος είχε προοπτικές να γίνει 
πολύ πιο σίγουρο, γρήγορο και υψηλό σε σχέση µε τις υπόλοιπες πόλεις 
της Κρήτης, συµπίπτει µε την επιθυµία όλο και περισσότερων 
πληθυσµιακών οµάδων να εξασφαλίσουν κανονική και ικανοποιητικά 
αµειβόµενη εργασία. Αυτή η σύµπτωση συµφερόντων θα µπορούσε να 
αποτελέσει µια πιθανή ερµηνεία του ότι, παρά τη σπουδαιότητα και την 
ταχύτητα της συρροής των εσωτερικών µεταναστών στο Ηράκλειο, η 
µετακίνηση αυτή δεν υπήρξε ποτέ, όπως σε αστικά κέντρα των 
υπανάπτυκτων περιοχών, µια αστικοποίηση της αθλιότητας: σε κοινές 
ηλικιακές κατηγορίες, τα ποσοστά δραστηριότητας είναι σηµαντικότερα 
µεταξύ των εσωτερικών µεταναστών σε σχέση µε τους αυτόχθονες 
κατοίκους της πόλης (185), και σε αποτιµήσεις της εποχής τα οικονοµικά 
κίνητρα προβάλλονται ιδιαίτερα για να εξηγηθεί η εγκατάσταση στο 
Ηράκλειο (186). Η οικονοµική δραστηριότητα µε επίκεντρο το λιµάνι της 
πόλης όχι µόνο πέτυχε να προσελκύσει στην πόλη τις οµάδες εκείνες των 
παραγωγών και των καταναλωτών που ήταν απαραίτητοι για την 
εξάπλωσή της, αλλά και τους έπεισε ότι η εγκατάστασή τους γινόταν µε 
τη θέλησή τους για την εξασφάλιση καλύτερης τύχης και µεγαλύτερης 
ευµάρειας. 
 Στη φάση που βρισκόταν η οικονοµική ανάπτυξη του Ηρακλείου 
περί τα µέσα της δεκαετίας του 1970, η οποία και είχε συµβάλει 
σηµαντικά στην οικονοµική ανασυγκρότηση της Κρήτης, ήταν 
αντιµέτωπη µε αντιφατικά ενδεχόµενα: υποκινούµενοι πάντα από 
σχετικά παραδοσιακές σκέψεις, οι φορείς της φοβούνται µια 
επιβράδυνση της εσωτερικής µετανάστευσης που θα µπορούσε να έχει 
ως επακόλουθο την απόλυτη έλλειψη εργατικών χεριών και υπαλληλικού 
προσωπικού και ιδίως µια µικρότερη πίεση πάνω στους µισθούς και στην 
αστική κερδοσκοπία στα ακίνητα. Γενικά, η θέση αυτή εκφράζεται από 
το σύνολο των ιδιοκτητών µικρών ή µεσαίων επιχειρήσεων, που 
εξακολουθούν να επενδύουν στην πόλη (187).  Ωστόσο, όπως εξελίχθηκε 
η κατάσταση στους πιο δυναµικούς τοµείς της οικονοµικής 
δραστηριότητας, τα σηµαντικά κεφάλαια δεν επενδύθηκαν µόνο σε 
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συγκεντροποιηµένες θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: 
προσανατολίζονται και στη διεύθυνση από το Ηράκλειο εγκαταστάσεων 
και επιχειρήσεων µε την καλύτερη δυνατή θέση οι οποίες είναι οι πλέον 
κατάλληλες για να ανταποκριθούν στις φορολογικές διευκολύνσεις για 
την επιχειρηµατική και βιοµηχανική αποκέντρωση. Για το λόγο αυτό 
είναι χρήσιµο να παραµείνει στην ενδοχώρα και στα υπόλοιπα αστικά 
κέντρα της Κρήτης ένα σταθερό ποσοστό εργατικού δυναµικού και 
υπαλληλικού προσωπικού για την επάνδρωση των καινούριων 
επιχειρήσεων και παραγωγικών µονάδων. Ο µερικός αυτός 
προβληµατισµός όσον αφορά τα όρια της εσωτερικής µετανάστευσης 
στην πόλη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 προέρχεται εν µέρει 
από τις τοπικές κρατικές και διοικητικές αρχές που τρέφουν ορισµένες 
ανησυχίες για τη συγκέντρωση πληθυσµού στο Ηράκλειο εξαιτίας 
διαφόρων λόγων: η διαρρύθµιση του αστικού χώρου τις φέρνει 
αντιµέτωπες µε ζητήµατα που δυσκολεύονται να ελέγξουν πλήρως: 
πολλές φορές αποτελούν οι ίδιες φορείς κοινωνικών πιέσεων (διακρίσεις 
στην κοινωνική ιεράρχηση του χώρου, για παράδειγµα) που είναι πιθανό 
να µετατρέψουν ένα µέρος των αστικών στρωµάτων σε παράγοντα 
πολιτικής αστάθειας και αµφισβήτησης, ενώ πολλά επαρχιακά αστικά 
κέντρα παραµένουν πιο συντηρητικά και ευνοϊκά διακείµενα προς τις 
κυβερνήσεις της εποχής. Η µετανάστευση προς το Ηράκλειο, όµως, 
αρχίζει να αποµακρύνεται σε αξιοσηµείωτο βαθµό κατά τη δεκαετία του 
1970 από τους µηχανισµούς που την προκάλεσαν αρχικά: εξαιτίας και 
της συνειδητά ενισχυµένης πεποίθησης, που ήταν ευρέως διαδεδοµένη 
στην ενδοχώρα, ότι η εγκατάσταση στο Ηράκλειο αποτελούσε 
προϋπόθεση ευτυχίας, ενώ µια από τις βασικές λειτουργίες που 
επιτελούσε ήταν η συγκέντρωση παραγωγών και καταναλωτών, η τάση 
της µετακίνησης στο αστικό κέντρο εντάθηκε κατά πολύ. Χωρίς να γίνει 
αναφορά στα καθαυτό ατοµικά τους κίνητρα, οι νέοι κάτοικοι της πόλης 
εξελίσσονται σε µια πραγµατική κινητήρια δύναµη ανάπτυξης που ασκεί 
πίεση στις κρατικές αρχές και τους οικονοµικούς παράγοντες µε τελική 
συνέπεια να ασκεί επιρροή στον προσανατολισµό της δράσης τους:έργα 
αστικής διαµόρφωσης, αύξηση της κερδοσκοπίας στα ακίνητα, ανάπτυξη 
των πρωτοβουλιών για την περισσότερο επικερδή αξιοποίηση του 
εργατικού δυναµικού και τη δηµιουργία και προσέλκυση πρόσθετων 
καταναλωτών. Τελικά, η επιδίωξη αυτή της συσσώρευσης, υπό την πίεση 
ενός µεταναστευτικού ρεύµατος που δύσκολα ανακόπτεται, συνιστά 
δείγµα των εσωτερικών αντιφάσεων της οικονοµικής ανάπτυξης στο 
Ηράκλειο αλλά και στην Ελλάδα: παρατηρείται µια µάλλον 
ανταγωνιστική λειτουργία του παράγοντα της εξάντλησης, ή τουλάχιστον 
της επιβράδυνσης-που µπορεί λογικά να προβλεφθεί-της µετανάστευσης   
προς την πόλη και τις φυγόκεντρες τάσεις της επένδυσης που έχουν ήδη 
διαφανεί. Η οριστική διευθέτηση της ασταθούς αυτής ισορροπίας µεταξύ 
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των δύο παραπάνω διαδικασιών υπήρξε καθοριστική για τη διατήρηση 
µιας σχετικής ευηµερίας στο Ηράκλειο και την Κρήτη. 
 
3. Οι συνέπειες της εσωτερικής µετανάστευσης προς το Ηράκλειο 
    στις  δηµογραφικές δοµές της Κρήτης.              
 
 Είναι αρκετά σαφές ότι η ύπαρξη µιας αρκετά µακροχρόνιας, 
συνεχιζόµενης και σηµαντικά εκτεταµένης κινητικότητας του 
πληθυσµού, του είδους που αντιπροσωπεύει η ροή νέων κατοίκων στο 
Ηράκλειο, έχει επηρεάσει σηµαντικά τις δηµογραφικές δοµές ενός 
σηµαντικού νησιού όπως είναι η Κρήτη. Στα πλαίσια της µελέτης αυτής 
επιχειρήθηκε να αποδοθεί η επίδρασή της στην πτώση της 
γεννητικότητας και στη σταδιακή εξάντληση του έµψυχου αποθέµατος 
των παραδοσιακών περιοχών αναχώρησης. Στην πραγµατικότητα, οι 
συνέπειές της  εκτείνονται σε ακόµα περισσότερο θεµελιακές 
συνιστώσες που ρυθµίζουν τη γενική δηµογραφική υγεία: τη δοµή της 
ηλικίας, την κατανοµή ανά φύλο, την οικογενειακή σύνθεση του 
πληθυσµού. 
 
∆ηµογραφία και µετανάστευση. 
 
 Η υπερατλαντική µετανάστευση προς τις Η.Π.Α. καταρχήν, στην 
Αυστραλία αργότερα, η µετοίκηση στην Αθήνα που χαρακτηρίζει 
ιδιαίτερα τους νοµούς Χανίων και Ρεθύµνης προς τα τέλη του 19ου αιώνα 
και το πρώτο ήµισυ του 20ου, και η αυξανόµενη µετακίνηση του 
πληθυσµού της ενδοχώρας του νησιού στο Ηράκλειο αφορούν 
ουσιαστικά τους νεαρούς ενηλίκους και επηρεάζουν για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, αν όχι οριστικά, το δηµογραφικό δυναµισµό της Κρήτης. Ήδη 
από το 1920, αντιστοιχούν 25,5 άτοµα ηλικίας µεγαλύτερης των 60 ετών 
σε 100 νέους µικρότερους των 15 ετών. Στα 1928, παρά την αύξηση της 
γεννητικότητας που ακολούθησε την άφιξη των προσφύγων της Μικράς 
Ασίας, η αναλογία γίνεται 27,8. Επιπλέον, η εικόνα αυτή καλύπτει 
σηµαντικές ανισότητες  και εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο: από 27,5 στα 
1920, ο δείκτης γήρανσης του νοµού Χανίων φθάνει στο 29,9 οκτώ 
χρόνια αργότερα, του Ρεθύµνου από 21,8 στο 22,3, του Λασιθίου από 
16,1 στο 19,5 (188). Γενικότερα, οι περισσότερες από τις περιοχές που 
συµµετείχαν στην πρώτη φάση της µετοίκησης στο Ηράκλειο γνωρίζουν 
µια βαθµιαία γήρανση: η ανατολική Κρήτη, το µεγαλύτερο µέρος του 
ανατολικού τµήµατος του νοµού Ρεθύµνης. Σαράντα χρόνια αργότερα, η 
γήρανση επεκτάθηκε και αυξήθηκε σε ένα σχήµα που παραπέµπει ενίοτε 
σε οµόκεντρους κύκλους γύρω από την πόλη, συγχρόνως µε τη 
διεύρυνση της περιοχής επιρροής της: επηρεάζεται κατά το στάδιο αυτό 
το σύνολο της πεδιάδας της Μεσαράς, ένα σηµαντικό µέρος της ορεινής 
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νοτιοδυτικής Κρήτης, ιδιαίτερα η περιοχή του Μυλοποτάµου, και τα 
πεδινά τµήµατα γύρω από το οροπέδιο του Λασιθίου. Η αξιοσηµείωτη 
σύµπτωση στο χώρο και στο χρόνο µιας σχετικής γήρανσης του 
πληθυσµού του νησιού και του δηµογραφικού ανεφοδιασµού του 
Ηρακλείου υποδηλώνει µε αρκετά εµφατικό τρόπο τη βαθιά επίδραση 
που ασκεί η παρουσία ενός αναπτυσσόµενου αστικού κέντρου στη 
δηµογραφία µιας ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας και το στοιχείο 
πρωτοτυπίας που εµφανίστηκε στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου ως 
αποτέλεσµα της συγκεκριµένης εξέλιξης. 
 
Οι ανισορροπίες της κατανοµής ανά φύλο. 
 
 Η µερική γήρανση του πληθυσµού επιβεβαιώνεται και ενισχύεται 
επίσης και από τις ανισότητες της σύνθεσης ανά φύλο, για την οποία 
ευθύνονται κατά κύριο λόγο οι µεταναστευτικές κινήσεις. Από το πρώτο 
τέταρτο του 20ου αιώνα, εµφανίζεται η βασική ασυµµετρία, η οποία 
διακρίνει τις περιοχές από όπου αναχωρούν οι νέοι οικιστές του 
Ηρακλείου, µε  υπεροχή του γυναικείου στοιχείου, από τον τόπο όπου 
εγκαθίστανται, στον οποίο κυριαρχούν αριθµητικά οι άνδρες. 
 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, η κατανοµή της 
αναλογίας  ανά φύλο φανερώνει την πολλαπλότητα των επιδράσεων, οι 
οποίες βοηθούν στην ερµηνεία µιας ιδιαίτερα περίπλοκης κατάστασης. 
Σε ένα νησί όπου η µερική γήρανση του πληθυσµού και η ύπαρξη ενός 
εσωτερικού µεταναστευτικού ρεύµατος εξηγούν µέχρι ενός σηµείου τη 
συνολική υπεροχή του γυναικείου στοιχείου (105 γυναίκες ανά 100  
άνδρες στα 1951, 104 δέκα χρόνια αργότερα), η βορειοανατολική Κρήτη 
παρέµεινε, επί µία δεκαετία τουλάχιστον, µια περιοχή όπου οι άνδρες 
ήταν σχετικά περισσότεροι: µεγαλύτερο ποσοστό νέων και ιδίως 
αδιαφορία για τα µεγάλα υπερατλαντικά µεταναστευτικά ρεύµατα, όπως 
και για εκείνα προς την Αθήνα. Τέτοιου είδους δυνατότητες της 
φυλετικής αναλογίας βοηθούν στην εξήγηση της επιτυχίας της 
προσωρινής µετανάστευσης στη Γερµανία από τις περιοχές της 
Μακεδονίας. Αντίθετα, ο χώρος από όπου αντλεί τον πληθυσµό του το 
Ηράκλειο χάνει σταδιακά την οµοιογένειά του. Αν ορισµένες περιοχές 
που το τροφοδοτούν δηµογραφικά διατηρούν µια παραδοσιακή γυναικεία 
υπεροχή (η νότια Μεσαρά, το νοτιοανατολικό τµήµα του νοµού 
Ρεθύµνης, οι νότιες επαρχίες του Λασιθίου), άλλες παρουσιάζουν µια 
σχετική αύξηση του ανδρικού στοιχείου, συχνά αρκετά αναπάντεχη, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση της βορειοανατολικής Κρήτης. Πράγµατι, οι 
αποκλίνουσες αυτές καταστάσεις προδίδουν τις διαφορετικές συνθήκες 
της εσωτερικής µετανάστευσης προς το Ηράκλειο. Άλλοτε, όπως συνέβη 
στις περιπτώσεις της πεδιάδας της Μεσαράς και της ενδοχώρας της 
πόλης της Σητείας, η αγροτική έξοδος αντικαθιστά την αστική έξοδο και 
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αφορά κυρίως τους άνδρες. Άλλοτε, ιδιαίτερα σε ορισµένες ήδη 
εξαντληµένες αγροτικές περιοχές, δηµιουργείται ένα είδος 
αντισταθµιστικού ρεύµατος γυναικείας µετανάστευσης: τα παραδείγµατα 
των νεαρών υπηρετριών από µικρά χωριά όπως το Σµάρι είναι πολύ 
συνηθισµένα στη µεγαλοαστική τάξη του Ηρακλείου τα πρώτα είκοσι 
µεταπολεµικά χρόνια. 
 
Οι ανισότητες της οικογενειακής δοµής. 
 
 Ο λόγος για τον οποίο εξετάζονται τελευταίες οι ανισότητες της 
οικογενειακής δοµής (κατανοµή των ανύπαντρων και των ζευγαριών), 
είναι επειδή αυτή παρουσιάζεται ως ένα συνθετικό στοιχείο τόσο της 
νεανικότητας του πληθυσµού όσο και της κινητικότητάς του και των 
δυνατοτήτων του για ανανέωση. 
 Πολλά συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν. Η παλαιού τύπου 
µεταναστευτική κίνηση (τέλη 19ου αιώνα, αρχές 20ου) αφορά ουσιαστικά 
ανύπαντρους νέους άνδρες. Μόνο οι συνοικίες αγροτικού αποικισµού 
φαίνεται να γνωρίζουν µια περισσότερο ισορροπηµένη µετανάστευση: 
περισσότερα ζευγάρια στη Χρυσοπηγή, ανύπαντρες γυναίκες σε σχετικά 
σηµαντικό αριθµό, πολλές από αυτές σταφιδεργάτριες, στην Αγία 
Τριάδα.Εξάλλου, οι εργατικές και λαϊκές περιοχές κατοικίας δεν είναι 
εκείνες που παρουσιάζουν τις πιο άνισες οικογενειακές δοµές: στην 
περίπτωση του Ηρακλείου, ούτε τα Καµίνια ούτε η Ανάληψη ούτε η 
Αλικαρνασσός έχουν µεγάλο ποσοστό ανύπαντρων. Η εξήγηση 
βρίσκεται στο συνδυασµό λειτουργίας, συνηθισµένο και χαρακτηριστικό 
στις αρχές της οικονοµικής ανάπτυξης της πόλης, των βιοµηχανιών 
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και της οικοδοµικής δραστηριότητας. 
Επιπλέον, το Ηράκλειο εξελίσσεται και σε πόλη διοικητικών  υπηρεσιών, 
κατά συνέπεια δέχεται την επίδραση ενός πληθυσµού υπαλλήλων 
(τοποθετήσεις σε δηµόσιες υπηρεσίες µέσω και του συστήµατος 
πελατειακών σχέσεων) ή αποφοίτων Πανεπιστηµίου (εγκατάσταση 
ελεύθερων επαγγελµατιών). 
 Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1920-1928, η γεωγραφική 
κατανοµή του φαινοµένου αυτού γίνεται σαφέστερη. Παρουσιάζονται, 
όµως, και πιο ιδιόµορφα φαινόµενα. Η άφιξη των προσφύγων της 
Μικράς Ασίας στην κατοικηµένη περιοχή του Ηρακλείου αποτελεί 
παράδειγµα µαζικού µεταναστευτικού ρεύµατος από εξωτερικούς χώρους 
µε πολύ πιο ισορροπηµένες οικογενειακές δοµές. Ωστόσο, στους 
προσφυγικούς πληθυσµούς έρχεται, βέβαια, να προστεθεί και η 
µετακίνηση των ανύπαντρων νεαρών εσωτερικών µεταναστών µε σκοπό 
την απασχόληση, µεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, στα εργοτάξια 
µεγάλων δηµόσιων έργων αστικής υποδοµής. 
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 Ωστόσο, σε ολόκληρη την Κρήτη, οι µεταβολές του αστικού 
πληθυσµού αυξάνονται. Είναι προφανής η γεωγραφική αντιπαράθεση 
των πόλεων της βορειοανατολικής Κρήτης, που διαθέτουν περισσότερο 
ισορροπηµένες οικογενειακές δοµές, µε εκείνες του δυτικού τµήµατος 
του νησιού, όπου γενικά υπάρχουν περισσότεροι ανύπαντροι, και η 
διάκριση αυτή υποδηλώνει µια βαθύτερη διαδικασία φθοράς των 
οικογενειακών δοµών στις παραπάνω περιοχές. Στις περιπτώσεις των 
περισσότερων συνοικιών των πόλεων αυτών, η αναλογία των άγαµων 
ανδρών τείνει να µειωθεί από το 1927 ως το 1938. Η εξέλιξη αυτή 
φανερώνει την επιτάχυνση της αστικής εξόδου προς την Αθήνα και το 
Ηράκλειο, από τα Χανιά, το Ρέθυµνο και τον Άγιο Νικόλαο: οι 
αναχωρήσεις αφορούν σε µεγάλο βαθµό τους νέους, που αφήνουν πίσω 
τους πιο ηλικιωµένα ζευγάρια. Ωστόσο, η βαθύτερη και µακροπρόθεσµη 
αυτή τάση συνυπάρχει συχνά µε τη µετακίνηση ολόκληρων οικογενειών, 
που έχουν θιγεί από την οικονοµική ύφεση ή στασιµότητα των αστικών 
κέντρων της  βορειοδυτικής Κρήτης. Πραγµατικά, κατά την ίδια περίοδο, 
το ποσοστό ανύπαντρων στο Ηράκλειο τείνει να µειωθεί. Ως ένα βαθµό, 
η τάση αυτή ανταποκρίνεται στην εγκατάσταση των προσφύγων από τη 
Μικρά Ασία. Προκύπτει, όµως, και µεταβολή στη δοµή της εσωτερικής 
µετανάστευσης: µια δεκαετία µετά την άφιξη των µικρασιατών, στις 
Μεσαµπελιές και στον Πόρο, που υποδέχονται µεγάλο αριθµό οικιστών 
από τα χωριά της Μεσαράς και του Λασιθίου, το ποσοστό άγαµων 
ανδρών µειώνεται από 65% σε 63% από το 1927 ως το 1939. Οι 
διαπιστώσεις αυτές µοιάζουν να συµφωνούν µε τα χαρακτηριστικά που 
ήδη καθορίσαµε για τη δεύτερη αυτή περίοδο της εσωτερικής 
µετανάστευσης προς το Ηράκλειο: λίγο µεγαλύτερη σπουδαιότητα της 
αστικής εξόδου, περισσότερο αυξηµένη συµµετοχή ολόκληρων 
οικογενειών σε συνδυασµό µε αρκετά ζωηρή ροή µεµονωµένων οικιστών 
(189). 
 Η τελευταία εικοσαετία που εξετάζεται στα πλαίσια αυτής της 
µελέτης-1951 ως 1971-αποκαλύπτει τα αποτελέσµατα της νέας αύξησης 
του εσωτερικού µεταναστευτικού ρεύµατος προς την Αθήνα, κατά τη 
διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου. 
 Η αύξηση της µετανάστευσης διπλασιάζεται από καινούριες 
εσωτερικές µεταβολές των δοµών της. Ωστόσο, τη δεκαετία του πολέµου 
χαρακτήρισε µια  προσωρινή έξαρση των αναχωρήσεων ολόκληρων 
οικογενειών: εκκένωση των βόρειων περιοχών του νησιού κατά τη 
διάρκεια των εχθροπραξιών µε την Ιταλία και τη Γερµανία, πρόσκαιρη 
συσπείρωση του πληθυσµού κατά τη διάρκεια της κατοχής σε περιοχές 
της υπαίθρου όπου υπήρχαν χωριά µε καλές σοδειές και αγροτική 
παραγωγή ή κτηνοτροφία. Η σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης 
έχει, αντίθετα, ως επακόλουθο την αντιστροφή της τάσης αυτής µε 
µαζικές αναχωρήσεις ανύπαντρων νέων, κυρίως ανδρών, εκτός από τις 
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οικογενειακές επιστροφές στο Ηράκλειο. Από την άποψη αυτή, οι 
εξελικτικές τάσεις του Ηρακλείου ανάµεσα σε 1951 και 1971 από τη µια 
και των Χανίων ή του Ρεθύµνου και του Λασιθίου από την άλλη, είναι 
ακριβώς αντίστροφες: στα 1951, η πόλη αριθµεί σχετικά λιγότερους 
άγαµους άνδρες, στα 1971 πολύ περισσότερους, ενώ οι περιοχές 
εκτεταµένης αγροτικής µετακίνησης γνωρίζουν µια αντίστροφη εξέλιξη. 
Η αξιοσηµείωτη αύξηση της εσωτερικής µετανάστευσης οφείλεται 
κυρίως σε νεαρούς ενήλικες  άνδρες. Μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, το 
ποσοστό των ανύπαντρων ανδρών είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό: όσο πιο 
πρόσφατη και λαϊκή είναι η συνοικία και όσο περισσότερους νέους 
οικιστές διαθέτει, τόσο υψηλότερη είναι η αναλογία αυτή. Οι διαφορές 
είναι, εποµένως, πολύ περισσότερο χαρακτηριστικές ανάµεσα στα 
Καµίνια και τα ∆ειλινά, δυτικές εκτός των τειχών συνοικίες της πόλης, 
που περιλαµβάνουν σχεδόν κατά 55% άγαµους άνδρες και στην 
Αλικαρνασσό και το Ατσαλένιο, περιοχές µε µεγάλο αριθµό κατοίκων 
προσφυγικής καταγωγής στα ανατολικά και νοτιοανατολικά του 
Ηρακλείου, όπου αποτελούν µόνο το 48% (190). 
 Γενικά, οι διακυµάνσεις του σφυγµού της ελκτικής ισχύος της 
πόλης µπορούν εν µέρει να ερµηνεύσουν την εξέλιξη των οικογενειακών 
δοµώντης Κρήτης για την περίοδο που εξετάζουµε. Κατά τη διάρκεια 
των σταδίων της έναρξης και της επιτάχυνσης (1889-1907, 1951-1961), η 
µετανάστευση αφορά κυρίως νέους ή νεαρούς ενήλικες άνδρες, που 
εγκαθίστανται πρώτοι, πριν ακολουθήσει η οικογένειά τους. Όσον αφορά 
τα στάδια ωριµότητας, η οποία δε συνεπάγεται πάντοτε επιβράδυνση  
αλλά και επιτυχία της µετοίκησης (1917-1938, και αναµφισβήτητα 1961-
1971), η κατανοµή των νέων οικιστών εµφανίζεται πιο ισορροπηµένη και 
περιλαµβάνει περισσότερες πλήρεις οικογένειες. Οι εσωτερικές αυτές 
αντιφάσεις ευθύνονται εξίσου, αν όχι σε µεγαλύτερο βαθµό από τις ίδιες 
τις πληθυσµιακές µετακινήσεις, για τη διαµόρφωση του δηµογραφικού 
µέλλοντος του νησιού (192). 
 
4. ∆ηµογραφική πίεση και κερδοσκοπία στα ακίνητα. 
 
 Η εκτεταµένη µετακίνηση του πληθυσµού της ενδοχώρας στο 
Ηράκλειο δεν τροποποίησε µόνο τις δηµογραφικές δοµές της Κρήτης. 
Έκτισε, επίσης, µε την πιο κυριολεκτική έννοια του όρου, την πόλη. Η 
διαπίστωση αυτή, αν και απλοϊκή, έχει πολλές προεκτάσεις. Καταρχήν, η 
οικοδοµή αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής εµπειρίας του 
Ηρακλειώτη, ειδικά κατά τις τρεις δεκαετίες που ακολούθησαν τη λήξη 
του πολέµου. Το εργοτάξιο, που αποτελεί στις πόλεις της ∆υτικής 
Ευρώπης την εξαίρεση ή καλύπτεται από τα γύρω κτίρια, βρίσκεται στην 
περίπτωση αυτή, σε πρώτη φάση, στην καρδιά της πόλης, στο κέντρο της 
κίνησης και της κυκλοφορίας, της οικονοµικής ζωής, των γραφείων και 
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των υπηρεσιών, ανάµεσα στους πολυάριθµους ξένους επισκέπτες το 
καλοκαίρι, στους αργόσχολους και τους καταναλωτές. Φαίνεται να 
προσδίδει στο Ηράκλειο ένα χαρακτήρα συνεχούς προσωρινότητας, αν 
αυτό δεν ακούγεται υπερβολικά οξύµωρο. Έτσι, ο Ηρακλειώτης 
οικοδόµος, θορυβώδης όσο και γραφικός, που έχει φθάσει πολύ νωρίς το 
πρωί από το εκτός των τειχών προάστιό του, αποτελεί, µε το διπλωµένο 
τσιµεντόσακο στο κεφάλι, το σφυρί στον ώµο για τα καλουπώµατα, µια 
άµεσα αναγνωρίσιµη µορφή που προκαλεί συγχρόνως αντιφατικά 
συναισθήµατα: ασκεί, βέβαια, ένα σκληρό επάγγελµα, αλλά κερδίζει 
τριπλό ή τετραπλό ηµεροµίσθιο από το δηµόσιο υπάλληλο ή τον 
ανειδίκευτο βιοµηχανικό εργάτη. Ακόµη γενικότερα, η οικοδοµική 
δραστηριότητα συνιστά µόνιµο προβληµατισµό σε όλα τα κοινωνικά 
στρώµατα: τα περισσότερο οικονοµικά ασθενή, που αδηµονούν να 
εγκατασταθούν σε ιδιόκτητη κατοικία, τα µεσαία, που διστάζουν 
ανάµεσα στα πλεονεκτήµατα του στεγαστικού δανείου και την 
ελκυστικότητα ενός ενίοτε περισσότερο πολυτελούς ενοικιασµένου 
διαµερίσµατος, και τους ιδιοκτήτες που περιµένουν την κατάλληλη 
στιγµή για να παραχωρήσουν το σπίτι τους µε αντιπαροχή ή σπεύδουν να 
επενδύσουν τις οικονοµίες τους στην αγορά ενός διαµερίσµατος το οποίο 
στη συνέχεια διαθέτουν προς ενοικίαση. Θεωρηµένη υπό µια 
διαφορετική οπτική γωνία, η οικοδοµική δραστηριότητα ταυτίζεται σε 
µεγάλο βαθµό µε την ανάπτυξη της οικονοµίας του Ηρακλείου, 
τονίζοντας τις επικερδείς της ωθήσεις και υπογραµµίζοντας το 
εύθραυστο του χαρακτήρα της. 
 
Η οικοδοµή: το βαρόµετρο της οικονοµίας της πόλης. 
 
 Η οικοδοµική δραστηριότητα βρίσκεται καταρχήν σε πλήρη 
ανάπτυξη στην πρωτεύουσα του νοµού Ηρακλείου. Στα 1961, οι 
κατασκευές και τα δηµόσια έργα απασχολούν πάνω από 5.000 
εργαζοµένους: 8,7% του συνόλου του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 
της εποχής, έναντι 4,5% µόνο στο υπόλοιπο νησί. Στα 1971, ο απόλυτος 
αριθµός των απασχολουµένων ατόµων διπλασιάστηκε σχεδόν (8.750 
ενεργοί) και η αναλογία τους στο συνολικό ενεργό πληθυσµό της πόλης 
αυξήθηκε σε 9,8% (7,7% σε όλη την Κρήτη). Μέσα σε δέκα χρόνια, 
παρά την αξιοσηµείωτη ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας σε 
άλλες περιοχές του νησιού (συχνά θεαµατική αρχή, όπως στον Άγιο 
Νικόλαο, της αστικής ανοικοδόµησης, γενικευµένη ανανέωση της 
αγροτικής κατοικίας, σηµαντικά δηµόσια έργα), η αναλογία ανάµεσα στο 
Ηράκλειο και τα άλλα κρητικά αστικά κέντρα και την ενδοχώρα τους δεν 
έχει µεταβληθεί: 46,3% των ενεργών της κατηγορίας το 1961, 46,2% 
δέκα χρόνια αργότερα. Για να το θέσουµε διαφορετικά, οι οικοδοµικές 
κατασκευές κατέχουν στο Ηράκλειο πολύ σηµαντικότερη θέση σε σχέση 
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µε το σύνολο των οικισµών της Κρήτης, η ανάπτυξή τους ξεκίνησε 
νωρίτερα και ο ρυθµός της είναι τουλάχιστον ίσος, αν όχι µεγαλύτερος. 
Επιπλέον, όλοι σχεδόν οι παραπάνω αριθµοί δεν αφορούν παρά 
επαγγέλµατα που κατέστησε άµεσα απαραίτητα η οικοδοµή. Θα έπρεπε 
να πολλαπλασιαστούν, τουλάχιστον επί 1,5, προκειµένου να εκτιµηθεί το 
µέγεθος των συνεπειών για την παραγωγή και την αγορά ακινήτων, από 
το µεγαλύτερο µέρος των οποίων επωφελείται το Ηράκλειο: βιοµηχανία 
οικοδοµικών υλικών, αρχιτεκτονικά και κτηµατοµεσιτικά γραφεία, 
συµβολαιογράφοι, δικηγόροι (192). 
 Το µέγεθος του τοµέα δραστηριότητας και η ανάπτυξη της 
οικοδοµής δεν µπορούν, ωστόσο, να συγκριθούν στο στάδιο αυτό µε την 
απλή συντήρηση ή ακόµη και την πλήρη ανακαίνιση σηµαντικού 
αριθµού οικιών της πόλης. Η γενική απογραφή ακινήτων της 1ης 
∆εκεµβρίου 1970 αποδίδει στο Ηράκλειο το 33,7% των κατασκευών της 
Κρήτης (193). 
 Στα 1969, η πόλη συγκεντρώνει το 40% του συνόλου των 
καινούριων κατασκευών που ολοκληρώθηκαν στο νησί κατά τη διάρκεια 
του έτους  και 46% του συνόλου των προσθηκών σε ακίνητα (194). Οι 
ανισότητες αυτές αποκαλύπτουν όχι µόνο το δυναµισµό της οικοδοµικής 
δραστηριότητας του Ηρακλείου, αλλά ακόµη περισσότερο την 
αντιφατικότητά τους, που αντιστοιχεί στο διττό µέτωπο επέκτασης που 
τόσο συχνά παρατηρείται στην πόλη: το Ηράκλειο αναπτύσσεται προς τα 
έξω και αυξάνει την έκταση του δοµηµένου χώρου του, ενώ παράλληλα 
ανασυντάσσεται εσωτερικά και ανανεώνει µε επιταχυνόµενο ρυθµό την 
ακίνητη περιουσία του. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί µε αρκετή 
βεβαιότητα ότι η δεύτερη αυτή τάση είναι η περισσότερο αποκαλυπτική 
και η πλέον καθοριστική για την αστική οικοδοµική δραστηριότητα, 
τόσο στο επίπεδο του αστικού τοπίου όσο και στο επίπεδο της 
οικονοµικής σηµασίας.  
 Η γρήγορη αυτή εναλλαγή των αστικών ακινήτων αποκαλύπτεται 
συγκεκριµένα στη µέση διάρκεια ζωής ενός κτιρίου και στην 
αρχιτεκτονική τεχνοτροπία της κατασκευής. Στο Ηράκλειο, ένα κτίριο  
έχει αποσβεσθεί σε δέκα χρόνια, και  σε µια εικοσαετία θεωρείται 
υπερβολικά ηλικιωµένο. Από το να συντηρηθεί, συµφέρει περισσότερο 
να κατεδαφιστεί, προκειµένου να κτιστεί ένα πιο σύγχρονο κτίριο που θα 
εκµεταλλευτεί τους καινούριους κανονισµούς σχετικά µε το ύψος και θα 
δώσει µεγαλύτερη αξία στην επιφάνεια του οικοπέδου. Στα µέσα της 
δεκαετίας του 1970, βλέπει κανείς να κατεδαφίζονται µέσα στο κέντρο 
της πόλης πολυώροφα κτίρια γραφείων και διαµερισµάτων τα οποία 
είχαν ολοκληρωθεί στα τέλη της δεκαετίας 1955-1965. Η κατάσταση 
αυτή αντικατοπτρίζεται µε χαρακτηριστικό τρόπο στις στατιστικές. Στα 
1969, το µέρος της αξίας των καινούριων κατασκευών που 
ολοκληρώθηκαν κατά το έτος αυτό και αφορά το Ηράκλειο αυξάνεται 
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προοδευτικά από 17% του συνόλου της Κρήτης για τα µονώροφα κτίρια 
σε 83% για τα κτίσµατα µε περισσότερους από τρεις ορόφους. Μετά από 
τη χρονολογία αυτή, το προβάδισµα του Ηρακλείου σταθεροποιείται, 
χωρίς να γνωρίζει δραµατικές διακυµάνσεις: στα 1969, οι πολυκατοικίες 
δεν έχουν ακόµη κυριαρχήσει ολοκληρωτικά στον ουρανό της πόλης, 
ενώ σε πολλές συνοικίες εντός των τειχών επιβάλλονται περιορισµοί 
ύψους. Είναι, όµως, ενδεικτικό ότι, από οικονοµική άποψη, οι µεγάλου 
ύψους κατασκευές κατέχουν την κύρια θέση στην οικοδοµική 
δραστηριότητα του Ηρακλείου. ∆εν ορίζουν µόνο ένα συγκεκριµένο 
τύπο πόλης (το τοπίο µε τα ψηλά κτίρια ταυτίζεται συχνά µε τη 
µητρόπολη), δεν εξηγούν µόνο πρωτότυπες τάσεις µέσα στο χώρο (η 
πυκνότητα κατοίκων στην καρδιά της πόλης), αλλά και αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα της συνολικής δραστηριότητας του Ηρακλείου. Η 
κερδοσκοπία στα ακίνητα ξεπερνά στην περίπτωση αυτή την απλή 
κερδοσκοπική τάση στην αξιοποίηση του χώρου που συνιστά συνέπεια 
ενός ορισµένου τρόπου αυξανόµενης αστικοποίησης, για να εξελιχθεί σε 
ένα µηχανισµό και δείκτη ανάπτυξης από µόνη της. 
 Η διττή αυτή λειτουργία κινητοποίησης και βαροµέτρου της  
οικονοµικής ανάπτυξης διακρίνεται σαφώς στις βραχυπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες τάσεις της οικοδόµησης στο Ηράκλειο. Μεταξύ 1962  
και 1967 ιδίως, κατά την κρίσιµη αυτή περίοδο όπου η έναρξη της 
ανάπτυξης ακολουθεί την ανασυγκρότηση της Κρήτης, η οικοδοµική 
δραστηριότητα διαδραµάτισε ένα σηµαντικό ρόλο στην επιτάχυνση της 
ανάπτυξης και στον περιορισµό της υποαπασχόλησης στο Ηράκλειο. Οι 
αριθµοί των κτιρίων που κατασκευάστηκαν αποδεικνύουν ικανοποιητικά,  
λόγου χάρη, ότι τη γενική επιβράδυνση του κατασκευαστικού ρυθµού 
στα χρόνια 1952-1955 διαδέχτηκε µια σηµαντική αύξηση της 
οικοδοµικής δραστηριότητας, που περιοριζόταν ουσιαστικά στην πόλη 
(195). Η εκτεταµένη αυτή ταύτιση της οικοδόµησης µε την ανάπτυξη 
συνοδεύεται από µια µεγάλη ευαισθησία απέναντι στις πολιτικές και 
οικονοµικές συνθήκες, τις οποίες κατορθώνει να επηρεάσει. 
 Έτσι, από το 1965 ως το 1968, σε µια αβέβαιη περίοδο διακοπής 
της δηµοκρατικής λειτουργίας των θεσµών και έναρξης της δικτατορίας 
των συνταγµαταρχών, η συµµετοχή του Ηρακλείου στην αξία των 
καινούριων κατασκευών µειώνεται προσωρινά από 56% για το σύνολο 
του νησιού  στα 1965 σε 51% τρία χρόνια αργότερα. Την επόµενη 
χρονιά, µετά τη σχετική σταθεροποίηση της δικτατορικής κυβέρνησης 
της χώρας, το ποσοστό αυξάνεται απότοµα σε 55%. Ακόµη, ορισµένοι 
παρατηρητές επιµένουν στην επίδραση της οικοδόµησης στην 
οικονοµική και πολιτική κρίση που έπληξε το καθεστώς στα 1973 (196). 
Η θεαµατική αύξηση της ιδιωτικής οικοδόµησης στις αρχές του χρόνου 
επιτάχυνε το ρυθµό του πληθωρισµού: για το πρώτο τρίµηνο του 1973 
σηµειώθηκε αύξηση κατά 81% της οικοδόµησης στο νοµό Ηρακλείου σε 
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σύγκριση µε το πρώτο τρίµηνο του προηγούµενου έτους (61% σε όλο το 
νησί). Για το 1971/1972, οι αντίστοιχοι αριθµοί ήταν µόνο 28% και 37%. 
Η κερδοσκοπική αυτή αναλαµπή είχε άλλωστε παρακινήσει τις πολιτικές 
αρχές να επιχειρήσουν τη συγκράτηση των κτηµατικών και στεγαστικών 
δανείων, που γενναιόδωρα χορηγούσαν  οι τράπεζες µε άφθονα 
διαθέσιµα. Το µέτρο αυτό επρόκειτο εν µέρει να επισπεύσει την πτώση 
τους: δυσαρέσκεια των φορέων του µεγάλου χρηµατιστικού κεφαλαίου, 
απότοµη διακοπή των κατασκευών που είχαν ξεκινήσει, µε αποτέλεσµα 
να βρεθεί προσωρινά χωρίς εργασία µεγάλος αριθµός οικοδόµων, 
κάποιοι από τους οποίους συµπαραστάθηκαν στους φοιτητές κατά τα 
αιµατηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου, το φθινόπωρο του 1973. 
 
Η ακίνητη περιουσία: ένα κοινωνικό φαινόµενο. 
 
 Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να µπορέσει κανείς να εξετάσει σε 
βάθος τους µηχανισµούς αυτούς στις τρεις θεµελιακές κατευθύνσεις 
τους: τον αστικό χώρο που δηµιουργούν, την οικονοµία που αποτελεί 
προϋπόθεσή τους, την κοινωνία που τους ερµηνεύει. Ωστόσο, λείπουν οι 
πηγές. Όπως συµβαίνει συχνά στις ελληνικές επαρχιακές πόλεις, γίνεται 
αισθητή η απουσία ενός ενηµερωµένου κτηµατολογίου, που θα επέτρεπε 
να εκτιµηθεί στην περίπτωση που µας ενδιαφέρει η εξέλιξη της αστικής 
ιδιοκτησίας. Η µόνη δυνατή συνολική µέθοδος προσφέρεται από τα 
αρχεία των υποθηκοφυλακείων. Επιτρέπουν θεωρητικά τη 
λεπτοµερειακή παρακολούθηση των µεταβολών στην οικειοποίηση του 
αστικού χώρου. Πράγµατι, περιλαµβάνουν, από τα τέλη του 19ου αιώνα, 
αντίγραφα όλων των συναλλαγών γης και ακινήτων (πωλήσεις, προικώα, 
κληρονοµιές), µε τα στοιχεία «δοτών» και των «ληπτών», την τοποθεσία 
και την περιγραφή του αντικειµένου της συναλλαγής, τους όρους µε τους 
οποίους πραγµατοποιείται (που προφανώς είναι αµφισβητήσιµοι) και τον 
τίτλο ιδιοκτησίας που παραπέµπει στην προηγούµενη καταχώρηση του 
εκχωρούµενου αγαθού. Είναι φανερό, ακόµη και µε µια σύντοµη έρευνα, 
ότι τα αρχεία αυτά ξεπερνούν στο σύνολό τους τις δυνατότητες ενός 
µεµονωµένου ερευνητή του οποίου δεν αποτελούν το πρωταρχικό 
αντικείµενο. 
 Η µέθοδος, όσον αφορά το υποθηκοφυλακείο Ηρακλείου, 
συνίστατο στην επιλογή φακέλων που καλύπτουν χώρους µε διαφορετικά 
κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά και ιστορία. Οι πηγές αυτές 
µπορούν, καταρχήν, να προσφέρουν στοιχεία για τον κεντρικό πυρήνα 
της πόλης, που αποτέλεσε αντικείµενο µιας συνεχούς ανανέωσης. Ο 
Μασταµπάς και ο Άγιος Ιωάννης, νοτιοδυτικά των τειχών, είναι σε 
µεγάλο βαθµό συνοικίες µεσοαστών µε οικονοµική άνεση, αλλά 
ταυτόχρονα αρκετά διαφοροποιηµένες εσωτερικά. Ο Μασταµπάς, που 
κατοικήθηκε αρχικά από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, γνωρίζει κατά τη 
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δεκαετία του 1970 µια ανάπτυξη µε πολυκατοικίες µέσης στάθµης. Οι 
φάκελοι που αφορούν τις περιοχές κοντά στο λιµάνι είναι λιγότερο 
οµοιογενείς: περιλαµβάνουν όχι µόνο την παράκτια ζώνη από την 
Αµµουδάρα ως την Αλικαρνασσό, όπου αναπτύσσεται µια έντονη 
κερδοσκοπία, αλλά και πολύ πιο λαϊκές συνοικίες εσωτερικών 
προσαρµογών, πίσω από τα ενετικά µνηµεία και τα κτίρια του λιµανιού. 
Μια ακόµα ενδιαφέρουσα κατηγορία φακέλων, τέλος, είναι 
αντιπροσωπευτική των νέων συνοικιών στο βορειοδυτικό και νότιο 
τµήµα του Ηρακλείου, όπου τα οικόπεδα εκτείνονται προς τον 
αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού όσον αφορά περιοχές όπως η Φορτέτσα, 
και γύρω από παλαιότερους αστικούς πυρήνες, που στην περίπτωση των 
Καµινίων και των ∆ειλινών διαµορφώθηκαν αρχικά από µικρασιάτες 
πρόσφυγες εν µέρει. Σε κάθε κατηγορία φακέλων, εξετάσαµε µε µια 
δειγµατολειπτική έρευνα πεντακόσιες συναλλαγές του 1969 και του 
1974. Επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα για συστηµατική και κυρίως 
αναδροµική µελέτη µε βάση τις παραποµπές στους τίτλους ιδιοκτησίας, η 
προσοχή µας επικεντρώθηκε στη γεωγραφική και κοινωνική προέλευση 
των εκχωρητών και των παραληπτών. Με τον περιορισµό αυτόν, η πηγή 
δεν είναι σε θέση να χρησιµεύσει για µια συνολική προσέγγιση στα 
προβλήµατα της κερδοσκοπίας των ακινήτων στο Ηράκλειο. 
Μεταβάλλεται, όµως, σε σηµαντικό συνδετικό κρίκο ανάµεσα στο 
δηµογραφικό στοιχείο του εποικισµού και στον οικονοµικό παράγοντα 
που αντιπροσωπεύουν οι συναλλαγές ακινήτων και κτιρίων: πρόκειται 
για κάποιους από τα πιο συγκεκριµένους τοµείς της οικοδόµησης του 
αστικού χώρου.  
 Το πρώτο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι το έδαφος της πόλης, σε 
µεγάλο βαθµό, κάθε άλλο παρά ανήκει σε «αυτόχθονες» Ηρακλειώτες. 
Το γεγονός αυτό δεν είναι παράδοξο για µια πόλη µε τόσο καινούριο 
πληθυσµό, εκπλήσσει, όµως, εξαιτίας του µεγέθους του. Η συγκεκριµένη 
τάση αυξάνεται συνεχώς, αφού µε εξαίρεση τις περιοχές κοντά στο 
λιµάνι, τα ποσοστά «γνήσιων» Ηρακλειωτών µειώνονται συστηµατικά 
όταν περνάµε από τους εκχωρητές στους παραλήπτες. Το φαινόµενο 
αυτό επιβεβαιώνει ότι η εσωτερική µετανάστευση δεν αφορά µόνο µια 
γεωγραφική µετατόπιση αλλά και την ένταξη στο αστικό πλέγµα, στην 
πιο κρυπτική και συγκεκριµένη πτυχή του: την οικειοποίηση του χώρου. 
Με βάση τα παραπάνω, οι διαφορές µεταξύ της εντός των τειχών πόλης 
και της Ανάληψης από τη µια, και του Μασταµπά και του Αγίου Ιωάννη 
από την άλλη, είναι αισθητές. Στο εσωτερικό του ιστορικού πυρήνα του 
αστικού χώρου, η ιδιοκτησία της ακίνητης περιουσίας ήταν πιο βαθιά 
ριζωµένη, αν µας επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουµε την έκφραση αυτή: 
45% Ηρακλειώτες ανάµεσα στους εκχωρητές, από τους οποίους πολλοί 
είναι ευκατάστατοι αστοί οι οποίοι συµπλήρωναν αρχικά το εισόδηµά 
τους ενοικιάζοντας τα σπίτια που είχαν στην ιδιοκτησία τους σε 
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νεοαφιχθέντες οικιστές και στη συνέχεια κατακερµάτισαν σταδιακά την 
ακίνητη περιουσία τους πωλώντας τη σε ευκατάστατους γαιοκτήµονες 
της Μεσαράς (197). Στην Ανάληψη, που βρίσκεται ακριβώς έξω από το 
νοτιοανατολικό τµήµα του τείχους, είναι φανερές οι επιπτώσεις της 
αρχαιότητας του αρχικού πυρήνα της πόλης: 38% των γηγενών 
Ηρακλειωτών ανάµεσα στους εκχωρητές. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, 
παρατηρείται επίσης και η µεγαλύτερη ανισότητα µεταξύ των εκχωρητών 
και των παραληπτών (-18 βαθµοί): για το λόγο αυτό οι αντίστοιχοι 
φάκελοι του υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου περιλαµβάνουν το µικρότερο 
αριθµό «γνήσιων» κατοίκων ανάµεσα στους καινούριους ιδιοκτήτες 
(20%). Οι ανισότητες αυτές υποδηλώνουν την έκταση και την ταχύτητα 
της αυθόρµητης ανάπτυξης, που ανανεώνει µέσα σε ένα σύντοµο σχετικά 
χρονικό διάστηµα το απόθεµα πληθυσµού και µετατρέπει παλαιές 
αστικές συνοικίες σε ζώνες νέων οικιστών. Η κατάσταση είναι αρκετά 
διαφορετική στο Μασταµπά και τον Άγιο Ιωάννη, που παραπέµπουν 
πολύ περισσότερο σε νέες συνοικίες που προέκυψαν από τη µετατροπή 
των γεωργικών καλλιεργειών σε αστικό χώρο κατοικίας, είτε εξαιτίας 
κρατικών απαλλοτριώσεων για την παραχώρηση οικοπέδων στους 
πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, είτε  λόγω αξιοποίησης της αγροτικής 
περιουσίας από τους γαιοκτήµονες κατόχους της, παρά σε ζώνες µαζικής 
µεταβίβασης ιδιοκτησίας από Ηρακλειώτες σε ανθρώπους από την 
ενδοχώρα. Ακόµα και στην περίπτωση αυτή, παρατηρείται αντιστοιχία 
ανάµεσα στα δύο µέτωπα ανάπτυξης της πόλης στο χώρο (περιφερειακή 
επέκταση και ανακαίνιση του κέντρου) και των πολύ βαθύτερων 
φαινοµένων, δηλαδή της µεταβολής του πληθυσµού και της οικονοµικής 
συναλλαγής. 
 Στο περισσότερο συγκεκριµένο επίπεδο της εξωτερικής 
προέλευσης των ιδιοκτητών (πίνακας 8) εµφανίζονται ανισότητες που 
είναι µάλλον αναµενόµενες: η αντικατάσταση παλαιών αστικοποιηµένων 
στρωµάτων, συχνά νησιωτών του Αιγαίου (Νάξος, Κως, Κάρπαθος) ή 
µικρασιατών προσφύγων, από πιο πρόσφατα εγκαταστηµένους οικιστές 
που κατάγονται, επί παραδείγµατι, από χωριά του οροπεδίου του 
Λασιθίου. Τονίζονται, ωστόσο, και περισσότερο ιδιόρρυθµα στοιχεία: η 
σχεδόν γενική ενίσχυση της ιδιοκτησίας που σχετίζεται µε αγοραστές 
που έλκουν την καταγωγή τους από χωριά της Μεσαράς επιβεβαιώνει 
στο οικονοµικό επίπεδο την ιδιαίτερα αξιόλογη κοινωνική επιτυχία που η 
άµεση έρευνα αποδίδει στους ανθρώπους αυτούς (198). Κατά τον ίδιο 
τρόπο, παρά το σχεδόν βέβαιο κατακερµατισµό της προσφυγικής 
ιδιοκτησίας, οι εστίες εγκατάστασης των προσφυγικών οικισµών του 
1922 ασκούν ακόµη, πέντε δεκαετίες αργότερα, µια ελκτική δύναµη 
στους απογόνους των επιζώντων της Μεγάλης Καταστροφής: υπάρχουν 
ακόµη στα 1974 14% κάτοικοι µικρασιατικής καταγωγής µεταξύ των 
καινούριων ιδιοκτητών στο Μασταµπά (199). Η νοσταλγία ενός 
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περιβάλλοντος που παραµένει πολύ περισσότερο κοινωνικό και 
ψυχολογικό παρά αστικό εξαιτίας των αναστατώσεων και των 
µεταβολών που προκαλεί η ανοικοδόµηση έχει µεγαλύτερο ειδικό 
ερµηνευτικό βάρος σε σχέση µε τις περισσότερο αντικειµενικές αιτίες: 
παρά την αρχική αντίστασή τους στην αφοµοίωση από το Ηράκλειο, οι 
ίδιοι οι προσφυγικής καταγωγής ιδιοκτήτες υποχωρούν τελικά µπροστά 
στις πιέσεις των εργολάβων να παραχωρήσουν την κατοικία τους µε 
αντιπαροχή. Μερικούς µήνες αργότερα, τους ξανασυναντάµε, 
αποκαταστηµένους, αλλά συχνά µετανιωµένους, σε σύγχρονα 
διαµερίσµατα. 
 Η πιο γόνιµη αποκάλυψη, όµως, είναι η οικειοποίηση του αστικού 
εδάφους από ανθρώπους που δεν κατοικούν στην πόλη. Στο Ηράκλειο,  
και πιο συγκεκριµένα στα Καµίνια, το ένα πέµπτο σχεδόν των 
καινούριων ιδιοκτητών δε διαµένει στην πόλη, πάνω από ένα δέκατο στις 
λαϊκές συνοικίες των ∆ειλινών και της Θερίσου. Το ποσοστό µειώνεται 
στο 4% µόνο για τους περισσότερο µεσοαστικούς οικισµούς που 
ανήκουν στους φακέλους οι οποίοι αφορούν την περιοχή του Αγίου 
Ιωάννη. Η εξαίρεση επιβεβαιώνει ότι η οικοδοµική δραστηριότητα στο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  
 
Εκατοστιαία ανάλυση του τόπου γεννήσεως των «ληπτών» κατοίκων 
Ηρακλείου στις συµβολαιογραφικές πράξεις µεταβίβασης ακίνητης 
περιουσίας που είναι καταχωρηµένες στα αρχεία του 
Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου κατά το χρονικό διάστηµα 1950-1970. 

 
Τόπος γεννήσεως 1950 1955 1960 1965 1970 

Ηράκλειο 38% 20% 24% 22% 27% 

Καστέλι Πεδιάδος 7% 2% 7% 4% 3% 

Βιάννος 2% 16% - 6% 7% 

Μοίρες 7% 6% 3% 5% 9% 

Ανώγεια 15% 22% 13% 14% 24% 

Πόµπια 10% 13% 10% 6% 5% 

Μάλλια 3% 8% 5% 12% 7% 

Μικρά Ασία 7% 3% 26% 14% 16% 

Άλλες ξένες χώρες 2% 2% 6% 5% 2% 

Χωρίς στοιχεία 9% 8% 6% 2% - 
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Ηράκλειο δεν αποτελεί µόνο µια κερδοσκοπική διαδικασία που 
εκµεταλλεύεται την πίεση, την οποία τροφοδοτεί η συνεχιζόµενη ροή 
εσωτερικών µεταναστών από την επαρχία, αλλά ανταποκρίνεται επιπλέον 
και σε µια πραγµατική καθαρή εξωτερική επένδυση. Χάρη στο στοιχείο 
αυτό, όπως συµβαίνει σε πολύ µεγαλύτερα αστικά κέντρα µε την 
απορρόφηση της επαρχιακής αποταµίευσης ή τη βιοµηχανική επένδυση, 
η κερδοσκοπία στο συγκεκριµένο τοµέα συνδέεται µε µια εισροή 
κεφαλαίων και συνιστά µια αναµφισβήτητη κινητήρια δύναµη στην 
ανάπτυξη του Ηρακλείου. Ανάλογα µε την περίπτωση, πρόκειται κυρίως 
για τοποθετήσεις επαρχιωτών (συνοικίες εντός των τειχών, Μασταµπάς) 
ή και για αγορές από το εξωτερικό (Άγιος Ιωάννης, Χερσόνησος), στην 
προκειµένη περίπτωση ουσιαστικά Κρητικών εγκαταστηµένων στο 
εξωτερικό, και αυτό επειδή τα ίδια τα κίνητρα της επένδυσης σε ακίνητα 
δεν είναι πάντα παρόµοια. Αν η απόκτηση ενός διαµερίσµατος ή ενός 
οικοπέδου στο Ηράκλειο αποτελεί σίγουρη και παραγωγική τοποθέτηση, 
οι λόγοι που ωθούν σε αυτήν διαφέρουν σηµαντικά, από τον 
ευκατάστατο χωρικό ή τον επαρχιακό υπάλληλο που αγοράζει ένα 
διαµέρισµα για να προικίσει την κόρη του ή ακόµα και για να 
εγκατασταθεί όταν πάρει σύνταξη, ως τον έµπορο «από την Αφρική», 
που έρχεται να απολαύσει σε ετήσια βάση την ατµόσφαιρα των διακοπών 
στις παραλιακές περιοχές του νοµού. 
 Η διάκριση κατά επαγγέλµατα (πίνακας 9) εκείνων που 
υπογράφουν τα συµβόλαια επιτρέπει µέχρι ενός σηµείου τον 
προσδιορισµό των σχέσεων της οικοδοµικής δραστηριότητας µε τα 
διάφορα κοινωνικά στρώµατα. Σε σύγκριση µε ένα δυτικοευρωπαϊκό 
αστικό σχήµα, το στοιχείο που εντυπωσιάζει είναι το µέγεθος της 
κατηγορίας των «ανεπάγγελτων γυναικών» και ο αντίστοιχα µικρός 
αριθµός των «επαγγελµατιών των ακινήτων» (επιχειρηµατιών, 
εργολάβων, αρχιτεκτόνων). Η κατάσταση αυτή πρέπει να συσχετιστεί µε 
την ισχύ και τη σταθερότητα του συστήµατος της προίκας στην ελληνική 
κοινωνία: στην πόλη, το διαµέρισµα ανέλαβε σύντοµα το ρόλο που 
κατείχε παραδοσιακά στην ύπαιθρο η γη και τα ζώα. Μπορούµε µε 
βεβαιότητα να διατυπώσουµε την άποψη ότι σε όλα τα κοινωνικά 
στρώµατα οι γυναίκες υπερέχουν αριθµητικά ως ιδιοκτήτες αστικών 
ακίνητων αγαθών (200). Η θέση τους περί τα τέλη της δεκαετίας του 
1960 τείνει να υποχωρήσει µπροστά σε µια διστακτική χειραφέτηση των 
ηθών και ιδιαίτερα µπροστά στην πρόοδο της γυναικείας δραστηριότητας 
που, µε το να καταστήσει τη γυναίκα λιγότερο εξαρτηµένη οικονοµικά, 
µειώνει κάπως την αναγκαιότητα της προίκας: το ποσοστό ανεπάγγελτων 
γυναικών είναι τότε χαµηλότερο ανάµεσα στους παραλήπτες παρά στους 
εκχωρητές. Οι διαφορές, όµως, ανάµεσα στον Πόρο και τις άλλες 
περιοχές υπενθυµίζουν ότι το σύστηµα της προίκας είναι περισσότερο 
ισχυρό και έχει διατηρηθεί καλύτερα στις λαϊκές συνοικίες. Αντίθετα, η 
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επέµβαση των επαγγελµατιών των ακινήτων παρατηρείται ιδιαίτερα στις 
ζώνες κερδοσκοπικής ανοικοδόµησης στις εντός των τειχών συνοικίες, 
στον Άγιο Ιωάννη, στην περιοχή Καραολή επίσης, όπου ο ρόλος τους 
είναι σχεδόν το ίδιο σηµαντικός στην αγορά όσο και στην πώληση, 
εξαιτίας του συστήµατος αντιπαροχής το οποίο εφαρµόζουν στην 
περίπτωση των ιδιοκτητών παλαιών µονοκατοικιών ή χαµηλών σπιτιών. 
Τελικά, όµως, συνεπάγεται ότι η µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών 
ξεφεύγει από τους οικονοµικούς κύκλους που συνήθως τις ελέγχουν. Οι 
κύκλοι αυτοί συµβάλλουν συχνά στην οικοδόµηση κατά ένα τρόπο 
απλώς τεχνικό, βοηθητικό και εκτελεστικό: σχέδια, κατασκευαστικά 
έργα, επίβλεψη. Στο Ηράκλειο υπάρχει µια πραγµατική κοινωνική 
εξάπλωση της κερδοσκοπίας στα ακίνητα που ερµηνεύει τελικά την 
επιτυχία της και δικαιολογεί τις επιπτώσεις της στη γενική ανάπτυξη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 
 
Ανάλυση της κοινωνικής προέλευσης των «δοτών» και «ληπτών» στις 
συµβολαιογραφικές πράξεις µεταβίβασης ακίνητης περιουσίας που 
βρίσκονται καταχωρηµένες στα αρχεία του Υποθηκοφυλακείου 
Ηρακλείου κατά το χρονικό διάστηµα 1940-1970. 

 
 1940 1950 1960 1970 
 ∆ότες Λήπτες ∆ότες Λήπτες ∆ότες Λήπτες ∆ότες Λήπτες 
Γυναίκες 
Ανεπάγγελτες 

29% 16% 24% 19% 24% 20% 33% 31% 

Εργολάβοι 20% 3% 8% 4% 10% 8% 1% - 
Ελεύθερο 
επάγγελµα-
στελέχη 

6% 8% 11% 8% 8% 8% 5% - 

Υπάλληλοι 10% 26% 16% 24% 12% 19% 8% 11% 
Στρατός-
Εµπορικό 
Ναυτικό 

4% 4% 2% 3% 5% 3% - 5% 

Έµποροι-
Βιοτέχνες 

9% 14% 16% 11% 12% 8% 7% 14% 

Εργάτες 3% 8% 4% 7% 4% 16% 10% 33% 
Ιδιοκτήτες γης 11% 2% 13% 6% 18% 6% 13% 2% 
Απροσδιόριστοι 8% 19% 5% 18% 4% 11% 5% 4% 
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 Οι κοινωνικο-επαγγελµατικές κατηγορίες που αντιπροσωπεύονται 
συχνότερα στα συµβόλαια επιβεβαιώνουν το συγκεκριµένο πρότυπο 
οργάνωσης. Τα µέλη των ελεύθερων επαγγελµάτων, οι ανώτεροι 
υπάλληλοι δείχνουν µικρό ενδιαφέρον για τις συναλλαγές ακινήτων. 
Βέβαια, µια ανάλυση που θα βασιζόταν στην αξία των έργων που 
πραγµατοποιούνται και όχι στον αριθµό τους θα καθόριζε µια άλλη 
ισορροπία. Αυτό, όµως, δε µειώνει τη σηµασία του γεγονότος ότι  
ανάµεσα σε εκείνους που αποκτούν περιουσιακά αγαθά, τα µεσαία 
στρώµατα (τεχνίτες, έµποροι, υπάλληλοι) και τα λαϊκά (εργάτες) 
διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο, µε µια εσωτερική κατανοµή που 
εύκολα εξηγείται: πολύ περισσότεροι υπάλληλοι στο κέντρο και στο 
Μασταµπά, πολύ περισσότεροι εργάτες στα Καµίνια. Αν επιθυµούσαµε  
να τυποποιήσουµε µια κατάσταση, θα επισηµαίναµε ότι η νεαρή 
µοδίστρα που εργάζεται µε καθηµερινή αµοιβή σε µεσοαστικά σπίτια και 
αγοράζει µετά από µερικά χρόνια σκληρής δουλειάς ένα δυάρι 
διαµέρισµα-την προίκα της-σε µια συνοικία µέσου εισοδήµατος, σε 
σύγκριση µε µια  ώριµη γυναίκα µικροαστικής προέλευσης, που 
απέκτησε ιδίου τύπου διαµέρισµα µετά από µια συµφέρουσα αντιπαροχή, 
είναι πολύ περισσότερο αντιπροσωπευτική της κερδοσκοπίας των 
ακινήτων στο Ηράκλειο και της γενίκευσης της σε σχέση µε την 
οικοδοµική επιχείρηση που διαθέτει ένα πολυτελές διαµέρισµα σε ένα 
γιατρό ή σε ένα δικηγόρο. Ακόµα και στην περίπτωση αυτή, θα 
αποτελούσε µια παραπλανητική υπεραπλούστευση ο χαρακτηρισµός της 
κερδοσκοπίας στα ακίνητα ως ένα επικερδές παιγνίδι µερικών 
ευκατάστατων ιδιοκτητών. Η µαζική  επέµβαση της οικοδοµικής 
δραστηριότητας ως κινητήριας δύναµης ανάπτυξης και υπεύθυνης για τις 
µεταβολές του αστικού χώρου τοποθετείται ακριβώς στο επίπεδο των 
προσωπικών φιλοδοξιών των ατόµων, οι οποίες όµως διοχετεύονται και 
γίνονται συχνά αντικείµενο εκµετάλλευσης από τους οικονοµικούς 
µηχανισµούς του κέρδους. 
 
Η οικοδόµηση: παράγοντας εξέλιξης ή ασθενές σηµείο ανάπτυξης; 
 
 Το µόνο λοιπόν ερώτηµα που µένει αναπάντητο είναι αυτό της 
οικονοµικής και κοινωνικής αξίας αυτών των διαδικασιών γύρω από τα 
ακίνητα. Πραγµατικά, το ερώτηµα είναι διττό. Πρόκειται άραγε για 
πραγµατικό παράγοντα ανάπτυξης ή αντίθετα για ένα είδος οικονοµικού 
και κοινωνικού παρασιτισµού που, ακριβώς όπως η υπερτροφία 
ορισµένων υπηρεσιών χαµηλής παραγωγικότητας, αποπροσανατολίζει 
ενέργεια και προσοχή σε βάρος πολύ περισσότερο σηµαντικών 
δραστηριοτήτων; Από την άλλη πλευρά, ακόµη και αν αρθεί το 
προηγούµενο ερώτηµα, ο µαζικός αυτός προσανατολισµός της 
οικονοµίας του Ηρακλείου σε έναν τοµέα  που υπόκειται έντονα στις 
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διακυµάνσεις των περιστάσεων δεν έχει ως επακόλουθο µια γενική 
ευαισθησία της ανάπτυξης του κρητικού αυτού αστικού κέντρου; 
 Οι στατιστικές έχουν εδώ και χρόνια απαντήσει στο πρώτο σκέλος 
της ερώτησης κατά τρόπο, όπως φαίνεται, ικανοποιητικό. Επισηµαίνεται 
(201) ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στον κόσµο για το 1972 
όσον αφορά τον αριθµό καινούριων οικοδοµών και προηγείται, µε 14,7 
κατασκευές το χρόνο ανά 1000 κατοίκους, χωρών τόσο αναπτυγµένων 
όπως η Σουηδία (13,7), η Ιαπωνία (11,9), η Ελβετία (10,1). Ήδη από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1950, µια επίσηµη πηγή, η έκθεση Βαρβαρέσου, 
είχε τονίσει τις ευεργετικές πλευρές µιας µαζικής ανάπτυξης της 
οικοδοµικής δραστηριότητας: θα εξασφάλιζε την πλήρη απασχόληση, θα 
βοηθούσε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας οικοδοµικών υλικών, που 
χρησιµοποιεί εθνικά προϊόντα, θα αποτελούσε ένα ψυχολογικά ευνοϊκό 
και οικονοµικά πρόσφορο παράγοντα, χάρη στη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και την άνοδο της αγοραστικής δυνατότητας (202). Είκοσι 
χρόνια αργότερα, τα αποτελέσµατα δικαιώνουν κατά µεγάλο µέρος τις 
προβλέψεις αυτές: η οικοδόµηση αντιπροσωπεύει 10% του ακαθάριστου 
εθνικού προϊόντος, 7% του συνολικού ενεργού πληθυσµού, 41% της 
ιδιωτικής επένδυσης, εξαιρουµένου του εµπορικού ναυτικού. Η 
συνειδητοποίηση αυτή   οδήγησε σχεδόν πάντοτε τις δηµόσιες αρχές 
στην ενθάρρυνση της επέκτασης της οικοδόµησης. Ιδιαίτερα µετά το 
1967, όταν µια πρώτη κατηγορία σοβαρών επενδυτών είχαν 
ικανοποιηθεί, όταν η ενοικιαστική αξία των ακινήτων µειωνόταν, όταν η 
αποταµίευση κατέφευγε στις τραπεζικές καταθέσεις και τα ταµιευτήρια, 
η κυβέρνηση αύξησε το κτηµατικό δάνειο και προσέλκυσε τα ξένα 
κεφάλαια στην οικοδόµηση. Στα 1971, τα κτηµατικά δάνεια και τα 
εισαγόµενα κεφάλαια αντιπροσώπευαν το 41% της συνολικής επένδυσης 
σε ακίνητα, έναντι  22% στα 1966, ενώ δύο χρόνια αργότερα το 
καθεστώς µπήκε σε περιπέτειες, όταν, υποχωρώντας σε µια φαινοµενική 
αντιπληθωριστική λογική, θέλησε να θέσει φραγµό στην  οικοδοµική 
δραστηριότητα. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να προχωρήσουµε περισσότερο. 
Σε µια οικονοµική και κοινωνική οργάνωση στα πλαίσια της οικονοµίας 
της αγοράς, λαµβανοµένου υπόψη του τότε επιπέδου ανάπτυξης της 
Ελλάδας, η εξάπλωση της οικοδοµικής δραστηριότητας αποτελούσε ένα 
σχεδόν αναπόφευκτο µέσο για την εξασφάλιση της πλήρους 
απασχόλησης και την επίσπευση της ανάπτυξης. Το να µιλά κανείς για 
κερδοσκοπία υπό τις συνθήκες αυτές αποτελεί µεγάλη αφέλεια ή 
επιφανειακή ηθικολογία, αν υπονοείται µε αυτό ότι µια τόσο εκτεταµένη 
οικονοµική διαδικασία θα µπορούσε να µην είναι κερδοσκοπική µέσα 
στο κεφαλαιοκρατικό σύστηµα (203). 
 Είναι πολύ ασφαλέστερο να ισχυριστεί κανείς ότι ο ρόλος που έχει 
αναλάβει ο τοµέας των κατασκευών στην ανάπτυξη του Ηρακλείου 
εισάγει στο εσωτερικό του µια θεµελιακή αδυναµία. Όπως κάθε  
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δραστηριότητα που τείνει να καταλάβει ένα εκτεταµένο χώρο στην 
κοινωνία και την οικονοµία, είτε πρόκειται για µονοκαλλιέργεια είτε για 
µονόπλευρα προσανατολισµένη βιοµηχανία, η επέκταση του τοµέα των 
οικοδοµών στο Ηράκλειο έχει ως συνέπεια να εξαρτάται εν µέρει η 
ανάπτυξη από πολιτικές και οικονοµικές περιστάσεις, εσωτερικές και 
εξωτερικές. Μήπως, όµως, δεν πρόκειται για χαρακτηριστικό που 
απαντάται συχνά σε όλους τους ουσιαστικούς µηχανισµούς της 
ανάπτυξης; Η συγκέντρωση των κεφαλαίων, η συρροή των ανθρώπων, η 
αύξηση του χώρου και των οικοδοµηµάτων υπακούουν σε εσωτερικές 
λογικές δυνάµεις, άλλοτε συνδεδεµένες, συχνά ανταγωνιστικές, πάντοτε 
εξαρτηµένες από απρόβλεπτες µεταβολές. Αυτές οι αποκλίνουσες και όχι 
τόσο οργανωµένες ορθολογικές δυνάµεις είναι που συνέβαλαν 
αποφασιστικά στην παγίωση µιας ανάπτυξης ταυτόχρονα λαµπερής και 
εύθραυστης στην πόλη του Ηρακλείου. Είναι εκείνες τελικά, πολύ 
περισσότερο από µια ηθικού τύπου καταδίκη του κέρδους, που 
υποδηλώνουν τις απαρχές ενός τρόπου ανάπτυξης αρκετά βασισµένου 
στο κεφάλαιο. 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. 
 
Τα αίτια µιας επιλογής. 
 
 Αν υποστηρίξει κανείς ότι στα πλαίσια της ανάπτυξης του 
Ηρακλείου ο ρόλος του κεφαλαίου είναι ισχυρός, κινδυνεύει προπάντων 
να υποπέσει σε πλεονασµό ή να δείξει µια πολεµική και πολιτική 
πρόθεση. Πώς θα µπορούσε, µέσα σε ένα σύστηµα που λειτουργεί µε 
βάση τις αρχές της ελεύθερης οικονοµίας να γίνεται διάκριση ανάµεσα 
στην οικονοµική ανάπτυξη και τη συσσώρευση του κεφαλαίου; Η 
προσπάθεια να χαρακτηρίσει κανείς εκ των προτέρων το σύστηµα αυτό 
ως «κακοήθες» και τις συνέπειές του οικονοµικά και κοινωνικά 
τερατουργήµατα αποτελεί προφανή κοινοτοπία ή περιττή κακεντρέχεια. 
Στην πραγµατικότητα, το ζήτηµα πρέπει να τεθεί σε δύο επίπεδα, που του 
προσδίδουν ενδιαφέρον και αφαιρούν κάπως το φανατισµό από την 
ανάλυση. Το πρώτο είναι ο βαθµός συνειδητοποίησης του κεφαλαίου ή 
καλύτερα των φορέων του στα πλαίσια της οικοδόµησης της ανάπτυξης 
και της γεωγραφικής συγκεντροποίησης της υλοποίησής της. Από τις 
αντικειµενικές σχέσεις   που διαµορφώνονται ανάµεσα στους πρώτους 
και τις δεύτερες δεν προκύπτει ότι είναι συνειδητά αντιληπτές ή φανερά 
ηθεληµένες. Όποιος υποκύπτει σε αυτήν τη µηχανιστικού τύπου 
απλοποίηση, σφάλλει οπωσδήποτε ως προς τις πραγµατικές ιδιοµορφίες 
της ανθρώπινης πράξης: ο βιοµήχανος υπάρχει για να παράγει και να 
διαθέτει, ο τραπεζίτης για να αξιοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τα 
χρήµατα που του εµπιστεύονται. Είναι βέβαιο ότι όλα αυτά καταλήγουν 
στη συσσώρευση του πλούτου και εποµένως στη διεύρυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων και των περιφερειακών ανισορροπιών, αλλά 
ταυτόχρονα πρόκειται για ένα µηχανισµό που ξεφεύγει από την ευθύνη 
των δηµιουργών του. Η δεύτερη οπτική γωνία θα πρέπει να εξετάζει ως 
προς τι αυτή η οικονοµική πράξη εκφράζει και εξυπηρετεί το γενικό 
συµφέρον. Είναι πασίγνωστο ότι η βιοµηχανία παρέχει απασχόληση 
στους εργάτες και ότι η τράπεζα φροντίζει για τις ανάγκες της τελευταίας 
και του εµπορίου. Παρόµοιες διατυπώσεις προκαλούν συνήθως είτε 
αγανάκτηση µε µια απόχρωση ειρωνίας είτε εκκλήσεις προς την καλή 
πίστη και την κοινή λογική. Για ακόµη µία φορά, είναι δυνατό να 
επιχειρήσει κανείς µια µελέτη αν όχι αντικειµενική και µη στρατευµένη, 
τουλάχιστον «επιστηµονική» χωρίς σχολαστικισµό ή τυπολατρεία, χωρίς 
διστακτικότητα ή ένοχη συνείδηση-παρουσιάζοντας δηλαδή απλώς 
αναµφισβήτητα και σαφή γεγονότα όσο αυτό είναι εφικτό; 
 Ωστόσο, αν τεθεί στο επίπεδο αυτό, το πρόβληµα µας εκθέτει ή 
µας παραπέµπει σε ένα άλλο ζήτηµα, ακόµα πιο σοβαρό λόγω του 
αντικειµένου που απασχολεί εδώ: στην επανάληψη, και εποµένως σε ένα 
άσχηµα ισορροπηµένο σχήµα, που φανερώνει έλλειψη διαύγειας της 
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σκέψης. Είναι αναγκαίο να εξεταστούν χωριστά, και µάλλον τεχνητά, οι 
µηχανισµοί της ανάπτυξης και να µελετηθεί ο ίδιος ο τρόπος λειτουργίας 
τους. Έτσι, η επιρροή του κεφαλαίου δε θα αξιολογηθεί σε όλη της την 
έκταση αλλά σε µία από τις µορφές της, που είναι ταυτόχρονα η 
περισσότερο ακραία και η πιο ξεκάθαρη: αυτήν της τραπεζικής 
δραστηριότητας. Γιατί; Η επιλογή δε συνεπάγεται κάποιο µακιαβελισµό 
ή µανιχαϊσµό. Οπωσδήποτε, η τράπεζα ταυτίζεται ανέκαθεν µε την 
τοκογλυφία, άρα µε τη λειτουργία που είναι συχνά η πλέον επαχθής και 
σε κάθε περίπτωση η λιγότερο παραγωγική από τις εξουσίες του 
χρήµατος, ενώ πρόσφατα, σε συνδυασµό µε την ξένη επένδυση, έχει 
εξελιχθεί σε οφθαλµοφανή απόδειξη της πρωτοκαθεδρίας της οικονοµίας 
της ελεύθερης αγοράς. Ό,τι και αν σκέπτεται κανείς κατά τα άλλα, θα 
ήταν καλό να αφαιρεθεί ο φανατισµός από τη συζήτηση προκειµένου να 
επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της ανάλυσης: είναι τελικά περισσότερο 
επιλήψιµο να αποδίδουν τα χρήµατα µέσω του δανεισµού ή µε τόκο ή 
της επένδυσης στο εξωτερικό απ’ όσο να αποφέρουν µέσω της 
εκµετάλλευσης της εργασίας άλλων; Από την άποψη της εµπειρίας, η 
τράπεζα, όπως και   η επένδυση κεφαλαίων, παρουσιάζουν σοβαρά 
πλεονεκτήµατα. Πράγµατι, φαίνεται ότι επεµβαίνουν λιγότερο απ’ ό,τι σε 
µια συνηθισµένη, εµπορική ή βιοµηχανική, επιχείρηση τα ατοµικά 
στοιχεία (οι «προσωπικότητες») ή οι εξωτερικές συνθήκες (φυσικός 
πλούτος, ανθρώπινη εµπειρία). Βέβαια, η ιστορία της ελληνικής 
τράπεζας διαθέτει, όπως και άλλες, τους ταλαντούχους και 
εµπνευσµένους ανθρώπους της: το Γεώργιο Σταύρου στην Εθνική 
Τράπεζα κατά το 19ο αιώνα, το Στρατή Ανδρεάδη για την Εµπορική 
Τράπεζα τις πρώτες τρεις µεταπολεµικές δεκαετίες. Ωστόσο, η ίδια η 
δραστηριότητά τους περιορίζει σε σηµαντικό βαθµό την ελευθερία 
επέµβασής τους: ένας τραπεζίτης είναι υποχρεωµένος να βρίσκει πάντοτε 
χρήµατα εκεί όπου είναι φθηνά και να τα δανείζει εκεί όπου είναι ακριβά, 
και ένας επενδυτής πρέπει να επιλέγει το σηµείο ισορροπίας ανάµεσα 
στην ασφαλή και λιγότερο αποδοτική τοποθέτηση και την αµφίβολη και 
κερδοσκοπική επένδυση. Έτσι, διαφέρουν από ένα βιοµήχανο που 
κερδίζει χρήµατα εκµεταλλευόµενος µια πρωτότυπη πρωτοβουλία. Εν 
συντοµία, τόσο η τράπεζα όσο και η ξένη επένδυση δεν εκφράζουν την 
ολότητα του κεφαλαιοκρατικού συστήµατος. ∆εν είναι καν βέβαιο ότι 
αντιπροσωπεύουν την κινητήρια δύναµη ή το πιο δραστήριο στοιχείο 
του. Ορισµένοι ερευνητές έχουν κατά καιρούς επιµείνει στη σηµασία της 
αυτοχρηµατοδότησης των επιχειρήσεων για την οικονοµική ανάπτυξη 
(204). Η τράπεζα, όµως, και η ξένη επένδυση είναι οι σχεδόν 
καθαρόαιµοι µηχανισµοί του συστήµατος. Η σχετική επιλογή στα 
πλαίσια της µελέτης αυτής δεν έγινε εξαιτίας του ότι είναι εύκολο να 
καταδικάσει κανείς τέτοιου είδους φαινόµενα ή για την επίδρασή τους 
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στα υπόλοιπα οικονοµικά εργαλεία, αλλά για την αποδεικτική 
αντιπροσωπευτικότητά τους. 
 Ωστόσο, αυτές οι µαρτυρίες-και ιδιαίτερα η τράπεζα-παραµένουν 
διφορούµενες. Αυτό οφείλεται βασικά στο γεγονός ότι η τράπεζα είναι 
ταυτόχρονα αντανάκλαση και µέρος του µηχανισµού της ανάπτυξης. Στα 
διάφορα έργα του, ο Jean Bouvier αποδεικνύει ότι η τράπεζα εξαρτάται 
από το γενικό επίπεδο της ανάπτυξης, αλλά καθορίζει επίσης το επίπεδο 
έντασης και τα σηµεία εφαρµογής του τραπεζικού παρεµβατισµού: «η 
τράπεζα, προϊόν της ανάπτυξης, επιδρά στην ανάπτυξη» (205). Για να το 
θέσουµε διαφορετικά, σε µια καθορισµένη ηµεροµηνία, η τραπεζική 
κίνηση ενός τόπου εκφράζει τόσο την οικονοµική του δραστηριότητα   
όσο και την καθαυτό πολιτική που επιδιώκει η τράπεζα στο 
συγκεκριµένο χώρο: την προτεραιότητα της προσέλκυσης της 
αποταµίευσης ή των δανείων. Η τράπεζα είναι λοιπόν ένας µάρτυρας, 
αλλά τα στοιχεία που παρέχει δεν είναι αµερόληπτα ούτε ουδέτερα. Το 
άλλο διφορούµενο στοιχείο, που συναντάται επίσης και στο επίπεδο των 
περιφερειακών λογιστικών ισολογισµών, αφορά τις δυσκολίες του 
διαλόγου µεταξύ χώρου και χρόνου. Η τραπεζική δραστηριότητα ευνοεί 
αναµφισβήτητα περισσότερο τη διάρκεια και λιγότερο την απόσταση. 
Βέβαια, παρατηρεί κανείς ότι, αντίθετα µε τη γενική ατµοσφαιρική 
κυκλοφορία, τα χρήµατα της τράπεζας τείνουν να µετακινούνται από τις 
ζώνες οικονοµικής υπο-πίεσης προς τις ζώνες υπερ-πίεσης. Ωστόσο, ο 
πιστωτικός οργανισµός βασίζεται ακόµη περισσότερο στην πρόβλεψη: ο 
δανεισµός προς τους πλούσιους που δεν έχουν προς το παρόν αρκετούς 
πόρους για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους είναι µια 
απλοποιηµένη αλλά αρκετά σωστή αρχή. Αυτές οι χρονικές υστερήσεις 
πρέπει, κατά πάσα πιθανότητα, να εκφράζουν παρεµβατισµούς και 
ανισότητες µέσα στο χώρο. Αυτή η δυσαρµονία  δεν αποτελεί ένα 
απόλυτο εµπόδιο, αλλά απαιτεί συνεχή προσοχή. 
 Τα γενικά αυτά διφορούµενα, ενδογενή σε κάθε τραπεζική µελέτη, 
συνυπάρχουν στην Ελλάδα µε πρωτότυπες συνθήκες που ενισχύουν το 
ενδιαφέρον της µαρτυρίας. Καταρχήν, η τράπεζα αναπτύχθηκε και 
χρησιµοποιήθηκε από τους οικονοµικούς παράγοντες κάπως πρόωρα. 
Ήδη από το 1841, ιδρύεται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος που 
επεκτείνει γρήγορα το δίκτυό της στο σύνολο της χώρας και τις 
δραστηριότητές της στους περισσότερους τοµείς της ελληνικής 
οικονοµικής ζωής. Παρά την κατάσταση της γενικής της ανάπτυξης, η 
Ελλάδα φαίνεται να προηγείται στο επίπεδο αυτό σε σχέση µε ορισµένες 
χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, και µάλιστα τη Γαλλία: στα τέλη του 19ου 
αιώνα, η τράπεζα έχει εισχωρήσει στα ήθη και η ενηµερωµένη κοινή 
γνώµη δε χρειάζεται οπωσδήποτε να δει αποµιµήσεις επιταγών στον 
Τύπο, όπως στη Γαλλία, για να αντιληφθεί το «σκάνδαλο των επιταγών» 
του Παναµά (1888). Θα ήταν απαραίτητη µια ειδική µελέτη για να 
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επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίµηση και να εντοπιστούν τα αίτιά της, τα οποία 
προέρχονται µάλλον από τη φύση των κυρίαρχων οικονοµικών 
δραστηριοτήτων: ο ναυτικός εξοπλισµός και το διεθνές εµπόριο είναι 
δηµιουργοί και χρήστες της τράπεζας. 
 Είναι ακόµη περισσότερο βέβαιο ότι η ελληνική τράπεζα γεννιέται 
ως ένας διττά συγκεντρωτικός οργανισµός, από γεωγραφική και  
χρηµατιστική άποψη. Η µεγάλη τράπεζα ήταν εξαρχής αθηναϊκή. Οι 
µόνοι της ανταγωνιστές ήταν τοπικοί και οικογενειακοί, όπως, για 
παράδειγµα, η τραπεζική οργάνωση της Σύρου που αναφέρθηκε σε 
προηγούµενο κεφάλαιο, ή περιφερειακοί θεσµοί των οποίων η 
ζωτικότητα συνδεόταν αποκλειστικά µε τη διατήρηση του προνοµίου της 
έκδοσης και κυκλοφορίας των χαρτονοµισµάτων, όπως συνέβαινε, λόγου 
χάρη, µε την Ηπειρο-Θεσσαλική Τράπεζα. Η πρωτοτυπία και η ισχύς της 
αθηναϊκής τράπεζας προκύπτουν  µέσα από την ολοκληρωτική και 
αρχική σύγχυση της οικονοµικής και της χρηµατιστικής κρατικής 
δραστηριότητας. Ως το 1928, η Εθνική Τράπεζα εξασφάλιζε από µόνη 
της ταυτόχρονα την έκδοση του επίσηµου χρήµατος και αναθέσεις του 
δηµοσίου ταµείου καθώς και το µεγαλύτερο µέρος από τις τρέχουσες 
τραπεζικές δραστηριότητες (καταθέσεις, προεξοφλήσεις), αλλά και από 
τις έκτακτες (µακροπρόθεσµα δάνεια, βιοµηχανικές συµµετοχές). Μετά 
την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδας, τα αντίστοιχα εµπορικά 
ιδρύµατα, και ειδικά η Εθνική και οι τράπεζες που αποτελούν κατά τη 
δεκαετία του 1960 το συγκρότηµα Ανδρεάδη (Εµπορική Τράπεζα, Ιονική 
και Λαϊκή Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Αττικής), 
εξακολουθούν να εξασφαλίζουν από κοινού τις συνηθισµένες υπηρεσίες 
που παρέχονται στην πελατεία (τρέχοντες λογαριασµοί, αγοραπωλησίες 
τίτλων, παρακαταθήκες), να στηρίζουν την οικονοµική δραστηριότητα 
(δάνεια στο εµπόριο και στη βιοµηχανία) και να ακολουθούν µια 
πολιτική για τις δικές τους επενδύσεις. Για να το θέσουµε διαφορετικά, η 
διάκριση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, που υφίσταται από καιρό 
στο γαλλικό τραπεζικό σύστηµα, πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα αργά 
και τµηµατικά. Ως το 1928, η έκδοση παραµένει συνδεδεµένη µε το 
συνολικό εµπόριο του χρήµατος, ενώ η ναπολεόντειος Τράπεζα της 
Γαλλίας προηγήθηκε της µεγάλης τραπεζικής ανάπτυξης του 19ου αιώνα. 
Η τράπεζα καταθέσεων και εξοφλήσεων δεν έπαψε ποτέ να είναι και 
τράπεζα επενδύσεων: η µείωση των δανειοδοτήσεων της βιοµηχανίας 
από µεγάλες παρισινές τράπεζες στα τέλη του 19ου αιώνα (Crédit 
Lyonnais, Societé Générale) και ακόµη περισσότερο η εθνικοποίησή τους 
µετά το 1945 δεν εµφανίζονται µε την ίδια ένταση στην Ελλάδα (206). Η 
γεωγραφική συγκέντρωση της αθηναϊκής τράπεζας, που έγινε ακόµη πιο 
αποτελεσµατική µέσω του πυκνού της δικτύου υποκαταστηµάτων, η 
παρουσία της σε όλους τους τοµείς της εθνικής οικονοµίας, ενισχύουν 
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τελικά τον αποφασιστικό της ρόλο µέσα στους µηχανισµούς της 
ανάπτυξης. 
 Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά προσανατολίζουν τη µελέτη και 
κατευθύνουν την πορεία της. ∆εν πρόκειται να γράψουµε ένα ιστορικό 
της τράπεζας στην Ελλάδα, όσο ενδιαφέρον και αν παρουσιάζει, και 
ακόµη λιγότερο ένα χρονικό της επιχείρησης, όσο κύρος και σηµασία και 
αν έχει ένα ίδρυµα όπως η Εθνική Τράπεζα. Χρειάζεται, όµως, να 
αποσαφηνίσει κανείς µε επιµέλεια και από γεωγραφική άποψη τις 
διακινήσεις των κεφαλαίων κατά τη µακρόχρονή τους διάρκεια, καθώς 
και τις διαφορετικές οικονοµικές εκφράσεις του τραπεζικού συστήµατος, 
που συνίσταται στην προσέλκυση των οικονοµικών πόρων εκεί όπου 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν παραγωγικά. Αυτό συνεπάγεται τον 
υπολογισµό της επιρροής τους στην εξέλιξη της περιφερειακής 
δυναµικότητας. Για το λόγο αυτό, η προσέγγιση θα ακολουθεί 
εναλλακτικά τη θεµατική και τη χρονολογική σειρά. Θα 
παρακολουθήσουµε πρώτα την επέκταση των συγκεντρωτικών 
τραπεζικών δικτύων και έπειτα θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα 
αυτού του πολύ ισχυρού παράγοντα µέσα στο κράτος που αποτέλεσε η 
Εθνική Τράπεζα ως το 1928. Θα αναλύσουµε επίσης, κατά διαστήµατα, 
τη συνολική λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος ως το ίδιο έτος, 
επιχειρώντας µε αυτόν τον τρόπο να καταλήξουµε σε ένα συνθετικό  
απολογισµό των χρηµατιστικών συναλλαγών στη χώρα. 
 
1. Η εγκατάσταση των συγκεντρωτικών τραπεζικών δικτύων. 
 
Η πρωτοτυπία που πρέπει να υπογραµµιστεί, καταρχήν σε σχέση µε τις 
γαλλικές τράπεζες, είναι ο υψηλότατος βαθµός διοικητικού 
συγκεντρωτισµού. Σε αντίθεση µε το συνηθέστερο στη ∆υτική Ευρώπη 
ιεραρχηµένο κύκλωµα από το τοπικό στο κεντρικό υποκατάστηµα και 
από το κεντρικό υποκατάστηµα στην κεντρική έδρα, στην Ελλάδα  και το 
µικρότερο υποκατάστηµα της Εµπορικής Τράπεζας, λόγου χάρη, 
διατηρεί άµεσες επαφές µε την αθηναϊκή έδρα. Συναντάµε το 
συγκεκριµένο χαρακτηριστικό σε όλους τους υπόλοιπους τραπεζικούς 
οργανισµούς (Εθνική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα) και αυτό δεν 
εκφράζει τόσο την περιορισµένη έκταση της εθνικής επικράτειας όσο την 
αναγνωρισµένη απουσία ενός ιεραρχηµένου αστικού δικτύου και 
περιφερειακών κέντρων ικανών να αντιπαρατεθούν στην επιρροή της 
πρωτεύουσας. Έτσι, στη Μακεδονία, παρόλο που η Θεσσαλονίκη έχει 
ευνοηθεί από την άποψη αυτή, όχι µόνο το υποκατάστηµα της 
µακεδονικής πόλης δεν ελέγχει ακόµα και κοντινά κέντρα (Αλεξάνδρεια, 
Βέροια, Νάουσα), αλλά τα διάφορα αστικά υποκαταστήµατα διατηρούν 
απευθείας λογιστικές σχέσεις µε την κεντρική έδρα: αυτή η κατάσταση 
δηµιουργεί ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο λογιστικό σύστηµα (οι τοπικές 
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συναλλαγές µεταβιβάζονται ως την Αθήνα), και εκφράζει κυρίως µια 
ενδιαφέρουσα οικονοµική, κοινωνική και ψυχολογική συµπεριφορά: στο 
συλλογικό επίπεδο υπάρχει µια δυσπιστία των τοπικών κέντρων απέναντι 
σε µια περιφερειακή πρωτεύουσα ο ρόλος της οποίας αναγνωρίζεται 
δύσκολα,  και στο ατοµικό επίπεδο συναντάµε µια προσωπική προσφυγή 
(του πελάτη που θέλει να αποσπάσει ένα σηµαντικό δάνειο το οποίο 
ξεπερνά τις αρµοδιότητες του υποκαταστήµατος, λόγου χάρη) στις 
ανώτερες βαθµίδες της τραπεζικής ιεραρχίας. ∆εν πρόκειται για τη 
µοναδική περίπτωση όπου ο αθηναϊκός συγκεντρωτισµός εµφανίζεται 
ταυτόχρονα ως ενεργός παράγοντας-όταν πρέπει να ανταποκριθεί στη 
θέληση της επαρχίας και να ενεργήσει προς όφελός της-και ως 
διαδικασία εξάπλωσης της επιρροής των κεφαλαίων της πρωτεύουσας 
στην επαρχία. 
 Εξαιτίας αυτού του διοικητικού συγκεντρωτισµού έχει ακόµη  
µεγαλύτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς τα στάδια της 
ανάπτυξης του δικτύου των µεγάλων τραπεζών της χώρας. Η δηµιουργία 
ενός υποκαταστήµατος υποδηλώνει τη ζωτικότητα ενός τόπου που 
θεωρείται αρκετά κατάλληλος για να ενταχθεί στο τραπεζικό δίκτυο 
προσέλκυσης των οικονοµικών πόρων, αλλά και την επιθυµία των 
κατοίκων της περιοχής να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσιακές  
διακλαδώσεις του κεντρικού οργανισµού. Υπεύθυνοι για την εκτίµηση 
αυτών των ποικίλων τοπικών δυνατοτήτων είναι οι επιθεωρητές των 
υποκαταστηµάτων. Άλλωστε, η τράπεζα διατηρεί ιδιωτικούς 
ανταποκριτές στα αστικά κέντρα που δεν εξυπηρετεί και, ανάλογα µε τον 
όγκο των υποθέσεών τους, εκτιµά τη δυνατότητα της αντικατάστασής 
τους από ένα υποκατάστηµα. Τα κριτήρια δεν είναι πάντοτε 
αντικειµενικά. Έτσι, από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, κάθε 
δηµιουργία υποκαταστήµατος υπόκειται στις αποφάσεις της 
Νοµισµατικής Επιτροπής, πράγµα που καθιστά πιθανή την άσκηση 
πολιτικών πιέσεων:βουλευτές µε ισχυρή επιρροή θα µπορούσαν να 
ζητήσουν την ίδρυση υποκαταστήµατος στην περιφέρειά τους, ενώ 
άλλοτε η παρουσία παραρτήµατος µιας ανταγωνιστικής τράπεζας θα 
ήταν δυνατό να επιβάλει την απόρριψη ή την αναβολή της λειτουργίας 
του. Παραµένει το γεγονός ότι η συνολική παρακολούθηση της 
εξάπλωσης των τραπεζικών δικτύων αποκαλύπτει µια ενδιαφέρουσα 
«ιδιοποίηση» της εθνικής επικράτειας. Σχετικά µε το φαινόµενο αυτό, θα 
παρουσιάσουµε τρία παραδείγµατα-την Εθνική, την Εµπορική και την 
Αγροτική Τράπεζα-που επιτρέπουν την ανίχνευση διαφορετικών 
επιρροών που ασκούνται στην ελληνική επαρχία από τους 
χρηµατιστικούς οργανισµούς της πρωτεύουσας. 
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Η Εθνική Τράπεζα: η υποστήριξη της διοίκησης στη διαχείριση της 
οικονοµίας. 
 
 
        Η Εθνική Τράπεζα, η παλαιότερη της Ελλάδας, που ιδρύθηκε στα 
1841 και είχε το εκδοτικό προνόµιο ως το 1928, δέχθηκε κατά τη 
διάρκεια επέκτασης του δικτύου της την καθοριστική πίεση των 
διοικητικών δοµών: συγκρότησε τους κρίκους της αλυσίδας των 
υποκαταστηµάτων  παράλληλα µε τη διαµόρφωση της εθνικής 
επικράτειας. Ήδη, πριν από το 1881, χρονολογία της Συνθήκης του 
Βερολίνου, µε την οποία προσαρτάται η Θεσσαλία και η Άρτα, έχει 
σταθερά επεκταθεί στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά 
του Αιγαίου. Στις περιοχές αυτές, παρά την πάροδο µεγάλου χρονικού 
διαστήµατος από την περίοδο εκείνη, τα µεταγενέστερα υποκαταστήµατα 
είναι σαφώς λιγότερα: 11 στα 28 στην Πελοπόννησο, 10 στα 21 στη 
Στερεά Ελλάδα και στην Εύβοια, 2 στα 4 στις Κυκλάδες. Επιπλέον, τα 
πιο πρόσφατα υποκαταστήµατα δεν αντιστοιχούν γενικά παρά σε αστικά 
κέντρα δευτερεύουσας σηµασίας: Ύδρα, Νεµέα, Λεωνίδιο στην 
Πελοπόννησο, Αιτωλικό ή Ερυθραία στη Στερεά Ελλάδα, Αλιβέρι στην 
Εύβοια, Μύκονος στις Κυκλάδες. Εξαίρεση συνιστούν µόνο τα νησιά του 
Ιονίου που προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα στα 1864, από τα οποία µόνο η 
Κέρκυρα απέκτησε υποκατάστηµα της Εθνικής, επειδή το αντίστοιχο 
ίδρυµα της Ιονικής διατήρησε το εκδοτικό προνόµιο. 
 Μετά το 1881 και πριν το 1908, πριν ξεσπάσουν οι βαλκανικοί 
πόλεµοι, παρατηρείται η ίδια συστηµατική επέκταση στα πρόσφατα 
προσαρτηµένα εδάφη: του Βόλου, της Καρδίτσας, της Λάρισας, των 
Τρικάλων (1898), της Άρτας (1900), του Αλµυρού (1905). Το µοναδικό 
µεταγενέστερο υποκατάστηµα στην περιοχή άνοιξε στα Φάρσαλα (1929). 
Η αξιοποίηση της Κρήτης ξεκίνησε σχεδόν αµέσως µόλις αναγνωρίστηκε 
η αυτονοµία της, στα 1898: ένα χρόνο αργότερα δηµιουργήθηκαν 
ταυτόχρονα υποκαταστήµατα στο Ρέθυµνο, στο Ηράκλειο και στα Χανιά. 
Μετά την αναταραχή των βαλκανικών πολέµων, στις περιοχές που µόλις 
είχαν προσατηθει, η τραπεζική εξάπλωση ήταν αρκετά γρήγορη: 
Ιωάννινα (1913), Πρέβεζα (1917) στην Ήπειρο, Θεσσαλονίκη (1913), 
Καβάλα (1914), Κοζάνη, Σέρρες (1918), ∆ράµα, Έδεσσα, Καστοριά 
(1919) στη Μακεδονία, Κοµοτηνή, Ξάνθη, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη 
(1920) στη Θράκη, Σάµος, Μυτιλήνη, Χίος (1919) στα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου. 
 Τα υποκαταστήµατα που ιδρύθηκαν διαδοχικά από το 1924 ως το 
β΄παγκόσµιο πόλεµο είχαν ως κυριότερη συνέπεια την πύκνωση ενός 
δικτύου που είχε ήδη συγκροτηθεί κατά τα δύο τρίτα περίπου. Μετά το 
1945, εκτός από την εγκατάσταση παραρτηµάτων στα ∆ωδεκάνησα 
(Ρόδος 1947, Κάλυµνος 1948, Κως 1949), που οφείλεται στην 
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παραδοσιακή πολιτική της τράπεζας, η οποία ακολουθεί τα στάδια 
µεγέθυνσης της εθνικής επικράτειας, στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα 
υποκαταστήµατα ανοίγουν είτε σε ασήµαντα αστικά κέντρα είτε στις 
συνοικίες της πρωτεύουσας. Αυτή η διαπίστωση επισφραγίζει άλλωστε 
τη δηµογραφική και οικονοµική ανάπτυξη της Αθήνας: από τα 66 
υποκαταστήµατα που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους από το 1945 ως το 
1966 τα 26 βρίσκονταν στην περιοχή της πόλης αυτής. 
 
Η Εµπορική Τράπεζα: η αντιµετώπιση των περιφερειακών ανισορροπιών 
 
 Για την Εµπορική Τράπεζα, που ιδρύθηκε αργότερα (1905) και δεν 
είχε το εκδοτικό προνόµιο ώστε να επωµιστεί και τις συνέπειές του, οι 
οικονοµικές επιδιώξεις υπερίσχυαν πάντοτε σε σχέση µε τον καθαρά 
διοικητικό παράγοντα. Ως το 1910, τα υποκαταστήµατα της τράπεζας 
περιορίζονταν στη Νότια Ελλάδα: το µοναδικό υποκατάστηµα που 
λειτουργούσε βορειότερα του Κορινθιακού Κόλπου βρισκόταν σε ένα 
από τα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, 1909). Μέχρι ενός σηµείου, αυτή 
τοπική εγκατάσταση εξέφραζε πολιτικούς παράγοντες (τα βόρεια σύνορα 
δε συµπεριλάµβαναν ακόµη παρά τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία), 
ενώ παράλληλα αντικατόπτριζε τις ανισορροπίες και τη δυναµικότητα 
της εποχής. Η επέκταση της τράπεζας δεν άγγιξε ούτε τη Στερεά Ελλάδα 
ούτε τη Θεσσαλία, παρόλο που εκεί υπήρχαν ήδη σηµαντικά κέντρα (το 
Αγρίνιο µε τα καπνά του, η Θήβα µε την αποξήρανση της λίµνης της 
Κωπαΐδας, ο Βόλος µε το Λιµάνι του). Εκείνη την εποχή τα 
υποκαταστήµατα ήταν συγκεντρωµένα στην Πελοπόννησο και τα νησιά 
και παντού διακρίνονται τα λιµάνια: της Πελοποννήσου (κατά σειρά 
δηµιουργίας υποκαταστηµάτων): η Πάτρα, το Ναύπλιο, το Αίγιο, η 
Καλαµάτα, που γνώριζαν µεγάλη κίνηση µε τις εξαγωγές του ελαιολάδου 
και της κορινθιακής σταφίδας και ορισµένα σηµαντικά νησιώτικα 
κέντρα: η Σύρος, όπου το λιµάνι της Ερµούπολης µε τα υφαντουργεία 
του-βαµβάκι-ανταγωνιζόταν το βιοµηχανικό κέντρο του Πειραιά, η 
Κέρκυρα, όπου η βρετανική παρουσία εξασφάλισε ένα γενικό επίπεδο 
ανώτερο απ’ ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Εν συντοµία, τα πρώτα χρόνια η 
τράπεζα ενδιαφέρεται µόνο για τις πόλεις, όπου οι µορφές της 
δραστηριότητας    και το ανοιχτό πνεύµα της εξασφαλίζουν περισσότερο 
βέβαιη αποδοτικότητα: µεγάλο εµπόριο µε το εξωτερικό, σύγχρονη 
βιοµηχανία. 
 Μετά τους βαλκανικούς πολέµους και τη µικρασιατική περιπέτεια, 
πραγµατοποιείται η επέκταση στη Θεσσαλία και στα κυριότερα αστικά 
κέντρα της Βόρειας Ελλάδας. Η τράπεζα πασχίζει να εδραιώσει την 
παρουσία της στις περιφερειακές πρωτεύουσες. Αυτή η «πολιτική» όψη 
του προβλήµατος δε µειώνει τη σηµασία του οικονοµικού παράγοντα: 
στη Θεσσαλία, ο Βόλος (1917), που αναδιανέµει τα εµπορεύµατα σε όλο 
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το Βόρειο Αιγαίο και όπου η µεταλλουργία ανθεί, αξιοποιείται ήδη πριν 
από τη Λάρισα (1920). Στα 1919, η τράπεζα εγκαθίσταται στη 
Θεσσαλονίκη, παλαιό σταυροδρόµι των εβραϊκών κεφαλαίων στην 
Ανατολική Μεσόγειο, των οποίων η αποχώρηση λόγω χρεοκοπίας ή 
εξορίας ακολούθησε   πολλές φορές την αναχώρηση των Τούρκων. Είναι, 
επίσης, η εποχή της ένταξης της Κρήτης στο κύκλωµα (Ηράκλειο 1916, 
Χανιά 1921). 
 Κατά το µεσοπόλεµο, παρόλο που στην πραγµατικότητα η 
δηµιουργία υποκαταστηµάτων σταµάτησε  από το 1931, η διεύρυνση της 
επιρροής προχωρά σε βάθος στις περιοχές της Παλαιάς Ελλάδας: στην 
Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, στη Στερεά 
Ελλάδα. Οι µοναδικές άξιες λόγου δηµιουργίες υποκαταστηµάτων στη 
Βόρεια Ελλάδα αντιστοιχούν σε τοπικά κέντρα µε αυξηµένη 
δραστηριότητα: στην Καβάλα (1927), σπουδαίο κέντρο παραγωγής 
καπνού, όπου η εγκατάσταση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία 
συµβάλλει σε µια έντονη δραστηριοποίηση, στη ∆ράµα (1930) για τους 
ίδιους λόγους, στα Ιωάννινα (1930) που ελέγχουν το µεγαλύτερο µέρος 
των δραστηριοτήτων της Ηπείρου. Εξαίρεση αποτελεί η ίδρυση 
υποκαταστηµάτων στην Πρέβεζα και τη Φλώρινα τον ίδιο χρόνο (1927). 
Πριν από τον πόλεµο, όµως, µόνο η Πελοπόννησος και τα νησιά του 
Ιονίου διαθέτουν πραγµατικά πυκνό δίκτυο. Η ερµηνεία αυτής της 
κατάστασης µπορεί µάλλον να αναζητηθεί στις συνέπειες ψυχο-
οικονοµικών αντιλήψεων, που υποδηλώνουν έναν υψηλότερο βαθµό 
ανάπτυξης, παρά σε µια οικονοµική υπεροχή αυτών των περιοχών, που 
αρχίζει άλλωστε να αµφισβητείται σοβαρά. Υπό συνθήκες δηµογραφικής 
και οικονοµικής ύφεσης, η Πελοπόννησος παραµένει η περιοχή της 
οποίας οι κάτοικοι είναι συχνά φορείς µιας έντονης συνείδησης του 
εθνικού ρόλου της στο παρελθόν, δηλαδή της συµβολής της στην 
Ελληνική Επανάσταση, αλλά και µιας αίσθησης πολιτιστικής 
ανωτερότητας που δεν µπορεί να θεωρηθεί πάντοτε δικαιολογηµένη. 
Είναι, επίσης, η περιοχή που πληρεί τις προϋποθέσεις για να φανεί 
περισσότερο ανοιχτή στην πρακτική της τραπεζικής κυκλοφορίας. 
Αντίθετα, η Βόρεια Ελλάδα δεν παρουσιάζει ακόµα κατά τη διάρκεια του 
µεσοπολέµου σοβαρές δυνατότητες για µια εµπορική τράπεζα: 
καθυστερηµένη αγροτική οικονοµία, µεγάλα έργα εξυγίανσης του χώρου 
και εγκατάστασης των προσφύγων που απαιτούν κυρίως κρατικές 
επενδύσεις, φτωχοί γηγενείς κάτοικοι, ευφυείς αλλά σε δύσκολη θέση 
πρόσφυγες, τους  οποίους οι πολυάριθµες περιπλανήσεις ωθούν 
περισσότερο στην ιδιωτική αποταµίευση παρά στις τραπεζικές 
καταθέσεις. 
 Από τη δεκαετία του 1950, µε την αποκατάσταση της ειρήνης, η 
κατάσταση άλλαξε κατά πολύ. Το δίκτυο έγινε πυκνότερο και 
επεκτάθηκε στη µέχρι τότε σχετικά παραµεληµένη Θράκη. Στις περιοχές 
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που είχαν ενσωµατωθεί από την αρχή στο δίκτυο, και ειδικά στην 
Πελοπόννησο, ιδρύθηκαν υποκαταστήµατα σε αστικά κέντρα µάλλον 
δευτερεύουσας σηµασίας: στην Κόρινθο (1954), τη Νεµέα, τα Φιλιατρά 
(1960), το Μελιγαλά και τους Μολάους (1963). Μετά από προσπάθειες 
τουλάχιστον πενήντα ετών που βασίζονταν στην αναγνώριση των 
περιφερειακών οικονοµικών αναγκών και συµφερόντων η Εµπορική 
Τράπεζα κατόρθωσε να εξαπλωθεί στο σύνολο της εθνικής επικράτειας. 
Ο επισκέπτης είναι βέβαιος ότι θα βρει σε κάθε µέρος σχεδόν, ακόµα και 
αν ακολουθεί τα λιγότερο δηµοφιλή δροµολόγια, ένα υποκατάστηµα της 
Εµπορικής Τράπεζας, όπου βρίσκεται σε περίοπτη θέση η 
προσωπογραφία του προέδρου της Στρατή Ανδρεάδη, σύµβολο µιας 
προσωπικής επιτυχίας αλλά και της συγκεντρωτικού τύπου ενότητας του 
ιδρύµατος γύρω από την αθηναϊκή του διοίκηση. 
 
H Aγροτική Τράπεζα: το κεφάλαιο στην υπηρεσία της επαρχίας. 
 
 Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, που ιδρύθηκε στα 1930, 
παρέχει έναν τρίτο τρόπο ανάπτυξης του ίδιου φαινοµένου. Για πρώτη 
φορά, η λειτουργία ενός χρηµατιστικού οργανισµού µε έδρα την 
πρωτεύουσα δεν έχει ως βασική συνέπεια τη διοχέτευση των επαρχιακών 
κεφαλαίων προς την Αθήνα, αλλά τη στήριξη των επαρχιών µε χρήµατα 
του δηµοσίου. Αυτή η διαδικασία έχει µια πρωτότυπη και διαρκή 
επίπτωση στο πολιτικό επίπεδο: ενώ, για παράδειγµα, η Εθνική Τράπεζα 
συσχετίζεται πάντοτε µε την κρατική χρηµατοδότηση και την κεντρική 
ελληνική πολιτική, η Αγροτική εµφανίζεται ευθύς εξαρχής ως εργαλείο 
εφαρµογής περιφερειακής πολιτικής, και εποµένως δηµοφιλές 
διακύβευµα για τους υπουργούς και τους βουλευτές που επιθυµούν την 
αξιοποίηση των περιφερειών τους. 
 Αυτή η διττή πρωτοτυπία βοηθά στην ερµηνεία του ασυνήθιστου   
τρόπου ανάπτυξης του δικτύου της Αγροτικής Τράπεζας. Είναι η πρώτη 
φορά στην τραπεζική ιστορία της Ελλάδας που τα πρωτεία δεν κατέχουν 
ούτε η Πελοπόννησος ούτε τα νησιά του Αιγαίου. Από τα 9 
υποκαταστήµατα που ιδρύθηκαν στα 1930, τα 5 συγκεντρώνονται στην 
Κρήτη (στα Χανιά, τη Βάµο, το Ρέθυµνο, τον Άγιο Νικόλαο, το 
Ηράκλειο), από τα οποία τα 2 βρίσκονται σε περιοχές που δεν 
παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον (Βάµος, Άγιος Νικόλαος). Τα 4 
υπόλοιπα υποκαταστήµατα δηµιουργήθηκαν σε µεγάλες πόλεις (στην 
Πάτρα, τα Ιωάννινα, τη Θεσσαλονίκη, τη Μυτιλήνη) και τα 3 από αυτά 
βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά τα γεωγραφικά συγκροτήµατα 
εκφράζουν ως επιλογές την έκδηλη θέληση της τράπεζας να εδραιώσει τη 
θέση της σε παραδοσιακά αναξιοποίητες από τραπεζική άποψη περιοχές 
και να παράσχει πίστωση στις επαρχίες όπου η εγκατάσταση των 
προσφύγων της Μικράς Ασίας και η αποξήρανση των πεδιάδων 
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καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης. Ωστόσο, εκφράζουν 
επίσης, και µάλιστα σε σηµαντικό βαθµό για την περίπτωση της Κρήτης, 
και την προσωπική θέληση του πολιτικού ηγέτη της εποχής, του 
Βενιζέλου. 
 Οι µεταγενέστερες δηµιουργίες υποκαταστηµάτων επιβεβαιώνουν 
αυτές τις τάσεις. Στα 1933 ανοίγουν 4 υποκαταστήµατα στη 
Βορειοανατολική Ελλάδα, 1 στη Θράκη (Αλεξανδρούπολη), 2 στη 
Μακεδονία (∆ράµα, Καβάλα), 1 στη Θεσσαλία (Λάρισα). Ένα χρόνο 
αργότερα, το δίκτυο εξακολουθεί να µην έχει επεκταθεί στην 
Πελοπόννησο εκτός από την Πάτρα, ενώ επεκτείνεται στη Βόρεια 
Ελλάδα (Ξάνθη, Σέρρες, Καρδίτσα) και προωθεί διστακτικά ένα 
υποκατάστηµα στη Στερεά Ελλάδα (Αγρίνιο). Στα 1935, η εξάπλωση 
επιταχύνεται στη Βόρεια Ελλάδα καλύπτοντας σηµαντικά κέντρα που 
δεν υπολογίζονταν ως τότε, όπως η Κοζάνη (Μακεδονία), η Κοµοτηνή 
(Θράκη), ο Βόλος και τα Τρίκαλα (Θεσσαλία), αλλά και κωµοπόλεις της 
Μακεδονίας όπως η Αξιούπολη, τα Νέα Μουδανιά, η Νέα Ζίχνη ή το 
Νικηφόρο. Την ίδια εποχή, η τάση αυτή µόλις αγγίζει τη Στερεά Ελλάδα 
(Λαµία, Μεσολόγγι), εισχωρεί λίγο στην Πελοπόννησο (Μεγαλόπολη, 
Ξυλόκαστρο και Άργος) και φθάνει στο πρώτο νησί (Κέρκυρα). 
Συνολικά, στα 1935 η Αγροτική Τράπεζα  καλύπτει µε ένα πυκνό δίκτυο 
όλη την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρήτη, τα µεγάλα 
αστικά κέντρα της ∆υτικής Μακεδονίας και της Θράκης. Μόνο κατά το 
διάστηµα 1936-1939 εδραιώνεται πραγµατικά στην Πελοπόννησο, ενώ 
παράλληλα ενισχύεται το δίκτυο στη ∆υτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη 
Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα και επιχειρείται µια διστακτική κίνηση 
προς την κατεύθυνση των νησιών και ειδικά εκείνων του Ιονίου 
(Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος). Στην πραγµατικότητα, µόνο µετά 
τον πόλεµο ολοκληρώνεται η επέκταση στα νησιά και η Αγροτική 
Τράπεζα διαθέτει πλέον το δίκτυο µε τη µεγαλύτερη πυκνότητα και την 
οµαλότερη κατανοµή στην Ελλάδα (207). 
 Παρά τους διαφορετικούς τρόπους συγκρότησής τους, υπάρχει 
ωστόσο για τα ελληνικά τραπεζικά δίκτυα µια κοινή αρχή, η πολύ στενή 
σχέση µε ένα κέντρο πρωτοβουλιών. Τα υποκαταστήµατα αυτά που 
προέρχονται από αθηναϊκές πρωτοβουλίες και διευθύνονται µόνιµα από 
την κεντρική διοίκηση, διαθέτουν ουσιαστικά ένα de facto µονοπώλιο 
και αποτελούν για την πρωτεύουσα σαφές δείγµα οικονοµικής υπεροχής 
επί του συνόλου σχεδόν της εθνικής επικράτειας. Είναι λοιπόν φυσικό να 
βρίσκεται το µεγαλύτερο µέρος των παραγόντων της εσωτερικής 
χρηµατιστικής κυκλοφορίας στη σφαίρα επιρροής των τραπεζών που 
εδρεύουν στην Αθήνα. Μένει να προσδιορίσουµε την κατεύθυνση και τη 
σηµασία της διακίνησης των κεφαλαίων που είναι αποτέλεσµα της 
συγκεκριµένης αυτής επιρροής στο εσωτερικό της χώρας. 
 



217 

 
 

 

 
2. Μια ισχυρή εξουσία µέσα στο κράτος: Η Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος 1841-1928. 
 
 

Επί ενενήντα χρόνια σχεδόν, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
υπήρξε  ένας πραγµατικός πολιτικός, οικονοµικός και ανθρώπινος 
θεσµός. Οι διαδοχικοί διοικητές της είχαν σηµαντική, αν και όχι πάντα 
άµεσα ορατή, συµµετοχή στη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων και 
πολλοί από αυτούς κατέλαβαν επίσηµα αξιώµατα: στα 1897, ο Στρέιτ 
γίνεται υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της διεθνούς κρίσης µε 
την Τουρκία, για να παραιτηθεί ένα χρόνο αργότερα δηλώνοντας ότι «η 
τράπεζα δεν πρέπει να αναµιγνύεται στην πολιτική». Το 1928, ο 
∆ιοµήδης γίνεται γίνεται διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας που µόλις 
έχει ιδρυθεί. Αν και ιδιωτική, η Εθνική Τράπεζα δέχεται τέτοια προνόµια 
από το κράτος ώστε να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των µεγάλων  
υποθέσεων του βασιλείου και ενίοτε να αποτελεί τον εξωτερικό του 
εκπρόσωπο µε το µεγαλύτερο κύρος: στα 1860 ο ιδρυτής της, ο Γεώργιος 
Σταύρου, γίνεται δεκτός στη Μασσαλία και το Παρίσι ως πραγµατικός 
πρεσβευτής και το 1904 η Εθνική Τράπεζα διαπραγµατεύεται απευθείας 
στις ελβετικές χρηµατιστικές αγορές µε την National Bank fur 
Deutschland για την δηµιουργία ενός πιστωτικού οργανισµού-την 
τράπεζα Ανατολής-που θα επεκτείνει τις δραστηριότητές του από το 
Αµβούργο ως την Ανατολική Μεσόγειο  και τη Μαύρη Θάλασσα. Υπό 
τις συνθήκες αυτές, είναι επόµενο να θεωρείται γενικά η Τράπεζα πιο 
σίγουρος εγγυητής του καθεστώτος από όσο η ίδια η δυναστεία: στα 
1863, ο διοικητής ευχαριστεί πολύ επίσηµα, στην ετήσια έκθεσή του, 
τους στόλους των Μεγάλων ∆υνάµεων για την προστασία που παρείχαν 
στα κτίρια της τράπεζας κατά τη διάρκεια των αντιοθωνικών ταραχών 
του προηγούµενου χρόνου. Παρά την παρουσία αυτή και τη δύναµη της 
Εθνικής Τράπεζας, δεν έχουµε την πρόθεση να σκιαγραφήσουµε την 
ιστορία της, επειδή κάτι τέτοιο δε θα αντιστοιχούσε στους στόχους µας. 
Είναι περισσότερο ενδιαφέρον να παραθέσουµε τις βάσεις της επιτυχίας 
της παράλληλα µε την περιφερειακή επίδραση που άσκησε επί ένα 
σχεδόν αιώνα (208). 
 
 
Η προσεκτική διαφύλαξη και η αδιάκοπη επέκταση του εκδοτικού 
προνοµίου. 
 
 
 Όταν εξετάζει κανείς τις ετήσιες εκθέσεις, διαπιστώνει ότι το πιο 
στέρεο θεµέλιο της Εθνικής Τράπεζας και η πιο σταθερή της 
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δραστηριότητα είναι οπωσδήποτε το προνόµιο της έκδοσης των 
κρατικών χαρτονοµισµάτων και της κυκλοφορίας τους µέσα στο 
βασίλειο. Ενώ στην αρχή παραχωρήθηκε για είκοσι χρόνια, η διατήρηση 
του προνοµίου ανανεώνεται συνεχώς για πολύ µεγαλύτερες περιόδους, 
και κάθε φορά πολύ πριν από τη λήξη της προκαθορισµένης διορίας: το 
1861 παρατείνεται για 30 χρόνια, το 1880 συµφωνείται µία νέα 
παράταση 25 ετών από το 892 και έντεκα χρόνια αργότερα παρατείνεται 
σχεδόν επ’ αόριστο. Αυτή η συνέχεια εξασφαλίζει στην τράπεζα την 
εµπιστοσύνη του κοινού και τη δυνατότητα να αναπτύσσει 
µακροπρόθεσµες δραστηριότητες. 
 Στις παρατάσεις αυτές που χορηγούνται στο εκδοτικό του 
προνόµιο, το ίδρυµα προσθέτει τις προσπάθειές του να εξουδετερώσει 
κάθε ενδεχόµενο ανταγωνιστή και να διευρύνει την επιρροή του 
παράλληλα µε τη µεγέθυνση της εθνικής επικράτειας, και ο σκοπός 
αυτός αγιάζει όλα τα µέσα. Στα 1861, όταν οι φήµες για τη δηµιουργία 
αγροτικής τράπεζας επαληθεύονται, προτείνει τη συµµετοχή της στο νέο 
οργανισµό µε το ένα τρίτο του κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα 
θιγεί το εκδοτικό της προνόµιο: το σχέδιο δε θα ευοδωθεί. Είκοσι χρόνια 
αργότερα, συµµετέχει στην ίδρυση της Ηπειρο-Θεσσαλικής 
Προνοµιούχου Τράπεζας: στην πραγµατικότητα, αδυνατώντας να 
εµποδίσει αυτήν την εξέλιξη ή αποφεύγοντας να διακινδυνεύσει για ένα 
αβέβαιο ενδεχόµενο, επωφελείται από τα υποκαταστήµατα του νέου 
ιδρύµατος για να τοποθετήσει µε τις λιγότερες δυνατές δαπάνες, δηλαδή 
χωρίς έξοδα εκµετάλλευσης, τα ενυπόθηκα δάνειά της. Τελικά, η 
Ηπειρο-Θεσσαλική θα απορροφηθεί στα τέλη του αιώνα. Με τον ίδιο 
τρόπο, η Εθνική Τράπεζα εισχωρεί το 1899 στην Τράπεζα Κρήτης, που 
τίθεται λίγο αργότερα υπό τον έλεγχό της (1919). Συναντώντας 
περισσότερες δυσκολίες από την Ιονική Τράπεζα, που κατόρθωσε χάρη 
στους βρετανικούς δεσµούς της να διατηρήσει το εκδοτικό προνόµιο στα 
Επτάνησα επί µισό σχεδόν αιώνα, χρησιµοποιεί άλλες µεθόδους. Το 
1903, µία σύµβαση µε το κράτος προσδιορίζει ότι το εκδοτικό προνόµιο 
της Εθνικής Τράπεζας θα επεκταθεί στα νησιά του Ιονίου αµέσως µετά 
τη λήξη του προνοµίου της Ιονικής Τράπεζας, δηλαδή µόλις το 1920. ∆ε 
χρειάζονται περισσότερα για να κλονιστεί η εµπιστοσύνη των µετόχων 
της Ιονικής Τράπεζας, που αποφασίζουν να παραιτηθούν από την 
προσπάθεια στα 1905. 
 Τελικά, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών, η Εθνική 
Τράπεζα συναντά ένα µόνο επικίνδυνο ανταγωνιστή, και µάλιστα αυτόν 
µε τον οποίο έχει συνάψει τη σύµβαση: το κράτος. Έτσι, προκύπτει µια 
διαρκής διελκυστίνδα ανάµεσα στην πολιτεία, που έχει ανάγκη από τα 
χρήµατα της τράπεζας και απειλεί να εκδώσει δικά του χαρτονοµίσµατα 
και το ίδρυµα που διαµαρτύρεται για την παραβίαση της νοµιµότητας. 
Στα 1868, αυτή η κατάσταση οδηγεί σε ρήξη, αφού το κράτος εκδίδει 
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χαρτονοµίσµατα που κυκλοφορούν καταναγκαστικά για ένα διάστηµα 
µερικών εβδοµάδων µόνο. Η τράπεζα, όµως, βρέθηκε σε δύσκολη θέση 
και έκτοτε έδειχνε µεγαλύτερη επιφυλακτικότητα στις σχέσεις της µε την 
κυβέρνηση. Στην πραγµατικότητα, το βασικότερο αντικείµενο της 
φιλονικίας ήταν περισσότερο η επέκταση του δικτύου της τράπεζας παρά 
η νοµισµατική σταθερότητα. Το κράτος θα ήθελε να είναι παρούσα η 
τράπεζα σε όλες τις επαρχίες, ώστε να αντιπροσωπεύει µια ελεγχόµενη 
πίστωση και κυρίως να εξασφαλίζει την πραγµατική κυκλοφορία του 
επίσηµου χρήµατος  και να εδραιώσει τη διοίκησή της. Αρχικά, µάλιστα, 
το κράτος είχε συνδυάσει το εκδοτικό προνόµιο µε την υποχρέωση να 
ανοίγει η τράπεζα ένα υποκατάστηµα σε κάθε επαρχία. Το ίδρυµα, που 
δεν ενδιαφέρεται παρά για τα αποδοτικά υποκαταστήµατα δε φρόντισε 
να εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωση: στα 1873, τα υποκαταστήµατα 
είναι  22 για 44 επαρχίες. Υπό την πίεση του αγροτικού εκλογικού 
σώµατος, η Βουλή αρνείται να επικυρώσει το τετελεσµένο γεγονός. 
Ωστόσο, η κυβέρνηση, αντιµετωπίζοντας έλλειψη χρηµάτων, καταφεύγει 
στις παρατάσεις και τις επανειληµµένες αιτήσεις πίστωσης, τις οποίες η 
τράπεζα σπεύδει να ικανοποιήσει µπροστά στον κίνδυνο να 
αµφισβητηθεί το πολύτιµο προνόµιό της ή να γίνουν οι συνθήκες 
εκµετάλλευσης πολύ δαπανηρές για την ίδια. Τελικά, η σύγκρουση 
κλείνει από νοµική άποψη στα 1880, αφού στην ανανέωση του 
προνοµίου της τράπεζας αναφέρεται ρητά ότι είναι ελεύθερη να 
εγκατασταθεί οπουδήποτε στο βασίλειο, µε εξαίρεση τα νησιά του Ιονίου 
(209). 
 Το ίδρυµα βρίσκεται λοιπόν σε ευνοϊκή θέση: το προνόµιο της 
έκδοσης και της κυκλοφορίας τής εξασφαλίζει de facto ένα µονοπώλιο 
στην εξυπηρέτηση της πελατείας και την εισροή της αποταµίευσης και το 
δικαίωµα της σχεδόν απόλυτης επίβλεψης της δραστηριότητας των 
τοπικών, µικρών πιστωτικών οίκων: παίζει το ρόλο του γραφείου 
συµψηφισµού και οργανισµού αναπροεξόφλησης και ελέγχου του 
συναλλάγµατος. Χάρη στο ελεύθερο της εγκατάστασης, διευρύνει αυτήν 
την πολιτική υπεροχή προσδίδοντάς της µια οικονοµική διάσταση µε την 
ίδρυση υποκαταστηµάτων στα µέρη που ευνοούν περισσότερο τη 
δραστηριότητά της. 
 
 
Ο µόνιµος τραπεζίτης του Κράτους. 
 
 
 Στην πραγµατικότητα αυτά τα πλεονεκτήµατα περιορίζονται διπλά 
εξαιτίας του αντιτίµου που απαιτεί το κράτος και από την ίδια την 
ιδεολογία της οποίας φορείς είναι οι ιθύνοντες της τράπεζας. Ολόκληρο 
το 19ο αιώνα-και η κατάσταση δεν καλυτέρευσε σχεδόν καθόλου στον 
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20ο- οι διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν έλλειψη ρευστού, όταν δε 
χρεοκοπούν. Είδαµε ήδη τον τρόπο µε τον οποίο ενεργούσαν ώστε να 
εξυπηρετήσει η τράπεζα τους σκοπούς τους. Το ίδρυµα υποκύπτει ενίοτε 
στον εξαναγκασµό και την πίεση: αγοράζει κρατικές οµολογίες, κρατικά 
δάνεια, ειδικές εκδόσεις. Αν αναφέραµε αναλυτικά όλες αυτές τις 
ενέργειες, θα γινόµασταν κουραστικοί. Μερικές φορές, µάλιστα, όταν 
δηλαδή η  Ελλάδα βρίσκεται σε πόλεµο επιδεικνύει και κάποιο ζήλο: στα 
1912-1913 βοηθά σηµαντικά το κράτος στις προσπάθειές του κατά τη 
διάρκεια των βαλκανικών πολέµων και συγχαίρει τους «Έλληνες πελάτες 
της για τον πατριωτισµό τους που κατέστησε εφικτές τις προσπάθειες 
αυτές, πολλαπλασιάζοντας τις καταθέσεις οι οποίες επέτρεψαν τη 
χορήγηση δανείων» (210). 
 Γενικότερα, οι διοικητές της τράπεζας παρουσιάζουν µια εικόνα 
του εαυτού και των προθέσεών τους που διακατέχεται από µια 
µεσσιανικού τύπου έµπνευση, φαινοµενικά καλόπιστη εφόσον 
ανταποκρίνεται στα βασικά τους συµφέροντα. Η θεώρηση αυτή, που 
ήταν πολύ έκδηλη σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, αποκτά 
µεγαλύτερη συνοχή στο τέλος της περιόδου αναφοράς, όταν οι ελπίδες 
και στη συνέχεια οι ήττες της εκστρατείας της Μικράς Ασίας καθιστούν 
περισσότερο αναγκαίο ένα έργο εθνικής συνοχής. Στα 1921, µετά την 
κατάληψη της Σµύρνης, η ετήσια έκθεση υπογραµµίζει ότι η Ελλάδα 
µπορεί να εξελιχθεί σε µια από τις πλουσιότερες δυνάµεις της Ευρώπης, 
αλλά ότι «είναι απαραίτητο να αποκτήσουν αρµονία και συνεργασία οι 
τρεις κυριότεροι παράγοντες, δηλαδή η εργασία, το κεφάλαιο, το 
Κράτος». ∆ύο χρόνια αργότερα, η πολιτικές και οικονοµικές δυσχέρειες 
δεν εµποδίζουν ούτε την καλή θέληση ούτε τον πραγµατισµό: 
«προωθείται µια µελέτη για την ανάπτυξη του δικτύου της τράπεζας, 
ώστε να ευνοηθούν τόσο οι πληθυσµοί που στερούνται κάθε τραπεζικής 
δραστηριότητας όσο και τα συµφέροντα του ιδρύµατος». Τέλος, στα 
1925, κανείς δεν αποκρύπτει τα βαθύτερα   κίνητρα και τα δάνεια που 
χορηγούνται στους πρόσφυγες δικαιολογούνται ως εξής: «αυτά τα δάνεια 
είναι µέγιστης κοινωνικής και οικονοµικής σηµασίας, επειδή επιτρέπουν 
σε χιλιάδες φτωχούς πρόσφυγες που κατοικούν στις πόλεις να µην 
πέσουν θύµατα και να µη γίνουν λεία µιας προπαγάνδας που εγκυµονεί 
πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές» (211). 
 Η δηµόσια δραστηριότητα της τράπεζας ξεπερνά λοιπόν κατά ένα 
περίεργο τρόπο τις ταµειακές προκαταβολές σε ένα κράτος που 
δεινοπαθεί. Στα 1896, δανείζει έξι εκατοµµύρια δραχµές στο Θεσσαλικό 
Ταµείο, που ιδρύθηκε για την ανάπτυξη της πεδιάδας. Επτά χρόνια 
αργότερα, συµµετέχει κατά το ήµισυ στο κεφάλαιο της Σταφιδικής 
Τράπεζας που εισπράττει σε είδος φόρο από τις εξαγωγές της σταφίδας, 
ώστε να εξυγιανθεί η αγορά και να ευνοηθεί η βιοµηχανική της 
χρησιµοποίηση (η σταφίδα που συγκεντρώνεται µε τον τρόπο αυτόν 
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µεταποείται σε οινοπνευµατώδη ποτά). Στα 1907, συµµετέχει µαζικά στο 
θεσσαλικό αγροτικό δάνειο. Παρατηρεί κανείς, εξάλλου, ότι τα δάνεια 
που χορηγούνται στις κοινότητες και τα λιµάνια για τη βελτίωση των 
συγκοινωνιών και της οικονοµικής υποδοµής αποτελούν σηµαντικό 
µέρος της χρήσης των πόρων της τράπεζας. 
 Στην πραγµατικότητα, το έργο αυτό δεν είναι αφιλοκερδές: όταν 
ένας τραπεζίτης επιδεικνύει ανθρωπισµό, δεν αποκυρήσσει την αρχική 
του ιδιότητα. Όταν δανείζει σε ένα κράτος που έχει υποστεί µια 
καταστροφή ή όταν εργάζεται για το εθνικό συµφέρον ή την 
περιφερειακή ανάπτυξη, η τράπεζα λαµβάνει σίγουρες εγγυήσεις και 
φροντίζει να διασφαλίσει τα συµφέροντά της. Οι µέτοχοι µπορούν να 
είναι ήσυχοι. Μελετώντας κανείς τις εκθέσεις, διαπιστώνει ότι τα 
εισοδήµατα από τις κρατικές αλυκές, τους ελαιώνες της Άµφισσας, τα 
σµυριδωρυχεία της Νάξου, αποτελούν ενέχυρα για το σεβασµό των 
συµβάσεων. Με πολλή ικανοποίηση ο διοικητής του 1887 αναφέρει ότι ο 
υπεύθυνος των τελωνείων της Σύρου καταβάλλει κάθε εβδοµάδα στο 
υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας το ένα τρίτο των εισοδηµάτων του 
τελωνείου, που αποτελεί τον τόκο του πρόσφατου κρατικού δανείου στο 
οποίο συµµετέχει. Όσο λοιπόν και αν η τράπεζα διακηρύσσει ότι 
«απεχθάνεται τον πληθωρισµό», ότι δε δανείζει στο κράτος παρά «για να 
µη βλάψει την καλή του φήµη στο διεθνές επίπεδο και για να 
ανταπεξέλθει στα εθνικά της καθήκοντα», ουσιαστικά έχει συµφέρον να 
προχωρήσει σε τέτοιου είδους τοποθετήσεις που είναι τελικά ασφαλείς: 
µόνο µια φορά, στα 1893, προτιµά να παραχωρήσει µε ζηµία τις κρατικές 
οµολογίες της, εξαιτίας της γενικευµένης κρίσης εµπιστοσύνης (212). 
 Έτσι, κατανοεί κανείς καλύτερα το συνολικό σύστηµα της Εθνικής 
Τράπεζας και τη βασική µέθοδο επίτευξης των στόχων της: επιδιώκει, 
µέσω της παροχής πιστώσεων στο κράτος, να συγκεντρώσει την 
αποταµίευση εκεί όπου βρίσκεται η ίδια και να τοποθετήσει αυτούς τους   
πόρους σε δηµόσιες ή ηµιδηµόσιες επιχειρήσεις που αποφέρουν µικρά 
αλλά σίγουρα εισοδήµατα. Αυτός ο µηχανισµός παρουσιάζει µόνο ένα 
µειονέκτηµα: περιορίζει το µέγεθος των πόρων που µπορούν να 
διατεθούν σε ιδιωτικά δάνεια (υποθήκες ή εµπορική προεξόφληση). Οι 
εκθέσεις υπογραµµίζουν επανειληµµένα ότι η αύξηση των υποχρεώσεών 
της προς το κράτος αναγκάζει την τράπεζα να µειώσει τον όγκο των 
προεξοφλήσεων. Έτσι, βρίσκει για µια ακόµη φορά ένα µέσο 
εξυπηρέτησης των µακροπρόθεσµων στόχων της: ως ορθόδοξοι 
τραπεζίτες, καταγγέλλοντας αδιάκοπα ένα πληθωριστικό κλίµα, το οποίο 
στην πραγµατικότητα τους εξυπηρετεί, οι διοικητές της τράπεζας δεν 
παραλείπουν να δηλώσουν ότι η µείωση της πίστωσης και η αύξηση των 
επιτοκίων αποτελούν τελικά σωτήριες αναγκαιότητες. Οι περιορισµοί 
αυτοί αποδεικνύουν σαφέστερα τη σύνεση που έδειξε πάντοτε η τράπεζα 
στην ιδιωτική χρησιµοποίηση των κεφαλαίων της (213). 
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Μια προσεκτική συµµετοχή στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
 
 Έχοντας ιδρυθεί από ηπειρώτες ιδιοκτήτες και επεκταθεί στη σκιά 
µιας στεριανής πρωτεύουσας, η Εθνική Τράπεζα ενεργεί µε ιδιαίτερη 
σύνεση όταν πρέπει να δανείσει σε ιδιώτες. Η έκθεση του 1902 αποτελεί 
χρήσιµο δείγµα όσον αφορά τη νοοτροπία και την ψυχολογία τους, που 
περιγράφει τις προφυλάξεις που λαµβάνονται στην επιλογή της 
πελατείας: «παρατηρούµε µε ικανοποίηση ότι στην Αττική, όπου 
εγκαινιάσαµε πρόσφατα αυτά τα αγροτικά δάνεια, χάρη στην προσεκτική 
σύνθεση των πιστωτικών καταλόγων, που καταρτίστηκαν µε τη 
συνεργασία των αρµόδιων προσώπων στις κοινότητες της Αττικής, χάρη 
στην ίδια τη συµβολή του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου, χάρη στη 
συνέπεια των οφειλετών µας, η οποία υπαγορεύεται από την απόφαση 
που υιοθετήσαµε να µη χορηγούµε νέα δάνεια στις κοινότητες όπου 
υπάρχουν καθυστερήσεις, οι τελευταίες αυτές είναι ολιγάριθµες» (214). 
 Μια άλλη ένδειξη επιφυλακτικότητας αποτελεί η εύνοια που 
απολαµβάνουν η αγροτική οικονοµία και οι ευκατάστατοι αγρότες. 
Χωρίς να επιµείνει κανείς στις λεπτοµέρειες, καθίσταται σαφές ότι δε 
λείπουν οι περιστάσεις όπου η τράπεζα πρέπει να δείξει ενδιαφέρον για 
την κύρια οικονοµική δραστηριότητα της χώρας: για τα εξαγώγιµα 
προϊόντα (σταφίδα), για τις περιοχές που έχουν ελπιδοφόρο µέλλον 
(Θεσσαλία). Επίσης, η τράπεζα δεν παραλείπει να βρίσκει ελαφρυντικά 
στους κακοπληρωτές: τις φυσικές συµφορές, τις αρρώστιες (φυλλοξήρα), 
τη µείωση των πωλήσεων. Η κατανόηση αυτή ενισχύεται συχνά από µια 
επιείκεια που θα εξέπληττε (αφού προέρχεται από τραπεζίτη), αν δε 
λάµβανε κανείς υπόψη του ότι µια κακή πίστωση είναι προτιµότερη από 
µια καλή χρεοκοπία. Η δυσπιστία απέναντι στους εµπόρους και τους 
βιοµηχάνους είναι πάντοτε παρούσα. Προκειµένου να µειωθεί  η 
πίστωση προς τους τελευταίους, η τράπεζα χρησιµοποιεί ως επιχείρηµα 
τη µείωση των µεταλλικών αποθεµάτων της τράπεζας, που αποτελεί 
εξάλλου συνάρτηση των επισφαλών εξωτερικών επιχειρήσεων των 
εµπορικών κύκλων σε µια δυσµενή για τη δραχµή συγκυρία (1858, 1865, 
1866). Λίγο αργότερα, η τράπεζα βάζει τα πράγµατα στη θέση τους. Για 
να ξεκαθαρίσει ότι δανείζει µόνο στους φερέγγυους και ευκατάστατους, 
προσαρµόζει το ποσοστό προεξόφλησης στην ευηµερία κάθε τόπου: 6% 
στην Αθήνα, τον Πειραιά, την Πάτρα και τη Σύρο, 7% σε άλλα µέρη 
(1890). Ένα τέτοιο µέτρο, βέβαια, κάθε άλλο παρά ανακουφίζει τις 
περιφερειακές ανισότητες. Αυτό, όµως, δεν απασχολεί ιδιαίτερα τους 
ιθύνοντες της τράπεζας: κατά ένα φαινοµενικά παράδοξο τρόπο, οι 
άνθρωποι αυτοί που χειρίζονται καθηµερινά το χρήµα είναι αρκετά 
δύσπιστοι απέναντι βιοµηχανική και εµπορική κερδοφορία. 
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 Η ευαισθησία απέναντι στις τρέχουσες υποθέσεις που διακρίνει 
µόνιµα την πολιτική της συγκεκριµένης τράπεζας τονίζεται ακόµα 
περισσότερο όταν πρόκειται για µακροπρόθεσµες σηµαντικές 
επενδύσεις. Ουσιαστικά, στην προκειµένη περίπτωση οι πεποιθήσεις των 
στελεχών του ιδρύµατος εξελίσσονται µε τον καιρό. Ως το 1880 περίπου, 
η επιφυλακτικότητα φθάνει στα όρια της πλήρους αδιαφορίας: στα 1873, 
η «Εθνική» αρνείται να χορηγήσει δάνειο στην Εταιρεία Μεταλλείων 
Λαυρίου, τρία χρόνια αργότερα, διστάζει να συµµετάσχει στην 
αποξήρανση της λίµνης της Κωπαΐδας (Βοιωτία), παρά το γεγονός ότι 
αυτή η δραστηριότητα συνάδει περισσότερο µε τον αγροτικό της 
προσανατολισµό. Από το 1880 η ανυποχώρητη αυτή στάση γίνεται 
περισσότερο ελαστική. Το επόµενο έτος η τράπεζα συµµετέχει στην 
Εταιρεία για τη ∆ιάνοιξη του Ισθµού της Κορίνθου, στα 1882 παίρνει 
µέρος, στην αρχή διστακτικά, στην κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών 
(3% του κεφαλαίου των Θεσσαλικών Σιδηροδρόµων, 2% των 
Σιδηροδρόµων Πελοποννήσου), όπου επενδύει σηµαντικά κεφάλαια δέκα 
χρόνια αργότερα. Καθοριστική συµβολή στην εξέλιξη αυτή είχαν δύο 
παράγοντες κυρίως. Πρώτον, η πολιτική πρακτική του Χαρίλαου 
Τρικούπη, σύµφωνα µε την οποία το κράτος προσελκύει στη γραµµή που 
χαράζει τον ισχυρότερο οικονοµικό συνέταιρό του, και δεύτερον, και 
ίσως σηµαντικότερο, η βελτίωση των οικονοµικών του κράτους που 
καθιστά εφικτή τη διάθεση όλο και περισσότερων τραπεζικών πόρων. Η 
Εθνική Τράπεζα δεν είναι και πολύ διατεθειµένη να αυξήσει υπερβολικά 
τον όγκο της προεξόφλησης (βλ. τα διαφορετικά επιτόκια για τα οποία 
γίνεται  πολύς λόγος και µπαίνουν σε εφαρµογή την περίοδο αυτή), δεν 
ενθουσιάζεται υπερβολικά µε τις άµεσες βιοµηχανικές τοποθετήσεις που 
της φαίνονται παρακινδυνευµένες και ανεφάρµοστες  για τις δυνατότητες 
της χώρας, ενώ καταφεύγει στις µετοχές των εταιρειών µεταφορών, 
δηλαδή στο ιδιωτικό υποκατάστατο των κρατικών οµολογιών. Θα 
χρειαστεί να περάσουν περισσότερα από τριάντα χρόνια και να εισαχθεί 
στην Ελλάδα από την αστική τάξη των προσφύγων της Μικράς Ασίας το 
νέο επιχειρηµατικό πνεύµα, για να εγκαταλείψει η τράπεζα την 
προηγούµενη επιφυλακτικότητά της (1923-1928). Είναι η περίοδος κατά 
την οποία το ίδρυµα συµπαρατάσσεται αποφασιστικά µε εταιρείες του 
εξωτερικού (στα 1925 συµφωνία µε την Power and Traction Finance 
Company του Λονδίνου για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και τις 
µεταφορές στην περιοχή της Αθήνας) ή γίνεται αξιόλογος µέτοχος 
σηµαντικών βιοµηχανικών εταιρειών: στα 1928, η τράπεζα µπαίνει στην 
Ελληνική Εριουργία «που σώζει από την καταστροφή 2.500 εργάτες», 
συµµετέχει στα Τσιµέντα Όλυµπος του Βόλου όπου και προτρέπει σε 
προσέγγιση µε την αντίστοιχη εταιρεία «Ηρακλής» (215). 
 Πρόκειται για καµπή στην ιστορία της Εθνικής Τράπεζας. Στην 
έκθεση του 1927, που αποτελεί ταυτόχρονα αναδροµικό πίνακα και 
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προσωπική διαθήκη, ο διοικητής ∆ιοµήδης (που επρόκειτο σύντοµα να 
διευθύνει την πρόσφατα συσταθείσα Τράπεζα της Ελλάδος) διακρίνει 
καθαρά τη ρήξη µε το παρελθόν. Υπενθυµίζοντας τα δεινά της χώρας 
κατά τη διάρκεια της προηγούµενης δεκαετίας υπογραµµίζει ότι: 
«µπροστά στις δυσκολίες αυτές, η Ελλάδα δεν έπρεπε να αναρωτηθεί αν 
όφειλε να στρέψει τις προσπάθειές της περισσότερο προς τη βιοµηχανία 
παρά προς την αγροτική οικονοµία ή το εµπόριο. Η συνεχής επέκταση 
των άλλων πόλεων επέφερε την ανάπτυξη της βιοµηχανίας και της 
βιοτεχνίας, γιατί διαφορετικά το εργατικό δυναµικό των πόλεων θα έµενε 
χωρίς απασχόληση» (216). Αυτό το νέο πνεύµα των τραπεζικών κύκλων 
καθόρισε πολύ περισσότερο τελικά τη σηµαντική µεταβολή του 1928 απ’ 
όσο οι πολιτικές ή διοικητικές επιδιώξεις: ιδρύονται σχεδόν ταυτόχρονα 
µια κτηµατική Τράπεζα Πίστεως (1927), η Αγροτική Τράπεζα (1929) και 
προπάντων η Τράπεζα της Ελλάδος, που γίνεται τράπεζα του κράτους και 
εκδοτικός οργανισµός (1928). Η Εθνική Τράπεζα µπορεί πλέον να 
εγκαταλείψει χωρίς δυσαρέσκεια δραστηριότητες που τη βοήθησαν να 
ευδοκιµήσει (την έκδοση των κρατικών οµολογιών, τα ενυπόθηκα δάνεια 
προς τους αγρότες), προκειµένου να αφιερώσει την εµπειρία της και τα 
κεφάλαιά της στην εµπορική και βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας. 
 
Οι τραπεζικοί πόροι και η χρησιµοποίησή τους. 
 
 Αποµένει κυρίως να εκτιµήσουµε αν αυτή η σηµαντική µεταβολή 
στους στόχους της τράπεζας αντιστοιχεί σε µια αλλαγή της 
περιφερειακής της επιρροής. Η αποδεικτική µέθοδος είναι σχετικά 
εύκολη, όπως και η ίδια η οργάνωση του τραπεζικού συστήµατος: µε το 
συγκεντρωτικό της δίκτυο η τράπεζα συσσωρεύει την ιδιωτική 
αποταµίευση, η οποία προστίθεται στα δικά της κεφάλαια. Όλοι της οι 
πόροι ή ένα µέρος τους επανεπενδύονται σε τοπικό επίπεδο για να 
εξυπηρετήσουν δάνεια µε επιτόκιο που ενδεχοµένως είναι µεγαλύτερο 
από εκείνο των καταθέσεων. Επιπλέον, τίθεται πάντοτε το εξής ερώτηµα: 
σε µια δεδοµένη στιγµή και σε µια καθορισµένη περιοχή η εισροή της 
αποταµίευσης είναι µεγαλύτερη από τους πόρους που χρησιµοποιεί η 
πελατεία; ∆ηλαδή, είναι οι καταθέσεις περισσότερες από τα δάνεια; Εν 
ολίγοις, η τράπεζα δρα κυρίως ως µέσο διάδοσης ή ως µέσο εισροής 
κεφαλαίων; Για την πρώτη περίοδο λειτουργίας της Εθνικής Τράπεζας 
(1848-1928), οι ετήσιες εκθέσεις παρέχουν ταξινοµήσεις των διαφόρων 
τύπων καταθέσεων και δανείων ανά υποκατάστηµα και επιτρέπουν την 
άµεση παρακολούθηση της περιφερειακής δραστηριότητας του 
οργανισµού για αρκετά ευρύ χρονικό διάστηµα. 
 Στην πραγµατικότητα, κατά την πρώτη αυτή περίοδο, η κύρια 
δυσκολία βρίσκεται στο να δοθεί µια εικόνα, αν όχι πολύ ακριβής, 
τουλάχιστον αρκετά σωστή για τη διακίνηση του χρήµατος µέσα στον 



225 

 
 

 

τραπεζικό µηχανισµό. Το πρόβληµα αυτό καθαυτό δε διαφέρει από 
εκείνο που έθεσε ο Jean Bouvier την εποχή της σύστασης της Credit 
Lyonnais (217). Με δύο επιφυλάξεις: ο στόχος δεν είναι τόσο να 
συνδεθούν οι χρηµατιστικές τεχνικές µε τη µακρά οικονοµική διάρκεια 
όσο να αντιπαρατεθούν στην εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων. 
Εφόσον, δεν υπήρχε δυνατότητα να εξεταστούν τα αρχεία της τράπεζας, 
πρέπει να αρκεστεί κανείς στις εκθέσεις που έχουν δηµοσιευθεί.  
 Ωστόσο, µπορούµε, χωρίς να είµαστε µυηµένοι, να αντιληφθούµε 
σχετικά εύκολα ότι η τράπεζα έχει ανάγκη από διαθέσιµα χρήµατα για να 
προχωρήσει σε τοποθετήσεις. Στην ειδική περίπτωση της Εθνικής 
Τράπεζας, αυτός ο µηχανισµός είναι περίπλοκος εξαιτίας του ρόλου της 
όσον αφορά την έκδοση του χρήµατος και το δηµόσιο ταµείο: ένα 
µεγάλο τµήµα του ισολογισµού, τόσο στο ενεργητικό όσο και στο 
παθητικό, ασχολείται µε τα χαρτονοµίσµατα που κυκλοφορούν και τις 
κρατικές οµολογίες. Είναι, όµως, εύκολο να αποµονωθούν στο παθητικό, 
δίπλα στους προσωπικούς πόρους της τράπεζας (κεφάλαιο, αποθέµατα, 
κέρδη),  πόροι που προέρχονται από δάνεια µε διαφορετικούς χρόνους 
λήξης: καταθέσεις όψεως, ταµιευτήριο, εµπρόθεσµες καταθέσεις. Στο 
επίπεδο των χρήσεων (ενεργητικό), διευκολύνει η τυπική διάκριση 
ανάµεσα στις συνηθισµένες χρήσεις (προεξόφληση, ελλειµµατικοί 
τρέχοντες λογαριασµοί) και στις «µεγάλες υποθέσεις» (διάφορα δάνεια, 
επενδύσεις χαρτοφυλακίου), διάκριση που δε βασίζεται θεωρητικά στον 
όγκο των χρησιµοποιούµενων πόρων, αλλά στην περισσότερο ή λιγότερο 
µακροπρόθεσµη ακινητοποίησή τους. Στην πράξη, είναι συνήθως 
αδύνατο να γίνει η ταξινόµηση µε βεβαιότητα από µια απλή ανάγνωση 
του ισολογισµού, εκτός από τις ακραίες περιπτώσεις: η εµπορική 
προεξόφληση, που είναι εξορισµού βραχυπρόθεσµη, κατατάσσεται στις 
συνηθισµένες χρήσεις και η επένδυση χαρτοφυλακίου, που αποτελείται 
από µετοχές και οµολογίες ιδιωτικών εταιρειών, στις «µεγάλες 
υποθέσεις». Για τις υπόλοιπες τοποθετήσεις έχει επικρατήσει µία αρκετά 
αυθαίρετη κατανοµή, που κατατάσσει τους ελλειµµατικούς τρέχοντες 
λογαριασµούς στις συνηθισµένες χρήσεις και τα δάνεια στις «µεγάλες 
υποθέσεις». 
 Θεωρητικά, η τράπεζα θα έπρεπε να είχε µια πολύ σαφή αντίληψη 
της περισσότερο ορθολογικής χρήσης των πόρων της, και εποµένως να 
χρησιµοποιεί βραχυπρόθεσµα και µε χαµηλό τόκο φθηνά-ή ακόµα και 
δωρεάν-αλλά άµεσα αποδοτέα κεφάλαια (καταθέσεις όψεως) και να 
τοποθετεί µε πολύ πιο επικερδή τρόπο ακριβούς πόρους που βρίσκονται 
στη διάθεσή της για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (εµπρόθεσµες 
καταθέσεις). Τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα; Για την Εθνική 
Τράπεζα, στη διάρκεια των τριάντα ή σαράντα πρώτων χρόνων, η θεωρία 
αποτυγχάνει εξαιτίας του γενικού οικονοµικού επιπέδου της χώρας. Η 
δραστηριότητα της τράπεζας ανταποκρίνεται στην παραδοσιακή εικόνα 
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που έχει διαµορφωθεί για µια οικονοµία µε περιορισµένη ανάπτυξη: η 
αποταµίευση είναι χαµηλή ή παραµένει στάσιµη (και οι δύο περιπτώσεις 
είναι σχεδόν ταυτόσηµες) και η τράπεζα τροφοδοτεί περίπου τα δύο 
τρίτα του συνόλου των τοποθετήσεων µε δικούς της πόρους. Το 
σηµαντικότερο µέρος των τοποθετήσεων είναι βραχυπρόθεσµο 
(συνηθισµένες χρήσεις) και τα ενυπόθηκα δάνεια αποτελούν σχεδόν το 
σύνολο των περισσότερο µακροπρόθεσµων χρήσεων. Αντίθετα, στο 
επίπεδο των δανειζοµένων πόρων, οι έντοκες καταθέσεις συνιστούν τον 
κύριο όγκο των χρηµάτων που έχουν ανατεθεί στα υποκαταστήµατα: η 
πρακτική των καταθέσεων όψεως δεν είναι ακόµη ευρέως διαδεδοµένη 
και οι περισσότεροι καταθέτες στην πραγµατικότητα αποταµιεύουν, 
θεωρώντας την τράπεζα ένα ασφαλές χρηµατοκιβώτιο που αποφέρει και 
ένα µικρό εισόδηµα. Η τράπεζα είναι συχνά εγκλωβισµένη στην εξής 
αντίφαση: τη χρησιµοποίηση ακριβών πόρων (ταµιευτήριο, εµπρόθεσµες 
καταθέσεις) κατά ένα τρόπο που δεν είναι και πολύ επικερδής 
(προεξόφληση). Αντιδρά σύµφωνα µε δύο µεθόδους: πρώτον, στρέφεται 
συστηµατικά από τον ιδιωτικό τοµέα προς το δανεισµό στο κράτος και, 
δεύτερον, ευνοεί από το 1880 την οικονοµική ανάπτυξη από την οποία 
επωφελείται.  
 Πράγµατι, γύρω στα 1885, γίνεται µια διπλή αναπροσαρµογή που 
θα επιτρέψει µια µεγαλύτερη απόδοση του τραπεζικού µηχανισµού. 
Καταρχήν, παρατηρείται άνοδος των επενδύσεων σε µετοχές και   
ιδιωτικές οµολογίες, η εσωτερική δοµή των οποίων υφίσταται εξάλλου 
βαθείς µετασχηµατισµούς σε όλη τη διάρκεια της περιόδου: ενώ τα 
ενυπόθηκα δάνεια µειώνονται σταθερά, οι κοινότητες και τα λιµάνια 
µοιράζονται την εύνοια της τράπεζας ως τους βαλκανικούς πολέµους, 
πριν ακόµη η αγροτική ανάπτυξη των πεδιάδων του βορρά και η 
ενίσχυση των προσφύγων προκαλέσουν το ενδιαφέρον της. Τέλος, η 
συνεχής µείωση των ακριβών πόρων (ταµιευτήριο, εµπρόθεσµα δάνεια), 
που επιβάλλεται από τη µαζική εισροή καταθέσεων όψεως, ευνοεί αυτήν 
την αναζήτηση συνοχής. Ωστόσο, οι νέες τάσεις ωθούν την τράπεζα σε 
άλλες ανισορροπίες. Με εξαίρεση το 1901, και για λόγους που η έλλειψη 
µιας έρευνας σε βάθος αφήνει αρκετά νεφελώδεις, οι δανειζόµενοι πόροι 
υπερτερούν πλέον κατά πολύ των ισχυρών χρήσεων: αυτό εντείνει τη 
φυσική τάση της τράπεζας να δανείζει στο κράτος, το οποίο εξακολουθεί 
να έχει το ίδιο µεγάλες ανάγκες σε ρευστό για να χρηµατοδοτήσει αρχικά 
τις βάσεις της ανάπτυξης (Χαρίλαος Τρικούπης) και στη συνέχεια τις 
εξωτερικές περιπέτειες και τις συνέπειές τους (βαλκανικοί πόλεµοι, 
εκστρατεία της Μικράς Ασίας, «µεγάλη καταστροφή»). Αυτή η τάση για 
χορηγήσεις δανείων στο κράτος δεν ερµηνεύεται πλέον µε βάση τη 
µικρότερη αποδοτικότητα των ιδιωτικών χρήσεων, αλλά από την έλλειψη 
επαρκών αιτήσεων που να παρουσιάζουν ενδιαφέρον, να είναι δηλαδή 
επικερδείς και φερέγγυες, εκ µέρους των οικονοµικών φορέων. H 
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παραπάνω διαπίστωση δείχνει τα όρια της επίδρασης των τραπεζικών 
πρωτοβουλιών στην ανάπτυξη: είναι αναµφισβήτητο ότι κατορθώνουν να 
κινητοποιήσουν την αποταµίευση µετατρέποντάς την σε καταθέσεις. 
Ωστόσο, δεν αρκούν για να δηµιουργήσουν την κατάλληλη πρωτοβουλία 
χρησιµοποίησής τους. Πιο γενικά, µπορεί κανείς να αναρωτηθεί σχετικά 
µε το αν δεν υπάρχει υπερβολική επιµονή στο να θεωρείται η έλλειψη 
κεφαλαίων φραγµός της οικονοµικής ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα να 
παραβλέπεται η αδυναµία των ανθρώπινων κινήτρων. Η τελευταία 
ανισορροπία που η τράπεζα αντιλαµβάνεται λίγο-πολύ ξεκάθαρα είναι η 
εξής: τη στιγµή που, παρά τα παραπάνω, ο όγκος των «µεγάλων 
υποθέσεων» τείνει να αυξάνεται, ο όγκος των δανειζοµένων µε σχετική 
σταθερότητα πόρων (ταµιευτήριο, εµπρόθεσµα δάνεια) µειώνεται. 
Συνηθισµένοι σε µια αυστηρή νοµισµατική και χρηµατιστική ορθοδοξία, 
οι διοικητές της εποχής διστάζουν να κάνουν το άλµα της 
µεσοπρόθεσµης χρηµατοδότησης µε καταθέσεις όψεως. Χρειάζεται µια 
ιδιαίτερη δραστηριοποίηση της οικονοµίας για να κινηθεί η τράπεζα προς 
αυτήν  την κατεύθυνση: 1900-1905 µε την ολοκλήρωση της πρώτης 
φάσης της αθηναϊκής ανάπτυξης , 1925-1928 κυρίως µε την ανάπτυξη 
που ακολούθησε την άφιξη των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Έκτοτε, 
αυτή η δραστηριότητα της τράπεζας-και µάλιστα ο τραπεζικός κίνδυνος-
επιταχύνει τους ρυθµούς της οικονοµίας: το 1927 υπολογίζεται ότι οι 
µισές «µεγάλες υποθέσεις» της Εθνικής Τράπεζας καλύπτονται από 
καταθέσεις όψεως. Αδυνατώντας να υποκινήσει µακροπρόθεσµες 
χρηµατοδοτήσεις, η τράπεζα οξύνει σε σηµαντικό βαθµό τις µεταβολές 
της καµπύλης µέσω εσωτερικών µηχανισµών µε γενικές επιπτώσεις τις 
οποίες δε θα πρέπει να παραβλέψουµε: άλλωστε, η ανάπτυξη υλοποιείται 
τόσο µέσα από κλυδωνισµούς όσο και υπό συνθήκες σταθερότητας. 
 
 
Μια δραστηριότητα που στρέφεται περισσότερο προς την επαρχία απ’ ό,τι 
στην Αθήνα. 
 
 Αξίζει τον κόπο να επιχειρήσει κανείς να παρακολουθήσει αυτήν 
τη στρατηγική της τράπεζας, που τίθεται σύντοµα σε εφαρµογή σε κάθε 
περιοχή σε σχέση µε τις διαφορετικές φάσεις στις οποίες γίνεται 
αναφορά. Ως το 1880, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ακόµη από µια 
έκτακτη τραπεζική επέµβαση: το χρήµα είναι ακριβό, αλλά σπάνια 
χρησιµοποιείται µε επικερδή τρόπο. Αναζητείται περισσότερο µία 
αποδοτική τοποθέτηση για τους πόρους της ίδιας της τράπεζας παρά για 
τα δανειζόµενα  κεφάλαια. Οι τοποθετήσεις, λοιπόν, είναι στην αρχή 
σποραδικές. Μια συστηµατική παρακολούθηση του όγκου των 
προεξοφλήσεων από την ίδρυση της τράπεζας ως το 1871 έχει το 
πλεονέκτηµα ότι µας παρουσιάζει µια αρκετά πραγµατική οικονοµική 
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εικόνα της χώρας, που συχνά διαστρεβλώνεται από την οπτική των 
τραπεζικών αρχών. Η πηγή είναι ακόµα περισσότερο αποκαλυπτική, 
εφόσον, παραδόξως, δε βασίζεται σε ένα ετήσιο ισολογισµό, αλλά στο 
ετήσιο συνολικό ύψος των προεξοφληµένων από τα υποκαταστήµατα 
εµπορικών γραµµατίων: έτσι, εξουδετερώνονται οι ενδεχόµενες εποχικές 
διακυµάνσεις ανάµεσα στα αστικά κέντρα όπως η επίδραση 
διαφορετικών εµπορικών πρακτικών (µεγαλύτερη ή µικρότερη διάρκεια 
των συναλλαγµατικών). Κατά ένα γενικό τρόπο, η Εθνική Τράπεζα 
φαίνεται να υποβοηθά αρχικά το αθηναϊκό εµπόριο και σε µικρότερο 
βαθµό τα πελοποννησιακά λιµάνια (Πάτρα, Καλαµάτα), όπως επίσης και 
τη µακροπρόθεσµη τάση που χαρακτηρίζεται από την άνοδο της 
ανάπτυξης της πρωτεύουσας, που είναι απότοµη µετά το 1863. Είναι 
ακόµη ενδεικτικό το γεγονός ότι οι συγκυριακές κρίσεις θίγουν µε άνισο 
τρόπο τις διάφορες πόλεις. Στα 1858, ένα έτος περιορισµένης 
κυκλοφορίας του χρήµατος, η τράπεζα µειώνει τις προεξοφλήσεις σε όλα 
τα υποκαταστήµατα εκτός από τα αθηναϊκά. Αυτές οι ενέργειες έρχονται 
σε αντίθεση µε τη γενική τάση: ως το τέλος της περιόδου το πρώτο 
οικονοµικό κέντρο του βασιλείου είναι η Σύρος και οι απαρχές της 
αθηναϊκής ανάπτυξης τοποθετούνται µετά το 1870. Ποιό είναι το 
συµπέρασµα που προκύπτει από τις παραπάνω παρατηρήσεις;  Συνήθως, 
το εµπόριο της Ερµούπολης έχει το δικό του σύστηµα χρηµατοδότησης 
και διαφεύγει σε µεγάλο βαθµό από τις τράπεζες της πρωτεύουσας. Αν 
χρειάζεται να προχωρήσει κανείς περισσότερο, µπορεί να επισηµάνει ότι 
η πολιτική της Εθνικής Τράπεζας ευνόησε συνειδητά την εµπορική 
ανάπτυξη της πρωτεύουσας, δηλαδή, και προπαντός εκείνη την εποχή, 
του Πειραιά, παραχωρώντας πιστώσεις µε µεγαλύτερη γενναιοδωρία. 
Υπέρ της θέσης αυτής συνηγορεί και ένα άλλο γεγονός: στα 1858, ξεσπά 
στη Σύρο µια προσωρινή κρίση. Έχοντας επιβαρυνθεί µε πολύ 
εκτεταµένες εξωτερικές αγορές, οι έµποροι της Ερµούπολης χρεώνονται 
επικίνδυνα κατά την τράπεζα, η οποία βλέπει µε ανησυχία την 
κατάσταση του χαρτοφυλακίου της. Αντιδρά αποκλείοντας σχεδόν τη 
Σύρο από την προεξόφληση. Αναγκάζεται να ανακαλέσει ως ένα βαθµό 
το µέτρο αυτό ύστερα από τις επιπλήξεις της κυβέρνησης, την οποία τα 
παράπονα των Συριανών φέρνουν σε δύσκολη θέση. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η Εθνική Τράπεζα δε θέλησε να προωθήσει την ανάπτυξη της 
Σύρου. Όποιο και αν είναι το βαθύτερο αίτιο, το ίδρυµα συνέβαλε 
αντικειµενικά στην οικονοµική ανάπτυξη της Αθήνας (218). 
 Συναντάµε παρόµοια ευνοϊκή προς την πρωτεύουσα συµπεριφορά στη 
δεύτερη κατηγορία σηµαντικών τοποθετήσεων της εποχής, δηλαδή τους 
ανοιχτούς τρέχοντες λογαριασµούς. Η ταχεία ανάπτυξη της Αθήνας είναι 
ακόµη πιο πρώιµη, αφού ξεκινά ήδη από το 1858. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η επέµβαση της τράπεζας είναι πρωταρχικής σηµασίας, 
επειδή η χορήγηση µιας πίστωσης δεν εξασφαλίζεται χάρη στο 
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αντικειµενικό πλεονέκτηµα που πρέπει να ανακαλύψει κανείς, αλλά 
κατόπιν της σχετικά υποκειµενικής εκτίµησης των εγγυήσεων που 
παρέχει ο πελάτης (ακίνητη έγγειος περιουσία). Το γεγονός ότι η 
κεντρική έδρα-που παραµένει ο τελικός κριτής της υπόθεσης-βρίσκεται 
σε µικρή απόσταση προστίθεται στις προσωπικές σχέσεις που οι 
ιθύνοντες του ιδρύµατος διατηρούν ενδεχοµένως µε τα εύπορα αστικά 
στρώµατα της πρωτεύουσας, ευνοώντας µε τον τρόπο αυτόν τη 
δηµιουργία ενός ακάλυπτου χρέους στην Αθήνα. 
 Αν εξετάσει κανείς στη συνέχεια τις καταθέσεις, θα καταλήξει 
µάλλον στο ίδιο συµπέρασµα: τα πρώτα χρόνια µετά την ίδρυσή της η 
Εθνική είναι κυρίως µια αθηναϊκή τράπεζα. Οι καταθέσεις όψεως, που 
δεν είναι και οι πλέον πολυάριθµες την περίοδο εκείνη, χαρακτηρίζονται 
κυρίως από την αντίθεση ανάµεσα στις σηµαντικές διακυµάνσεις στην 
επαρχία και τη σχετική σταθερότητα στην πρωτεύουσα. Συγκεκριµένα, η 
γενικευµένη χρηµατιστική κρίση του 1868 (υποχρεωτική κυκλοφορία 
χαρτονοµίσµατος που εκδίδεται από το κράτος) εκδηλώνεται στην 
επαρχία µε µαζική ανάληψη και σηµαντική µείωση των νέων 
καταθέσεων. Στην Αθήνα η εµπιστοσύνη κλονίζεται λιγότερο και αυτό 
συµβάλλει ως ένα βαθµό στη σταθεροποίηση της κατάστασης. Ωστόσο, 
οι διαφορές ανάµεσα στα επαρχιακά αστικά κέντρα και την πρωτεύουσα 
είναι ακόµα πιο έντονες όσον αφορά τις εµπρόθεσµες καταθέσεις και το 
ταµιευτήριο. Ήδη από το 1858 η αύξηση των τοποθετήσεων στην Αθήνα 
είναι ιδιαίτερα αισθητή: υπάρχει µια αναµφισβήτητη σύµπνοια ανάµεσα 
στην εµπιστοσύνη της τράπεζας απέναντι στην πελατεία της (ακάλυπτα 
χρέη) και την εµπιστοσύνη της πελατείας απέναντι στη διαχείριση του 
ιδρύµατος. Εφόσον, όµως, διαπιστώνεται ότι τα αστικά στρώµατα της 
πρωτεύουσας πραγµατοποιούν περισσότερες τοποθετήσεις και λιγότερες 
επενδύσεις, παραµένει ακέραιο το πρόβληµα της προέλευσης των πόρων 
της. Πρόκειται για αποταµίευση του πολιτικού προσωπικού, των 
γαιοκτηµόνων, των ελεύθερων επαγγελµατιών, που αποτελούν την 
περίοδο εκείνη τις πιο εύπορες οµάδες της αθηναϊκής κοινωνίας; Ή, 
µήπως, η Εθνική Τράπεζα κινητοποιεί µε προνοµιακό τρόπο τα κεφάλαια 
στην πόλη µόνο και µόνο επειδή έχει εδραιωθεί σε αυτήν; Το µόνο 
βέβαιο είναι ότι η πλουσιότερη πόλη του βασιλείου, η Ερµούπολη, δεν 
καταθέτει σχεδόν καθόλου χρήµατα στο ίδρυµα, όχι από άγνοια της 
τραπεζικής τεχνικής, αλλά επειδή επενδύει στο διεθνές εµπόριο ή το 
ναυτικό εξοπλισµό και οι ταµειακές της µετακινήσεις εξασφαλίζονται 
κυρίως από τις νησιώτικες οικογενειακές τράπεζες. Αντίθετα, σε µερικά 
σχετικά καθυστερηµένα αγροτικά αστικά κέντρα, όπως ο Πύργος ή η 
Καλαµάτα, πραγµατοποιείται µια πρώιµη αλλά και επιτυχηµένη 
διερεύνηση και η στάσιµη αποταµίευσή τους διοχετεύεται στον κύκλο 
εργασιών της τράπεζας: δεν πρέπει λοιπόν να υπερεκτιµά κανείς στις 
ερµηνείες του τη βαρύτητα της ψυχολογικής καθυστέρησης ως προς την 
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τραπεζική επέµβαση, αλλά να υπογραµµίζει αντίθετα τη γενική 
οικονοµική κίνηση και την ιδιαίτερη κατεύθυνση που η διοίκηση του 
ιδρύµατος επιθυµεί να δώσει στη δράση της. Τελικά, στα 1871, η Εθνική 
Τράπεζα παραµένει προσηλωµένη στην πρωτεύουσα από την άποψη των 
δανειζοµένων   πόρων της και τον τοποθετήσεών της στον ιδιωτικό 
τοµέα. Στην επαρχία, η δραστηριότητά της περιορίζεται βασικά στην 
Πελοπόννησο, ενώ δεν ασχολείται µε τα νησιά. Την περίοδο που το 
κράτος ρίχνει το µεγαλύτερο µέρος του βάρους της εξουσίας του και των 
αποφάσεών του στην ανάπτυξη της χώρας, η τράπεζα φαίνεται να µη 
συµµερίζεται την τάση αυτή. 
 Στην πραγµατικότητα, από το 1880 και ως τους βαλκανικούς 
πολέµους αρχίζει µια νέα εποχή για την Εθνική Τράπεζα. Το πρώτο 
σηµαντικό γεγονός είναι η µεγάλη αύξηση των δανειζοµένων πόρων στα 
κεφάλαια της τράπεζας (219). Έχοντας συνείδηση της ενίσχυσης που η 
αποταµίευση παρέχει στην ισχύ της, η διοίκηση της τράπεζας οργανώνει 
συνειδητά την προσέλκυσή της, πυκνώνοντας καταρχήν το δίκτυο των 
υποκαταστηµάτων της. Στα 1885, οι καταθέσεις περιορίζονται ακόµη σε 
ορισµένες σηµαντικές αγροτικές περιοχές: τη Λαµία, τον Πύργο, το 
Γύθειο. Έξι χρόνια αργότερα, έχουν επεκταθεί πολύ περισσότερο και 
ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, ενώ το 1911 η 
επέκτασή τους είναι αξιοσηµείωτη ακόµη και για τις πιο απόκληρες 
περιοχές της χώρας, όπως οι ορεινές περιοχές της Αρκαδίας, της 
Λακωνίας και της Μεσσηνίας. Ο µεγάλος αριθµός των καταθέσεων 
ταµιευτηρίου αποδεικνύει τη βαθιά διείσδυση του τραπεζικού 
συστήµατος: ώστε λοιπόν στις ελληνικές επαρχίες οι ατοµικές 
αποταµιεύσεις παραµερίστηκαν τόσο σύντοµα; 
 Το κύριο πρόβληµα που δηµιουργεί εποµένως στην τράπεζα αυτός 
ο όγκος των διαθέσιµων κεφαλαίων, που τοποθετούνται συχνά µε τόκο, 
είναι η όσο το δυνατό πιο επικερδής χρησιµοποίησή τους. Η εµπορική 
προεξόφληση και τα ενυπόθηκα δάνεια που αντιπροσωπεύουν, το καθένα 
στον τοµέα του (συνηθισµένες χρήσεις και «µεγάλες υποθέσεις»), την 
παραδοσιακή δραστηριότητα της τράπεζας δείχνουν αξιοσηµείωτη 
συνολική γεωγραφική σταθερότητα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου: 
στους τελικούς ετήσιους ισολογισµούς η συµµετοχή της Αθήνας φθάνει  
το 52% του συνολικού ενεργητικού στα 1885, το 50% στα 1901, το 52% 
στα 1911. Για να το θέσουµε διαφορετικά, η Εθνική Τράπεζα όχι µόνο 
δεν προώθησε αλλά ούτε καν παρακολούθησε την τόσο έκδηλη αθηναϊκή 
ανάπτυξη από το 1880 ως το 1920. Αντίθετα, η συστολή του 
βιοµηχανικού και εµπορικού χώρου του κράτους και γενικότερα η 
µετάβαση από µια αποκεντρωµένη σε µια συγκεντρωτική δοµή 
αντικατοπτρίζονται στις τραπεζικές δραστηριότητες: από το 1885 ως το 
1911 µπορεί κανείς να παρακολουθήσει τη συγκεντροποίηση της 
προεξόφλησης και των ενυπόθηκων δανείων, που µέχρι τότε ήταν 
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διασπαρµένα στο σύνολο της επικράτειας, σε µερικές προνοµιούχες 
πόλεις: την Αθήνα, το Βόλο, την Πάτρα, την Καλαµάτα (220). 
 Ωστόσο, κατά τη διάρκεια όλης αυτής της περιόδου της 
στελέχωσης η κύρια µέριµνα της τράπεζας είναι ο δανεισµός στις 
κοινότητες και τα λιµάνια της χώρας που προσπαθούν να βελτιώσουν τις 
συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων τους ή τις οικονοµικές υποδοµές τους 
(έργα βυθοκόρησης, προκυµαίες, αποθήκες). Σε όλα αυτά η πρωτεύουσα 
έχει δευτερεύοντα και φθίνοντα ρόλο: από το 31% του συνόλου αυτών 
των δανείων στον ισολογισµό του 1885, η συµµετοχή της περιοχής  της 
Αθήνας περνά στο 32% το 1901 και µειώνεται στα 16% δέκα χρόνια 
αργότερα. Σε αυτήν την αποκεντρωτική προσπάθεια της τράπεζας 
πρωταγωνιστούν τα πελοποννησιακά λιµάνια (Πάτρα, Καλαµάτα) και 
αργότερα δίνεται ιδιαίτερη βοήθεια στη Θεσσαλία και στα νησιά του 
Ιονίου που αρχίζουν να εξελίσσονται σε προνοµιούχες περιοχές για την 
Εθνική Τράπεζα. Με τον ίδιο τρόπο, τα δάνεια που χορηγούνται στους 
αγρότες, τα οποία η Εθνική Τράπεζα εγκαινιάζει στις αρχές του αιώνα, 
ευνοούν αρκετά γρήγορα την αγροτική ανάπτυξη των θεσσαλικών 
πεδιάδων και, µε έµµεσο τρόπο, τη βιοµηχανική και λιµενική κίνηση του 
Βόλου (εξειδικευµένη µεταλλουργία, επεξεργασία και εξαγωγή της 
αγροτικής παραγωγής). Εποµένως, σε αντίθεση µε τα πρώτα χρόνια µετά 
την ίδρυσή της, η Εθνική Τράπεζα δεν ευνόησε συστηµατικά την 
αθηναϊκή ανάπτυξη. Γιατί; Εξαιτίας της επιφυλακτικότητας των 
διοικητών οι οποίοι δεν πίστευαν στη βιοµηχανική και εµπορική 
ανάπτυξη µιας πρωτεύουσας που είχε στερηθεί τους απαραίτητους 
πόρους και στήριζαν τις βλέψεις τους για το µέλλον της χώρας στις 
αγροτικές περιοχές; Μια τέτοια ερµηνεία έχει οπωσδήποτε ένα βαθµό 
εγκυρότητας, δε θα πρέπει όµως να παραβλέψουµε τα όρια αυτής της 
πρόθεσης. Την ίδια περίοδο, η τράπεζα χορηγεί άφθονα δάνεια στο 
κράτος-λόγω πίεσης, ιδεολογίας ή  και συµφέροντος-όπως φάνηκε 
παραπάνω. Έτσι, προµηθεύει στο κράτος άφθονους χρηµατικούς πόρους 
για τη συγκεντροποιητική επίδραση των οποίων δεν υπάρχουν πολλές 
αµφιβολίες (221). 
 Από την άποψη αυτή, η βενιζελική περίοδος εµφανίζεται ως η 
ιστορική στιγµή µε τη µεγαλύτερη συνοχή ανάµεσα στα πολιτικά σχέδια 
και την οικονοµική δραστηριότητα, ενόψει της επιβράδυνσης της 
αθηναϊκής ανάπτυξης και της επιτάχυνσης του αντίστοιχου φαινοµένου 
στην επαρχία: το κράτος ωθείται από τις γνωστές ιδεολογικές και 
εκλογικές αντιλήψεις, η τράπεζα ακολουθεί τους παραδοσιακούς της 
προσανατολισµούς δανείζοντας στην κυβέρνηση και ευνοώντας την 
ανάπτυξη των νέων  και βόρειων αγροτικών περιοχών της χώρας, µε µια 
ενεργητικότητα που αυξάνεται από το σηµαντικό όγκο των καταθέσεων 
όψεως που συσσωρεύονται στα ταµεία. Η οικονοµική ανάκαµψη και ο 
πληθωρισµός συνέβαλαν αναµφισβήτητα στην κινητοποίηση της 
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στάσιµης αποταµίευσης, αλλά-λόγω της αβεβαιότητας των καιρών ή της 
περισσότερο έντονης θέλησης για προσωπική επένδυση-η πελατεία έχει 
λιγότερη εµπιστοσύνη στην τράπεζα για την τοποθέτηση των χρηµάτων 
της και τροφοδοτεί κυρίως τους τρέχοντες λογαριασµούς της, µε 
ενδιαφέρουσες ασυµµετρίες: όλες οι καθυστερηµένες από οικονοµική 
άποψη περιοχές, όπως η ενδοχώρα της Πελοποννήσου, τα νότια νησιά 
του Ιονίου, η Ήπειρος, παραµένουν σταθερές στις καταθέσεις 
ταµιευτηρίου. Ωστόσο, η Εθνική Τράπεζα ανακατανέµει µε πολύ άνισο 
τρόπο τους πόρους που συγκεντρώνει από το σύνολο της επικράτειας. Η 
προεξόφληση και τα ενυπόθηκα δάνεια, που στα 1920 ήταν ακόµη πολύ 
διεσπαρµένα, υποδηλώνουν την οικονοµική εξισορρόπηση της χώρας µε 
τη στροφή προς το βορρά: το 1927 συγκεντρώνονται γύρω από τα ισχυρά 
αστικά κέντρα της Πάτρας, της Αθήνας, του Βόλου και της 
Θεσσαλονίκης, µε φανερή αύξηση των περιφερειακών διακλαδώσεων 
στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (Σέρρες, ∆ράµα, Καβάλα, 
Ξάνθη). Επιπλέον, οι ανισορροπίες αυτές είναι ακόµη πιο φανερές για 
άλλες κατηγορίες τοποθετήσεων της τράπεζας. Αν, στα 1920, τα δάνεια 
προς τις κοινότητες και τα λιµάνια µαρτυρούν ακόµη µια σαφή 
προτίµηση για το νότιο τµήµα της χώρας και τα νησιά, αυτό αποτελεί σε 
µεγάλο βαθµό την επιβίωση µιας τάσης που καθιστά δυσκίνητο ένα 
χαρτοφυλάκιο, το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, οι ιθύνοντες της 
τράπεζας δε σκοπεύουν να ανανεώσουν. Είναι ακόµη πιο ενδεικτικό το 
γεγονός ότι τα αγροτικά δάνεια, που αποτελούν πάνω από το ένα τρίτο 
των «µεγάλων υποθέσεων» της τράπεζας το 1927, κυµαίνονται από την 
αρχική διείσδυση στη Θεσσαλία προς µια πολύ περισσότερο έντονη 
συγκέντρωση στη Μακεδονία και τη Θράκη. Κατά ένα ακόµη πιο 
ολοκληρωτικό τρόπο, στα 1920 εφαρµόζεται ένα σύστηµα χρηµατιστικής 
ισορροπίας το οποίο γνώρισε µια εφήµερη ακµή από το 1927 ως το 1928, 
πριν από τη µεγάλη κρίση. Αυτό το σύστηµα βασίζεται ουσιαστικά σε 
µια κεντρόφυγο κυκλοφορία του χρήµατος. Ένα πρώτο πραγµατικά 
πρωτότυπο σύνολο προσδίδει µια ιδιοµορφία στη νότια και νησιώτικη 
Παλαιά Ελλάδα (Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Κυκλάδες, νησιά του 
Ιονίου). Στα µέρη αυτά, κατά το 1927, οι καταθέσεις και οι τοποθετήσεις 
της τράπεζας τείνουν να εξισωθούν: υπάρχει ένα 15% δανειζοµένων 
πόρων και ένα 15,5% τοποθετηµένων κεφαλαίων. Ωστόσο, αυτές οι 
ισορροπίες στους ισολογισµούς καλύπτουν βαθιές ανισότητες: φαίνεται 
ότι η αποταµίευση της Ανατολικής Πελοποννήσου στηρίζει την 
οικονοµία του δυτικού τµήµατος, ότι η περιφερειακή υστέρηση των 
νησιών του Ιονίου βρίσκει το φυσικό της καταφύγιο στην ανάπτυξη της 
Κέρκυρας. Αυτές οι ανισορροπίες, όµως, είναι λιγότερο σηµαντικές από 
την κύρια τραπεζική ανισοµέρεια της χώρας: ενώ διαθέτει το 66% των 
καταθέσεων, η Αθήνα δεν παρέχει παρά το 36% των τοποθετήσεων και η 
Νέα Ελλάδα (Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό 
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Αιγαίο, Κρήτη) επαναφέρει την ισορροπία απορροφώντας το 48% της 
πίστωσης, ενώ προσφέρει µόνο το 19% των καταθέσεων. Εξάλλου, η 
χορήγηση δανείων στους πρόσφυγες, που εγκαταστάθηκαν κυρίως στη 
Βόρεια Ελλάδα, φαίνεται να οξύνει ακόµα περισσότερο αυτές τις 
ανισότητες. Όλα αυτά ισοδυναµούν µε τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης 
της Βόρειας Ελλάδας µέσω των πόρων που συσσωρεύτηκαν στην Αθήνα 
κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης ανάπτυξης της πρωτεύουσας πριν 
από τους βαλκανικούς πολέµους (222). 
 Καλό θα ήταν να υπογραµµιστεί ξανά ότι ο τραπεζικός µηχανισµός 
δε δρα πάντα βάσει αναλυτικού σχεδίου. Είναι τόσο αποτελεσµατικός εν 
µέρει και επειδή βασίζεται στην αποφασιστική πολιτική βούληση που 
εκφράζεται από το Βενιζέλο. Είναι τόσο συστηµατικός κυρίως επειδή η 
Βόρεια Ελλάδα αποτελεί αυτήν την εποχή την περιοχή που αποφέρει το 
µεγαλύτερο κέρδος στο σύνολο των κυµαινόµενων κεφαλαίων που 
τοποθετούνται στον κύκλο εργασιών της τράπεζας. Ωστόσο, παρόλη την 
ιδιοµορφία της, η κατάσταση του 1927 επισφραγίζει περίπου έναν αιώνα 
ελληνικής τραπεζικής ζωής, στη διάρκεια του οποίου η Εθνική Τράπεζα 
δεν έπαιξε µονοσήµαντο ρόλο στα πλαίσια της αθηναϊκής ανάπτυξης. 
Είναι βέβαιο ότι ευνοήθηκε από το εκδοτικό της προνόµιο και εποµένως 
συνέβαλε καθοριστικά στην αρχική οργάνωση της συγκεντρωτικής 
προσέλκυσης της αποταµίευσης στην Ελλάδα. Υπήρξε ο βασικός 
µέτοχος του κράτους και έτσι συµµετείχε από το 1880 στην οικοδόµηση 
των θεµελίων της οικονοµικής ανάπτυξης της πρωτεύουσας, αλλά η 
άµεση δράση της είναι πιο σύνθετη. Οδηγούµενη πολύ συχνά από τις 
απαιτήσεις κέρδους, που αντιµετωπίζονταν διαφορετικά από τους 
ανθρώπους και εκφράζονταν ανάλογα µε τα ιδεολογικά τους κίνητρα, 
αυτή η επίδραση της τράπεζας εντοπίζεται πρώτα στην Αθήνα, όταν αυτή 
δεν είναι παρά πολιτική πρωτεύουσα. Αργότερα, ακολουθεί, χωρίς να την 
έχει προκαλέσει, την οικονοµική της άνοδο, πριν θέσει µεγάλο µέρος των 
δυνάµεών της στην υπηρεσία ενός νέου εθνικού σκοπού, όταν η   
επέκταση της Ελλάδας φαίνεται να πραγµατοποιείται στο βορρά. 
Ωστόσο, η παγκόσµια οικονοµική κρίση ξεκαθαρίζει τα πράγµατα. 
Έκτοτε, η αθηναϊκή τράπεζα εξελίσσεται στον πιο σταθερό και 
συστηµατικό πρωτεργάτη της συσσώρευσης κεφαλαίου στην 
πρωτεύουσα. 
 
3. Η συστηµατική απορρόφηση των επαρχιακών κεφαλαίων 1935-
1965. 
 
Ζητήµατα µεθόδου. 
 
 Αν η τραπεζική δραστηριότητα αποκτά µεγαλύτερη συνοχή, τα 
µέσα για να την αξιολογήσει κανείς γίνονται ακόµα πιο δυσδιάκριτα. 
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Από τη δεκαετία του 1930, ίσως επειδή ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις 
εµπορικές τράπεζες γίνεται πιο έντονος, τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα 
πολύ λίγο επιτρέπουν τον ακριβή εντοπισµό αυτών των µέσων. Τις 
περισσότερες φορές πρέπει να αρκούµαστε σε γενικούς απολογισµούς 
που δε µας βοηθούν στην πραγµατικότητα, όταν θέλουµε να µάθουµε αν 
οι χρηµατικές µετακινήσεις γίνονται από την Αθήνα προς την επαρχία ή 
αντίστροφα, να εκτιµήσουµε την περιφερειακή τους σηµασία και να 
µελετήσουµε τις µεταβολές που υφίστανται µε το χρόνο. 
 Τελικά, ο διοικητικός συγκεντρωτισµός των τραπεζικών αρχείων 
αποδείχθηκε χρήσιµος. Σε όλες τις τράπεζες, κάθε υποκατάστηµα 
αποστέλλει στην κεντρική έδρα µια εβδοµαδιαία κατάσταση των 
λογαριασµών του. Το υποκατάστηµα καταγράφει τις καταθέσεις και 
εγκρίνει δάνεια. Ο εβδοµαδιαίος ισολογισµός είναι το ισοζύγιο ανάµεσα 
στο ενεργητικό ενός υποκαταστήµατος, (αναλήψεις, προεξοφλήσεις) και 
το παθητικό του (καταθέσεις πελατών). Αν σε µια δεδοµένη στιγµή το 
ενεργητικό είναι ανώτερο από το παθητικό, το υποκατάστηµα είναι 
οφειλέτης στην κεντρική έδρα. Όλα διεξάγονται τότε σαν να γινόταν µια 
εικονική χρηµατική µεταφορά από την Αθήνα στην επαρχία, δηλαδή σαν 
να µην αρκούσαν τα τοπικά κεφάλαια που έχουν κατατεθεί για την 
ικανοποίηση της τοπικής ζήτησης σε χρήµα. Αντίθετα, και αυτή είναι η 
πιο συνηθισµένη περίπτωση, αν οι καταθέσεις είναι ανώτερες από τα 
δάνεια, υπάρχει φαινοµενική µεταφορά των κεφαλαίων από την επαρχία 
προς την Αθήνα. Πράγµατι, τα θετικά ή αρνητικά ισοζύγια 
τακτοποιούνται πάντα από το τοπικό υποκατάστηµα της Τράπεζας της 
Ελλάδος (γραφείο ισολογισµών) που εξασφαλίζει τις πραγµατικές 
µεταφορές των κεφαλαίων. 
 Ο ισολογισµός δεν αφορά-ας το τονίσουµε-τον όγκο των 
χρηµατικών µετακινήσεων, αλλά το αποτέλεσµά τους. ∆ηλαδή, µια 
χρηµατιστική αγορά µπορεί να έχει έντονη δραστηριότητα και µέτριο 
απολογισµό, αν καταθέσεις και δανειοδοτήσεις τείνουν να 
ισορροπήσουν. Οι ισολογισµοί των υποκαταστηµάτων µάς επιτρέπουν να 
γνωρίζουµε σε µια δεδοµένη στιγµή την πίστωση ή τη χρέωση της 
επαρχίας σε σχέση µε την πρωτεύουσα. Ωστόσο, αποµένει η εξάλειψη 
µερικών βασικών δυσκολιών. Κάθε ισολογισµός δεν είναι παρά ένα είδος 
στιγµιαίας φωτογραφίας. Για να του δώσουµε ζωή, πρέπει να του 
αφήσουµε µερικά περιθώρια. Πρέπει, καταρχήν, να λάβουµε υπόψη το 
χρήµα που κυκλοφορεί. Τα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας δεν εξαλείφουν 
παρά ελλιπώς τις επιπτώσεις από τη µή είσπραξη χρεογράφων τη στιγµή 
του ισολογισµού (όπως συνέβαινε  κυρίως πριν από τον πόλεµο), πράγµα 
που οδηγεί σε ένα υπόλοιπο ταυτόχρονα θετικό και αρνητικό για το ίδιο 
υποκατάστηµα. Πρέπει, κυρίως, να σταθµίσουµε τις επαρχιακές 
µεταβολές. Ας πάρουµε το παράδειγµα της Καβάλας και της κυρίαρχης 
θέσης της στα καπνά. Στο τέλος της σοδειάς (το φθινόπωρο) τα τοπικά 
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χρέη διογκώνονται: πρέπει να µεταφερθούν µεγάλα ποσά, µε ενέχυρο τη 
συγκοµιδή, για να επιτρέψουν στον καλλιεργητή να επιβιώσει 
οικονοµικά. Στα µέσα Φεβρουαρίου, όταν η κυβέρνηση ορίζει την 
έναρξη των πωλήσεων, οι πιστώσεις πληρώνονται, γίνονται µερικές 
καταθέσεις και το υποκατάστηµα γίνεται τότε πιστωτής στην κεντρική 
έδρα. Η κατάσταση, όµως, µεταβάλλεται: ο «µεσάζων» που προχώρησε 
σε αγορά δεν µπορεί να περιµένει την ολοκλήρωση των λεπτών και 
σχολαστικών φάσεων επεξεργασίας του καπνού (εξαερισµός, 
προετοιµασία µιγµάτων). Οι εταιρείες, κυρίως του εξωτερικού, δε θα 
ξανακάνουν αγορές παρά το φθινόπωρο και έτσι η συγκοµιδή µπαίνει 
ενέχυρο για µια ακόµη φορά, µε αποτέλεσµα να µεταφέρει η τράπεζα 
σηµαντικά κεφάλαια. 
 Εκτός από τις εποχιακές µεταβολές πρέπει, τέλος, να είµαστε σε 
θέση να αξιολογήσουµε τη συνέχεια µιας τάσης. Καταρχήν, η διαχείριση 
της τράπεζας είναι απλή: η διοχέτευση κεφαλαίων από εκεί όπου δεν 
κοστίζουν ακριβά (χαµηλός τόκος σε καταθέσεις), δηλαδή από περιοχές 
οικονοµικά υποτονικές, εκεί όπου η ζήτηση είναι αυξηµένη και ο τόκος 
µεγαλύτερος, κατά συνέπεια σε περιοχές µε οικονοµία που 
αναπτύσσεται. Έτσι, κατά κανόνα, εκεί όπου οι καταθέσεις είναι 
περισσότερες από τα δάνεια και όπου, επίσης, βρίσκεται στη διάθεση της 
κεντρικής έδρας ένα σύνολο κεφαλαίων, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 
υπάρχει οικονοµική στασιµότητα ή ύφεση. Αντίθετα, µια χρηµατιστική 
αγορά που δεν αρκείται στον εαυτό της, αλλά κάνει έκκληση σε 
κεφάλαια του εξωτερικού, υποδηλώνει µια καλή υγεία. Ας σηµειώσουµε, 
ωστόσο, ότι η δηµιουργία νέου υποκαταστήµατος ή µια τοπική 
πρόσκαιρη κρίση µπορούν να αποδυναµώσουν αυτήν την τάση. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, πράγµατι, η τράπεζα διαθέτει σηµαντικά ποσά για να 
κερδίσει ή να διατηρήσει την εµπιστοσύνη, χορηγώντας δάνεια σε ευρεία 
κλίµακα, τα οποία θα της επιτρέψουν στη συνέχεια να εκµεταλλευθεί την 
τοπική αγορά κεφαλαίων. 
 Τελικά, εντοπίσαµε τρεις σειρές από ενδεικτικές χρονιές για τα 
σπουδαιότερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της χώρας, την Εθνική 
Τράπεζα και την Εµπορική Τράπεζα Ελλάδος, που στα 1970 
συγκεντρώνουν το 84% του συνόλου των καταθέσεων στις εµπορικές 
τράπεζες (62% για την Εθνική και 22% για την Εµπορική) και 82% των 
δανείων (64% και 18% αντίστοιχα): 1934-1935, τα πρώτα χρόνια που 
υπάρχουν στα αρχεία και που δεν µπορούσαν να αποτελέσουν µετά την 
παγκόσµια κρίση αξιόλογη αναφορά στη µεταπολεµική περίοδο. Η 
περίοδος 1954-1955 επισφράγισε το τέλος της φάσης της 
ανασυγκρότησης. Τέλος, µια δεκαετία αργότερα (1963-1964), θα µας 
δοθεί η ευκαιρία να µετρήσουµε την απόσταση που διανύθηκε. Για κάθε 
έτος υπολογίστηκε µε αλγεβρικό άθροισµα ο µέσος ισολογισµός κάθε 
υποκαταστήµατος: προσπαθήσαµε έτσι να εξαλείψουµε τα ίχνη του 
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κυκλοφορούντος χρήµατος και την εποχική διακύµανση. Κάθε 
υποκατάστηµα τότε ήταν θετικό ή αρνητικό ανάλογα µε το αν 
τροφοδοτούσε µε κεφάλαια την έδρα της Αθήνας ή της ζητούσε χρήµατα. 
Αργότερα, αναζητήθηκε το µερίδιο που κάθε υποκατάστηµα κατείχε στο 
σύνολο των αρνητικών ή των θετικών ισολογισµών ή καλύτερα το 
µερίδιο που είχε το καθένα τους στη ζήτηση ή την προσφορά των 
κεφαλαίων σε σχέση µε την κεντρική έδρα (223). 
 Όταν παρουσιάζονται αυτές οι υποθέσεις εργασίας, είναι δυνατό 
να προκαλέσουν δύο είδη κριτικών που και οι δύο προέκυψαν από τη 
δυσκολία σύγκρισης των αποτελεσµάτων του 1934 και 1964. Από τη µία 
πλευρά, οι διατάξεις των χρηµατιστικών νόµων άλλαξαν πολλές φορές. 
Έτσι, στα 1934 οι εµπορικές τράπεζες ήταν υποχρεωµένες να 
εµπιστεύονται το 8% µόνο των καταθέσεών τους στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, ενώ το ποσοστό αυτό φθάνει περίπου το 35% στα µέσα της 
δεκαετίας του 1970. Η αλλαγή αυτή είχε ως συνέπεια ένα επαρχιακό 
υποκατάστηµα που στα 1934 µπορούσε να κρατήσει το µεγαλύτερο 
µέρος των εισπράξεών του, πράγµα που µεγέθυνε δυσανάλογα το 
ενεργητικό του, να υποχρεώνεται είκοσι χρόνια αργότερα να στέλνει το 
µεγαλύτερο µέρος των εσόδων του στην κεντρική έδρα. Αυτή, από 
µέρους της, το µεταφέρει στην Τράπεζα της Ελλάδος και εκείνη µε τη 
σειρά της το διοχετεύει πίσω στην επαρχία, µε τη µορφή δανείων της 
Αγροτικής Τράπεζας, για παράδειγµα. 
 Από γεωγραφική άποψη, αυτή η νοµοθετική αλλαγή είναι 
ενδιαφέρουσα. Σηµαίνει ότι στα 1934 το χρήµα που είχε κατατεθεί ήταν 
αρκετά πιθανό να χρησιµοποιηθεί επιτόπου. Αντίθετα, στα 1964 µόνο 
µετά από µια περίπλοκη διαδικασία, κατά την οποία η Αθήνα απορροφά 
και διοχετεύει διαδοχικά, µπορεί να επανεπενδυθεί στην επαρχία ένα 
µέρος του κεφαλαίου της. Αντιλαµβανόµαστε έτσι µία από τις 
διαδικασίες επιρροής της Αθήνας: µια νοµοθετική αλλαγή που 
πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό τον περισσότερο αποτελεσµατικό έλεγχο 
των τραπεζών και την καλύτερη χρησιµοποίηση των επενδύσεων εισάγει 
την παρέµβαση της πρωτεύουσας. Πρόκειται κυρίως για την 
υποχρεωτική αγορά κρατικών οµολογιών, που προορίζονται για την 
κάλυψη του δηµοσιονοµικού αδιεξόδου και τη µείωση της 
πληθωριστικής πίεσης µέσω της ελάττωσης των νοµισµατικών 
αποθεµάτων των τραπεζών. 
 ∆εύτερο επιχείρηµα: οι αλλαγές στην τραπεζική διαχείριση, για τις 
οποίες η πρόσφατη ιστορία της Εθνικής και της Εµπορικής Τράπεζας µάς 
δίνει µια σύντοµη αποκαλυπτική εικόνα. Στα 1934, η Εµπορική Τράπεζα 
βρίσκεται υπό τη συντηρητική καθοδήγηση του Εµπεδοκλή, αρκετά 
εµπνευσµένη από το αγγλικό σύστηµα: ισχυρά αποθέµατα, µεγάλη 
ρευστότητα, σχεδόν αποκλειστικές καταθέσεις σε κρατικές οµολογίες. 
Την ίδια περίοδο η Εθνική Τράπεζα ακολουθεί µια πολύ πιο τολµηρή 
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πολιτική, ειδικά µέσα από καταθέσεις σε ακίνητα. Το 1964 
χαρακτηρίζεται από την επιτυχία του Ανδρεάδη στην Εµπορική Τράπεζα 
και µία περίοδο πολύ πιο επιθετικών µεθόδων: αγορά ή οικοδόµηση 
ακινήτων, µεσολάβηση στους σιδηροδρόµους, συµµετοχή σε 
βιοµηχανίες, κ.λπ. Ωστόσο, θα πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι είναι 
αναγκαίο να ληφθούν οι σχετικές αποστάσεις και ότι σε µια δεδοµένη 
στιγµή της ιστορίας µιας τράπεζας, όλα τα υποκαταστήµατα υπέστησαν 
µια τέτοια διαχείριση (224). 
 
 
1934-1935: Η αντιστροφή της ροής των κεφαλαίων. 
 
 Η παγκόσµια οικονοµική κρίση έπληξε τα επαρχιακά αστικά 
κέντρα ιδιαίτερα. Πέρα από τις άµεσες επιπτώσεις της, προκάλεσε για 
αρκετό καιρό µία κρίση εµπιστοσύνης του αθηναϊκού κεφαλαίου στις 
τοπικές δυνάµεις και τις βλέψεις του για την ανάπτυξη των επαρχιακών 
πόλεων. Αυτή η απότοµη απογοήτευση επιφέρει µια αποφασιστική ρήξη 
στη γεωγραφική οργάνωση των τραπεζικών κυκλωµάτων. Εκείνη την 
περίοδο εκδηλώθηκαν τάσεις καθαρά κεντρόφυγες που µετέφεραν 
διαδοχικά ένα µεγάλο µέρος των πόρων που απορροφούσε η τράπεζα 
προς τον εξοπλισµό της Πελοποννήσου, την ανάπτυξη της Θεσσαλίας 
και τη διευθέτηση των µακεδονικών πεδιάδων. Από το 1934-1935, η 
κατάσταση µεταστρέφεται και χαρακτηρίζεται από µια τάση, ακόµα 
διστακτική βέβαια, των κεφαλαίων να συγκεντρωθούν στην Αθήνα, 
πράγµα που αντισταθµίζεται εξάλλου από µερικά κεντρόφυγα ρεύµατα 
µε κατεύθυνση µερικές επαρχιακές πόλεις. Για την Εθνική Τράπεζα, η 
Αθήνα (τα υποκαταστήµατα του Πειραιά και της Αθήνας µαζί) 
συγκεντρώνει περίπου το 53% των αρνητικών ισολογισµών 
(δανειοδοτήσεις ανώτερες από τις καταθέσεις). Το αποτέλεσµα δεν είναι 
διαφορετικό για την Εµπορική Τράπεζα: 48% των αρνητικών 
ισολογισµών και µόνο το 22% του συνόλου των θετικών (καταθέσεις 
ανώτερες από τις δανειοδοτήσεις). Ήδη από εκείνη την εποχή, η 
πρωτεύουσα καταναλώνει περισσότερα κεφάλαια από αυτά που µπορεί 
να προσφέρει: οι τοπικές καταθέσεις δεν αρκούν για να τροφοδοτήσουν 
τα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες (225). 
 Εντούτοις, τα επαρχιακά υποκαταστήµατα βρίσκονται στην ίδια 
κατάσταση που παρατηρείται στη µία και στην άλλη τράπεζα. 
Βρίσκονται όλα στα ενεργά οικονοµικά κέντρα, τα οποία δεν έχουν θιγεί 
αποφασιστικά από τον ανταγωνισµό της πρωτεύουσας: Θεσσαλονίκη 
(10% αρνητικοί ισολογισµοί για την Εθνική Τράπεζα, 5% για την 
Εµπορική), Βόλος (11% αρνητικοί ισολογισµοί για την Εµπορική, 10%  
για την Εθνική), Καλαµάτα (10% αρνητικό ισολογισµοί για την Εθνική, 
2% για την Εµπορική), Κόρινθος (15% αρνητικοί ισολογισµοί για την 
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Εµπορική, 3% για την Εθνική) και Ηράκλειο (7% αρνητικοί ισολογισµοί 
της Εµπορικής Τράπεζας, 6% της Εθνικής Τράπεζας). Βέβαια, 
εµφανίζονται ορισµένες διαφορές που συχνά υποδηλώνουν  
ανταγωνιστικά συµφέροντα ανάµεσα στις δύο µεγαλύτερες εµπορικές 
τράπεζες και τη διαφορετική τους τοπική παρουσία. Η Πάτρα, που 
προµηθεύει κεφάλαια στην Εθνική Τράπεζα (2% των θετικών 
ισολογισµών), τα αντλεί από την Εµπορική (1,5% των αρνητικών 
ισολογισµών). Αντίστροφα, η Καβάλα είναι πιστωτής σε σχέση µε την 
Εµπορική Τράπεζα (3% των θετικών ισολογισµών) και χρεώστης σε 
σχέση µε την Εθνική (3% επίσης, αλλά αυτή τη φορά των αρνητικών 
ισολογισµών). Ωστόσο, γενικά, η εικόνα που προκύπτει έχει συνοχή. 
Όλος ο νησιώτικος κόσµος, µε εξαίρεση όπως ήδη τονίσαµε την 
Κέρκυρα και  το Ηράκλειο, όλη η ηπειρωτική και ορεινή Ελλάδα από τη 
Φλώρινα και τα Ιωάννινα στο βορρά ως την Τρίπολη στο κέντρο της 
Πελοποννήσου, βρίσκεται ήδη σε οικονοµική κρίση και είναι την εποχή 
αυτή ζώνη προνοµιούχου διοχέτευσης κεφαλαίων στις εµπορικές 
τράπεζες της Αθήνας. ∆εν µπορούµε να µην παρατηρήσουµε ότι όλες 
αυτές οι περιοχές ταυτόχρονα βρίσκονται ήδη σε µια πρώιµη 
δηµογραφική κρίση και ότι παρέχουν την πλειοψηφία των µεγάλων 
µετακινήσεων πληθυσµού στην πρωτεύουσα. Αντίθετα, µερικές ζώνες 
έχουν το πλεονέκτηµα της διοχέτευσης σε αυτές κεφαλαίων των 
αθηναϊκών τραπεζών. Η διαφορετική γεωγραφική τους θέση δείχνει 
απλώς, για τις δύο τράπεζες που εξετάζουµε, την άνιση επέκταση του 
δικτύου τους την περίοδο εκείνη. Πρόκειται για την Ανατολική 
Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, ∆ράµα, Καβάλα) και τη Θράκη (Ξάνθη, 
Κοµοτηνή) στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, και τη Θεσσαλία 
(Βόλος, Λάρισα, Φάρσαλα, Καρδίτσα) και τη δυτική ακτή της 
Πελοποννήσου, από την Πάτρα ως την Καλαµάτα, περνώντας από τον 
Πύργο, για την Εµπορική Τράπεζα. Συνολικά, πριν από τον πόλεµο, η 
τράπεζα της Αθήνας δεν είχε φθάσει ακόµα στο στάδιο της συστηµατικής 
και ορθολογικής άντλησης της επαρχιακής αποταµίευσης προς όφελος 
της ανάπτυξης της πρωτεύουσας. Τελικά, όµως, σε µια αρκετά κρίσιµη 
καµπή, όπου η οικονοµική ανάρρωση καθόριζε τις δυνατότητες 
ανάπτυξης, οι επαρχιακές καταθέσεις είχαν αποφασιστική συµβολή στην 
αναζωογόνηση των δραστηριοτήτων της Αθήνας, επιτρέποντας µια 
γενναιόδωρη πολιτική δανείων. 
 
1954-1955: τα µεταβατικά χρόνια. 
 
 Είκοσι χρόνια αργότερα (1954-1955), οι τελευταίες οικονοµικές 
επιπτώσεις του παγκόσµιου και ύστερα του εµφυλίου πολέµου έχουν 
εξαλειφθεί και η Ελλάδα ξαναβρίσκει το δυναµισµό της, ευρισκόµενη 
στα πρόθυρα µιας φάσης ανάπτυξης. Η εικόνα των περιφερειακών 
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ισολογισµών των εµπορικών τραπεζών εκφράζει αρκετά καλά αυτή τη 
µεταβατική ατµόσφαιρα. Αποτελέσµατα φαινοµενικά αντιφατικά 
εµφανίζονται για την Εθνική και Εµπορική Τράπεζα: για την πρώτη, η 
Αθήνα συνεχίζει να έχει τη µερίδα του λέοντος στο σύνολο των 
αρνητικών ισολογισµών (56%), που ωστόσο δεν πολύ περισσότεροι 
αυτήν τη φορά από τους θετικούς ισολογισµούς (44% στο σύνολο της 
περιοχής της Αθήνας). Τα ποσοστά έχουν αντιστραφεί για την Εµπορική 
Τράπεζα (43% αρνητικοί ισολογισµοί, 65% θετικοί). Πέρα από αυτές τις 
διαφορές, πρέπει να τονίσουµε ένα γεγονός που αποτελεί εξαίρεση για τη 
δεκαετία του 1970, ότι στην Εµπορική Τράπεζα η Αθήνα προµηθεύει 
κεφάλαια στην επαρχία και ότι στην Εθνική η ροή των κεφαλαίων της 
επαρχίας προς την πρωτεύουσα είναι πολύ περιορισµένη. 
 Αντίθετα, µερικά επαρχιακά αστικά κέντρα, βιοµηχανικά και µή, 
συνεχίζουν να απορροφούν κεφάλαια: Καβάλα (17% των αρνητικών 
ισολογισµών της Εµπορικής Τράπεζας, 4% της Εθνικής), Βόλος (8% των 
αρνητικών ισολογισµών της Εθνικής, 3% της Εµπορικής), Ηράκλειο (8% 
των αρνητικών ισολογισµών της Εµπορικής, 4% της Εθνικής). Άλλες 
εστίες περιφερειακής οικονοµικής ζωής έχουν διαφορετική οικονοµική 
συµπεριφορά ανάλογα µε την τράπεζα: η Θεσσαλονίκη απορροφά 
κεφάλαια από την Εθνική Τράπεζα (21% των αρνητικών ισολογισµών) 
και τα προµηθεύει στην Εµπορική (3,5% των θετικών ισολογισµών), το 
ίδιο και η Καλαµάτα και το Αγρίνιο. Αντίθετα, η Κέρκυρα και η Πάτρα 
συνεχίζουν να είναι χρεώστες στην Εµπορική Τράπεζα και πιστωτές στην 
Εθνική. Αυτό, όµως, που προκαλεί αίσθηση στον παρατηρητή είναι η 
µεγάλη διασπορά των υποκαταστηµάτων που ζητούν κεφάλαια των 
οποίων ο συνολικός όγκος, παρόλο που είναι περιορισµένος, αποτελεί 
ένδειξη µιας πρωτότυπης κατάστασης (226): η Ορεστειάδα, το Σουφλί, η 
Ξάνθη (Θράκη), η ∆ράµα, ο Λαγκαδάς, το Κιλκίς, τα Γιαννιτσά, η 
Βέροια (Μακεδονία), η Καρδίτσα, τα Φάρσαλα (Θεσσαλία), το 
Αιτωλικό, η Ιτέα, η Λειβαδιά, η Χαλκίδα (Κεντρική Ελλάδα), το Άργος, 
το Ναύπλιο, το Κιάτο, τα Καλάβρυτα (Πελοπόννησος), η Ζάκυνθος 
(νησιά του Ιονίου), η Χίος, το Καρλόβασι (Αιγαίο), η Ιεράπετρα (Κρήτη) 
επιδιώκουν έτσι για τα τοπικά τους δάνεια τη βοήθεια της κεντρικής 
έδρας της   Εθνικής Τράπεζας για περιορισµένα ποσά: κανένα από αυτά 
τα υποκαταστήµατα, εκτός της Ξάνθης και της Ζακύνθου (0,6%) δεν 
ξεπερνά το 0,5% του συνόλου των αρνητικών ισολογισµών. Το ίδιο 
φαινόµενο παρατηρείται στην περίπτωση της Εµπορικής Τράπεζας 
(Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Άµφισσα, Ναύπλιο, Καρλόβασι, Άγιος 
Νικόλαος, κ.λπ.). 
 Αυτή η αβέβαιη κατάσταση φαίνεται να απορρέει από το γεγονός 
ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η οικονοµική ανασυγκρότηση. Η Αθήνα παίζει 
το ρόλο του αιµοδότη σε µια επαρχία ακόµη αναιµική µε πολλαπλές 
ανάγκες από τη γεωργία ως τη βιοτεχνία και το τοπικό εµπόριο. Είναι η 
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εποχή της ανανεωµένης εµπιστοσύνης που αποκρυσταλλώνει εν µέρει µε 
τη µορφή των τραπεζικών καταθέσεων, την τεράστια συγκεντροποίηση 
κεφαλαίων και χρυσού που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα κατά τη 
διάρκεια του πολέµου και αργότερα. Όλες αυτές οι καταθέσεις δε 
χρησιµεύουν ακόµη για τις έγγειες κερδοσκοπικές επενδύσεις και τη 
βιοµηχανική και εµπορική επέκταση της πρωτεύουσας που µόλις 
αρχίζουν. Χρησιµεύουν ως βραχυπρόθεσµα δάνεια στο νέο ξεκίνηµα της 
περιφερειακής οικονοµίας. Ωστόσο, µερικές περιοχές παραµένουν οι 
στυλοβάτες της παραδοσιακής πολιτικής απορρόφησης κεφαλαίων από 
τις εµπορικές τράπεζες: όλο το εσωτερικό τµήµα της ∆υτικής 
Μακεδονίας (Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη), η Ήπειρος (Ιωάννινα, Άρτα, 
Πρέβεζα), το σύνολο της Κεντρικής Πελοποννήσου (Τρίπολη, Σπάρτη). 
Καθώς αυτές οι περιοχές είναι από τις πιο φτωχές και δεν έχουν πληγεί 
ιδιαίτερα από τις δοκιµασίες του πολέµου, µπορούµε να µετρήσουµε το 
µέγεθος της ύφεσης που αντιπροσωπεύει αυτή η συνεχής φυγή 
κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου οικονοµικής ανοικοδόµησης. 
 
1963-1964: η εξαιρετική απλούστευση της απορρόφησης κεφαλαίων από 
την Αθήνα. 
 
 Η κατάσταση στην τελευταία αυτή περίοδο (1963-1964) είναι 
αρκετά απλή όσο και σκληρή: µε εξαίρεση προφανώς την Αθήνα, µόνο 
τα υποκαταστήµατα Θεσσαλονίκης, Καβάλα, Βόλου, Πάτρας, Νάουσας 
και Ηρακλείου έχουν ανάγκη από εξωτερικά κεφάλαια. Όλα τα άλλα 
υποκαταστήµατα προµηθεύουν κεφάλαια στην κεντρική έδρα. Αν 
εξαιρέσουµε τη Νάουσα, όπου η µετατόπιση της τοπικής οικονοµικής 
δραστηριότητας από την εριουργία στη δενδροκαλλιέργεια (ροδακινιές  
και µηλιές) και στις παραγωγικές αγροτικές βιοµηχανίες (κονσέρβες) 
µπορεί να δικαιολογήσει µια ζήτηση κεφαλαίων, αυτή είναι η γενική 
κατάσταση των ζωτικών αστικών κέντρων της χώρας. Επιπλέον, πρέπει 
να λάβει κανείς υπόψη του το πρωταρχικό γεγονός της µεγάλης υπεροχής 
του Ηρακλείου σε σχέση µε το σύνολο της Κρήτης σε όλες τις 
επιχειρήσεις των εµπορικών τραπεζών: το 59% των θετικών ισολογισµών 
και το 85% των αρνητικών στην Εµπορική Τράπεζα, το 26% των θετικών 
ισολογισµών και το 76% των αρνητικών στην Εθνική. Για να το θέσουµε 
διαφορετικά, το Ηράκλειο συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 
καταθέσεων που δεν αρκούν µε κανένα τρόπο για να ανταποκριθούν 
στην πολύ µεγαλύτερη και αυξανόµενη ζήτηση. Η πόλη παρουσιάζεται 
λοιπόν όλο και περισσότερο ως το επίκεντρο της οικονοµικής και 
χρηµατιστικής ζωής του νησιού: πλούσια, συσσωρεύει τα πλούτη των πιο 
εύπορων κατοίκων της, ασφαλής, αποσπά τους πόρους της ενδοχώρας 
για να τους επενδύσει στο χώρο της ή για να τους αξιοποιήσει στην 
υπόλοιπη Κρήτη, αλλά προς όφελός της (227). 
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 Εξάλλου, συγκρινόµενα µε τον όγκο της Αθήνας, τα λίγα αξιόλογα 
επαρχιακά κέντρα που αναφέρουµε φαίνονται ασήµαντα (228): η Πάτρα 
(1% των αρνητικών ισολογισµών της Εθνικής Τράπεζας, 3% της 
Εµπορικής), Βόλος (0,5% στην Εµπορική, 1,5% στην Εθνική). Οι µόνες 
πόλεις που διαφοροποιούνται κάπως σε σχέση µε τη γενική µετριότητα 
είναι η Καβάλα (4% των αρνητικών ισολογισµών στην Εµπορική 
Τράπεζα, 6% στην Εθνική) και προπάντων η Θεσσαλονίκη (3% στην 
Εµπορική, 6% στην Εθνική). Αν και αυτές οι δύο τελευταίες περιπτώσεις 
είναι αρκετά διαφορετικές: από τη µία πλευρά έχουµε την προσπάθεια 
των εµπορικών τραπεζών να µετριάσουν την οικονοµική ύφεση στην 
Καβάλα και από την άλλη τη συµβολή τους στην πρόσφατη τότε 
επέκταση του µεγαλύτερου αστικού κέντρου της Βόρειας Ελλάδας, που 
οφείλεται εξάλλου πολύ περισσότερο στην προσπάθεια 
αυτοχρηµατοδότησης των αθηναϊκών επιχειρήσεων και στις ξένες 
επενδύσεις (χηµικό συγκρότηµα Esso-Papas). 
 Η αθηναϊκή υπεροχή, η υστέρηση των περισσότερων 
περιφερειακών αστικών κέντρων, σε συνδυασµό µε τον πολλαπλασιασµό 
των εµπορικών τραπεζικών υποκαταστηµάτων έχουν ως συνέπεια τον 
κατακερµατισµό των επαρχιακών τραπεζικών δικτύων. Γενικά, τα 
υποκαταστήµατα έχουν ένα αρκετά µικρό πλεόνασµα: οι περιορισµένες 
τοπικές καταθέσεις δε συγκρίνονται παρά µε τη  ζήτηση κεφαλαίων, το 
επίπεδο της οποίας είναι χαµηλό. Εντούτοις, µερικές πόλεις προµηθεύουν 
αρκετά αξιόλογους πόρους στις τράπεζες και ξεπερνούν το 1% των 
θετικών ισολογισµών για τις µεγαλύτερες εµπορικές τράπεζες. Αυτό 
ισχύει συγκεκριµένα για την Τρίπολη, την Κόρινθο, τον Πύργο, τα 
Ιωάννινα, την Καστοριά, την Κοζάνη, τη Λάρισα, τη Μυτιλήνη, τη Χίο, 
τη Σάµο και τη Ρόδο. Αν και µερικά από τα αστικά αυτά κέντρα έχουν 
µια οικονοµία που δικαιολογεί αυτήν τη συσσώρευση (βιοµηχανία 
γουναρικών στην Καστοριά, αγροτική ανάπτυξη στη Λάρισα και στον 
Πύργο, τουριστική ανάπτυξη στη Ρόδο), τελικά, εξαιτίας λανθασµένων 
τοπικών πρωτοβουλιών, αυτά τα συσσωρευµένα κεφάλαια µεταφέρονται 
από την επαρχία. Για τα περισσότερα από αυτά, όπως και για το σύνολο 
σχεδόν των επαρχιακών υποκαταστηµάτων, αυτή η συσσώρευση 
καταθέσεων δεν ανταποκρίνεται σε έναν εµπλουτισµό που αξιοποιείται 
αλλού, αλλά σε µια πραγµατική ύφεση. Υπεραπλουστεύοντας, είναι οι 
φτωχοί που-παραδόξως-δανείζουν τους πλούσιους. 
 Αν περάσει κανείς από τη µερική αυτή εικόνα σε ορισµένους 
απόλυτους αριθµούς, η διάσταση φαίνεται σε όλη της την έκταση. Στα 
14.853 εκατοµµύρια δραχµές περίπου που η Εθνική Τράπεζα διέθετε σε 
καταθέσεις στα 1963-1964, 8.300 είχαν πραγµατοποιηθεί στα 
υποκαταστήµατα της αθηναϊκής περιοχής, ενώ η Θεσσαλονίκη 
βρισκόταν πολύ πίσω µε λιγότερα από 1.000 εκατοµµύρια. Κανένα 
υποκατάστηµα, ακόµα και τα σηµαντικότερα από την άποψη των 
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καταθέσεων, όπως των Ιωαννίνων, της Πάτρας, της Τρίπολης, της 
Μυτιλήνης και της Ρόδου, δεν ξεπερνούσε τα 100 εκατοµµύρια δραχµές. 
Οι διαφορές είναι ακόµη πιο έντονες στο επίπεδο των δανειοδοτήσεων. 
Σε ένα µέσο σύνολο 15.327 εκατοµµυρίων δραχµών, οι 10.700 
κατανέµονται στα αθηναϊκά υποκαταστήµατα, η Θεσσαλονίκη αγγίζει τα 
1.500 εκατοµµύρια και η Καβάλα ήταν πολύ πίσω µε περίπου 400 
εκατοµµύρια. Για την Εµπορική Τράπεζα δεν ήταν διαθέσιµο το 
συνολικό ύψος των καταθέσεων και δανείων στην επαρχία, αλλά µόνο η 
διαφορά τους. Μπορούµε να υπολογίσουµε σε 600 εκατοµµύρια δραχµές 
τη φαινοµενική µεταφορά κεφαλαίων από την επαρχία στην Αθήνα, µέσα 
από το κύκλωµα της Εµπορικής Τράπεζας στα 1964, έναντι 2.400 για την 
Εθνική. Οι δύο εκτιµήσεις φαίνονται λογικές, αν ληφθεί υπόψη η 
διαφορά όγκου των δύο τραπεζών: 21 δισεκατοµµύρια καταθέσεις και 
περίπου 18 δισεκατοµµύρια δάνεια στις 31 ∆εκεµβρίου 1964 για την 
Εθνική Τράπεζα, 6 και 5 δισεκατοµµύρια αντίστοιχα για την Εµπορική. 
Αυτό σηµαίνει ότι σε διάστηµα ενός χρόνου µόνο οι δύο τράπεζες, 
Εθνική και Εµπορική, ήταν υπεύθυνες για µια φαινοµενική µεταφορά 
κεφαλαίων προς την Αθήνα της τάξης των 3 δισεκατοµµυρίων δραχµών. 
Ας υπενθυµίσουµε συγκριτικά ότι στα 1964 το Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν του συνόλου των ελληνικών δραστηριοτήτων έφθανε µόνο τα 
135 δισεκατοµµύρια δραχµές (229). 
 Σε αυτήν την αξιοσηµείωτη µετακίνηση κεφαλαίων από τις 
εµπορικές τράπεζες, προστίθεται η εντυπωσιακή αποτελεσµατικότητα 
της απορρόφησης χρηµάτων από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Η 
ιδιαίτερα µεγάλη πυκνότητα των ταχυδροµικών γραφείων επιτρέπει µέσα 
από ένα εκτεταµένο δίκτυο την απορρόφηση της αδρανούς αποταµίευσης 
που πολύ συχνά είναι το αποτέλεσµα πολύ µικρών διαδοχικών 
καταθέσεων. Ωστόσο, οι περιορισµένες αυτές ροές καταλήγουν στο 
σχηµατισµό ισχυρών ρευµάτων: από το 1964 ως το 1968, µέσα σε πέντε 
χρόνια, η αύξηση των καταθέσεων (νέες καταθέσεις µείον αναλήψεις) 
έφθασε τα 7 δισεκατοµµύρια δραχµές. Αυτά τα 7 δισεκατοµµύρια 
προφανώς προστίθενται στο σύνολο των κεφαλοποιηµένων καταθέσεων 
(11 δισεκατοµµύρια δραχµές στα τέλη του 1968, 22 δισεκατοµµύρια στα 
τέλη του 1970) και αντιπροσωπεύουν ένα καθαρό κέρδος για τη 
χρηµατιστική υπεροχή της πρωτεύουσας. Στην περίπτωση αυτή, η 
γεωγραφική  κατανοµή δείχνει ότι αυτή η απορρόφηση δεν είναι ανάλογη 
µε τα πραγµατικά εισοδήµατα της περιοχής. Αν η Αθήνα προµήθευσε το 
τέταρτο της αύξησης των καταθέσεων στη διάρκεια της περιόδου που 
αναφέραµε, το µεγαλύτερο µέρος της επαρχιακής αποταµίευσης 
απορροφάται από τις λιγότερο εύπορες περιοχές της Ελλάδας: την 
Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, την Ήπειρο, την Ανατολική 
Μακεδονία. Αντίθετα, είναι ενδιαφέρον να δει κανείς τις περιοχές που 
υστερούν όσον αφορά τις καταθέσεις στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο: 
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Βοιωτία, Θεσσαλία, ∆υτική Μακεδονία, περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆εν 
εκπλήσσει το γεγονός ότι αναγνωρίζονται οι πιο εύπορες επαρχιακές 
ζώνες µε την ταχύτερη ανάπτυξη, εφόσον έχει γίνει πια συνήθεια να 
βλέπει κανείς τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης των πιο εύπορων σε 
συνδυασµό µε την ύφεση των φτωχότερων περιοχών (230). 
  
 
ε: Οι δυσκολίες των περιφερειακών λογαριασµών-η περίπτωση του 
   Ηρακλείου. 
 
          Είναι εφικτό να δοθεί µια συνολική εικόνα, µε ποσοτικά στοιχεία, 
της κυκλοφορίας των κεφαλαίων για την πόλη του Ηρακλείου; Οι 
δυσκολίες είναι πολλαπλές. Είναι αναγκαίο πρώτα να συγκριθούν και 
στη συνέχεια να προστεθούν πηγές διαφορετικής προέλευσης και 
σηµασίας. Οι τράπεζες προσφέρουν για κάθε υποκατάστηµα κάποτε 
ισολογισµούς (καταθέσεις µείον δάνεια), κάποτε το ύψος των 
καταθέσεων και των δανείων για µια καθορισµένη ηµεροµηνία, κάποτε-
πολύ σπανιότερα-το συνολικό ύψος των καταθέσεων και των δανείων 
ενός ολόκληρου χρόνου. Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, για παράδειγµα, 
παρέχει για κάθε νοµό το υπόλοιπο των καταθέσεων στο τέλος του 
χρόνου ή το ύψος των καταθέσεων και των αναλήψεων που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους. Επίσης, 
οι πληρωµές και οι εισπράξεις του κράτους καταγράφονται στο επίπεδο 
του νοµού. Τέλος, οι επενδύσεις των µεγάλων χρηµατοπιστωτικών 
αθηναϊκών οργανισµών και των εθνικών επιχειρήσεων είναι δύσκολο να 
συγκεντρωθούν, λόγω της πολλαπλότητας των πηγών χρηµατοδότησης 
και της δυσκολίας στη γεωγραφική τους τοποθέτηση: αθηναϊκή έδρα ή 
επαρχιακή εγκατάσταση. ∆εν είναι δυνατό, ούτως ή άλλως, να καταλήξει 
κανείς σε µια πλήρη ανάλυση ούτε να ξεπεράσει την υποδιαίρεση του 
χώρου σε νοµούς. 
            Μια άλλη πιο ουσιαστική δυσκολία οφείλεται στην απόσταση 
ανάµεσα στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των φαινοµένων που αποτελούν 
αντικείµενο µελέτης  και στους δείκτες που τα ερµηνεύουν. Η κίνηση 
κεφαλαίων φαίνεται να είναι µια διαδικασία βασικά δυναµική, που θέτει 
υπό αµφισβήτηση τη διάρκεια. Για τον ιστορικό, η κίνηση δεν έχει 
σηµασία ούτε µπορεί να επιφέρει αλλαγές στο χώρο, παρά µόνο όταν 
προεκτείνεται στο χρόνο: αργός ρυθµός της φυγής των επαρχιακών 
κεφαλαίων, επενδύσεις µε συνεχώς ανανεωνόµενες επιπτώσεις (πληρωµή 
µισθών, διάθεση των προϊόντων, κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτόν, η µέτρηση 
της διαδικασίας είναι πάντα στιγµιαία: παρέχει µια τοµή του φαινοµένου 
και δεν το αποδίδει στο σύνολό του. Αντί για ροές χρηµάτων, διατίθενται 
σχεδόν πάντα ισολογισµοί. 
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            Χωρίς να αναφερθεί η πιθανή απουσία ορισµένων συστατικών 
τους στοιχείων, τέτοιου είδους ισολογισµοί βασίζονται σε ισότητες 
αµφίβολής σηµασίας και αυτό επειδή χρησιµοποιούν πολύ διαφορετικές 
αξίες λόγω των άνισων χρονικών περιόδων, που είναι ενσωµατωµένες 
στην έννοια του υπόλοιπου από το προηγούµενο οικονοµικό έτος. Για 
τον κρατικό προϋπολογισµό ισούται πραγµατικά µε µηδέν, εφόσον οι 
εισπράξεις και τα έσοδα τείνουν να εξισορροπηθούν. Για τα 
υποκαταστήµατα των τραπεζών µπορεί να είναι σηµαντικό, αλλά µεγάλο 
µέρος του αποτελείται από κεφάλαια σε διαρκή κυκλοφορία: τρέχοντες 
λογαριασµοί των ιδιωτών µε µεταβολές κανονικές και περιορισµένες, 
τρέχοντες εµπορικοί λογαριασµοί που αυξάνονται ή µειώνονται ανάλογα 
µε τις προθεσµίες, δάνεια και γενικά βραχυπρόθεσµες προεξοφλήσεις. 
Οπότε, αν εξετασθούν για δύο συνεχόµενα έτη, π.χ., οι τραπεζικοί 
ισολογισµοί, είναι δυνατόν να προκύψει µια σχετικά ικανοποιητική 
ερµηνεία της τάσης αυτών των ροών. ∆εν ισχύει το ίδιο για το 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο όπου το ύψος των αποθεµατοποιηµένων 
κεφαλαίων γενικά δεν παύει να αυξάνεται: οι καταθέσεις στο τέλος του 
οικονοµικού έτους συνιστούν πράγµατι ένα δείκτη της φυγής των 
χρηµάτων-ακόµη και αν η έκφραση µπορεί να φαίνεται παράδοξη για 
πόρους που αποθησαυρίζονται-αλλά αυτή η φυγή πραγµατοποιήθηκε στο 
µεγαλύτερο µέρος της πριν από πολλά χρόνια. Η απόσταση αυτή µεταξύ 
της µέτρησης του φαινοµένου και της εκδήλωσής του µεγαλώνει 
περισσότερο για τις επενδύσεις, που µπορούν να είναι πολύ παλαιότερες. 
            ∆εδοµένων των παραπάνω περιορισµών, προτιµήθηκε στην 
περίπτωση του Ηρακλείου η εξέταση των ετήσιων ισολογισµών της 
Αγροτικής και της Εµπορικής Τράπεζας, των µοναδικών στην πόλη µε 
διαθέσιµα στον ερευνητή αρχεία, προκειµένου να διαπιστωθούν 
τουλάχιστον ορισµένες τάσεις της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
καθώς και τα όρια αυτών. Ξεκινώντας από την περίοδο 1934-1935, οπότε 
υπάρχουν για πρώτη φορά διαθέσιµα στοιχεία, είναι εύκολο να 
διαπιστώσει κανείς και για τις δύο τράπεζες µια βασική τάση: τον 
προσανατολισµό των δανειοδοτήσεων σε επιχειρήσεις που σχετίζονται 
άµεσα µε την αγροτική παραγωγή. Αυτό, βέβαια, δεν προκαλεί έκπληξη 
προκειµένου για την Αγροτική Τράπεζα, µε δεδοµένο ότι από ιδρύσεώς 
της  η λειτουργία της ήταν κυρίως η παροχή πιστώσεων στην ελληνική 
ύπαιθρο. Έτσι, από το συνολικό ύψος των δανείων, το 80% αφορά 
σταφιδεργοστάσια και ελαιουργεία και µόνο το 20% µικρές εµπορικές 
επιχειρήσεις. Για την Εµπορική τα ποσοστά είναι παροµοίως υψηλά 
(72% και 28%  αντίστοιχα, όπως έχουµε ήδη προαναφέρει).  
             Ωστόσο, υπάρχει µια σηµαντική διαφορά: τα δάνεια της 
Αγροτικής αφορούν µεγαλύτερο αριθµό σχετικών µε τη γεωργία 
επιχειρήσεων σε σχέση µε την Εµπορική. Συγκεκριµένα, 15 επιχειρήσεις 
χρηµατοδοτούνται από την πρώτη έναντι 7 από τη δεύτερη. Βέβαια, το 
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ύψος των µεµονωµένων δανείων της Εµπορικής είναι µεγαλύτερο, 
παρότι αφορά λιγότερες επιχειρήσεις, οι οποίες, όµως, είναι κατά κανόνα 
µεγάλου µεγέθους για τα τοπικά δεδοµένα. Η τάση του ιδρύµατος στο 
Ηράκλειο είναι να χορηγούνται πιστώσεις σε εγχειρήµατα µεγαλύτερου 
βεληνεκούς που θα επιτρέψουν όχι µόνο την απόσβεση του αρχικού 
ποσού, αλλά και θα αυξήσουν τα έσοδα της τράπεζας µέσω µελλοντικών 
συνεργασιών, οι οποίες θα προκύψουν από την µεγέθυνση του κύκλου 
εργασιών των επιχειρήσεων και την επέκτασή τους ενδεχοµένως και 
εκτός Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά,  η Αγροτική ενδιαφέρεται κυρίως 
για την παροχή αναπτυξιακών κινήτρων µέσω της χορήγησης σχετικά 
πολυάριθµων, αλλά όχι µεγάλου ύψους δανείων, ακολουθώντας µια 
πρακτική κατά µία έννοια πιο συντηρητική (231). 
          Είκοσι χρόνια αργότερα, στα 1954-1955, παρουσιάζονται 
ορισµένες αξιοσηµείωτες διαφοροποιήσεις. Καταρχήν, παρατηρείται 
σηµαντική µείωση του αριθµού των χορηγουµένων δανείων σε 
παραδοσιακές επιχειρήσεις επεξεργασίας και συσκευασίας ελαιολάδου 
και σταφίδας (της τάξης του 25% για την Εµπορική Τράπεζα και του 
22% για την Αγροτική). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη σταδιακή 
παρακµή αυτών των τοµέων δραστηριότητας, που προκλήθηκε σε 
µεγάλο βαθµό  από την πτώση των τιµών του ελαιολάδου και της 
σταφίδας, της χαµηλής παραγωγικότητας και του πεπαλαιωµένου 
τεχνικού εξοπλισµού. Το αποτέλεσµα ήταν η χρεοκοπία πολυάριθµων 
µονάδων και η επιβίωση των πιο εκσυγχρονισµένων και ορθολογικά 
οργανωµένων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν και τους νέους 
δανειολήπτες των δύο ιδρυµάτων κατά την περίοδο που εξετάζουµε. 
          Επίσης, µια νέα τάση, που εµφανίζεται σε σχέση µε την παραπάνω 
κατάσταση, είναι η µετατόπιση των πιστώσεων προς εξαγωγικές 
επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων, που αρχίζουν να λειτουργούν στο 
Ηράκλειο από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 και ευνοούνται από τη 
σταδιακή εκβάθυνση και επέκταση του λιµένα της πόλης και του 
πολλαπλασιασµού της ναυτιλιακής κίνησης που προκύπτει εν µέρει και 
εξαιτίας αυτού. Συγκεκριµένα, η Αγροτική Τράπεζα χρηµατοδοτεί 5 
τέτοιες επιχειρήσεις και η Εµπορική 4, µε το µέσο ύψος των δανείων να 
κυµαίνεται µεταξύ 6 και 10 εκατοµµυρίων δραχµών, ποσό αρκετά υψηλό 
για την εποχή και τον τόπο. Παράλληλα, υπάρχει και µια µικρή αύξηση 
της χρηµατοδότησης καθαρά εµπορικών επιχειρήσεων, της τάξης του 5% 
για την Εµπορική και του 3%  για την Αγροτική, ενώ την ίδια τάση 
παρουσιάζουν και οι καταθέσεις ταµιευτηρίου (5% και 7% αντίστοιχα), 
εξέλιξη που αντανακλά τη σταδιακή εξοµάλυνση της οικονοµίας και της 
εργασίας µετά τον πόλεµο (232). 
          Στα 1964-1965, εντοπίζεται µια συνέχεια και περαιτέρω ανάπτυξη 
των τάσεων που είχαν εµφανισθεί κατά την προηγούµενη εικοσαετία. Το 
πιο αξιόλογο στοιχείο σε σχέση µε τις προηγούµενες περιόδους είναι η 
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µεγάλη αύξηση των χορηγουµένων δανείων σε εµπορικές επιχειρήσεις 
που συνδέονται άµεσα µε την κατανάλωση (20% για την Εµπορική, 9% 
για την Αγροτική). Ηλεκτρικές συσκευές, ρουχισµός και τρόφιµα 
αποτελούν τους τοµείς που ευνοούνται περισσότερο. Πρόκειται για µια 
εξέλιξη που συνδέεται στενά µε την εµφάνιση σταθερών εισοδηµάτων η 
οποία προκύπτει ως αποτέλεσµα τόσο της ολοκλήρωσης της οικονοµικής 
ανασυγκρότησης της χώρας όσο και της αύξησης του υπαλληλικού 
προσωπικού στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Κοινή αφετηρία έχει και η 
αύξηση των καταθέσεων ταµιευτηρίου την ίδια περίοδο (8% για την 
Αγροτική, 10% για την Εµπορική). 
          Όσον αφορά τον τοµείς της επεξεργασίας και εξαγωγής αγροτικών 
προϊόντων, η κατάσταση παραµένει σταθερή µε µικρές αυξητικές τάσεις 
σε σχέση µε την προηγούµενη εικοσαετία. Η Αγροτική Τράπεζα δανείζει 
τρεις επιχειρήσεις κατεργασίας και εξαγωγής σταφίδας και δύο 
επιχειρήσεις εξαγωγής ελαιολάδου, αλλά το ύψος της πίστωσης είναι 
σηµαντικά µεγαλύτερο από εκείνο προηγουµένων ετών, εφόσον 
κυµαίνεται µεταξύ 16 και 20 εκατοµµυρίων δραχµών. Η Εµπορική 
ακολουθεί παρόµοια πολιτική, χορηγώντας δάνεια σε τέσσερις 
επιχειρήσεις εξαγωγής σταφίδας  και ελαιολάδου και χρηµατοδοτώντας 2 
νέα οινοποιεία, µε τα χορηγούµενα ποσά να κυµαίνονται µεταξύ 25 και 
30 εκτοµµυρίων δραχµών (233). Γενικά, όπως ήδη έχει επισηµανθεί και 
προηγουµένως στο ίδιο κεφάλαιο, το Ηράκλειο παρουσιάζει σηµεία 
σχετικά αυξηµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, πράγµα που 
επιβεβαιώνεται από τους διαθέσιµους τραπεζικούς ισολογισµούς, 
διαφοροποιούµενο µε τον τρόπο αυτόν από  ελληνικά αστικά κέντρα 
ανάλογου πληθυσµιακού µεγέθους, που κατά την ίδια περίοδο γνωρίζουν 
σηµαντική οικονοµική ύφεση. Θα πρέπει, βέβαια, να έχει κανείς πάντοτε 
υπόψη του ότι οι τραπεζικές ροές δεν αποτελούν αναγκαστικά ασφαλή 
οδηγό για την εξαγωγή τέτοιου είδους συµπερασµάτων, λόγω και των 
περιορισµών που αναλύθηκαν στην αρχή της ενότητας αυτής. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
 Έφθασε η στιγµή για τα συµπεράσµατα. Η στιγµή της µερικής 
απογοήτευσης των άλλων και του εαυτού µας. Υπάρχουν, όµως, 
ικανοποιητικά συµπεράσµατα; Τουλάχιστον, απαντήθηκαν τα ερωτήµατα 
που τέθηκαν στην αρχή; ∆εν είµαι ο απολύτως κατάλληλος για να 
απαντήσω. Το εγχείρηµα που ανέλαβα εµπεριείχε κινδύνους. 
Σκοπεύοντας να αποκαλύψω τους µηχανισµούς ανάπτυξης, τους 
αποσυναρµολόγησα µε κίνδυνο να διαλύσω την πόλη. Στο τέλος της 
αναλυτικής αυτής πορείας, παράµενε η ανάγκη να ξαναβρεί κανείς την 
πόλη, στην άρρηκτη σύνθεσή της ως κοινωνικό σύνολο και σύνθετο, 
αλλά όχι συγκεχυµένο, χώρο. ∆ε θα το κάνω. Θα δείξω µόνο ότι οι 
κύριες αρθρώσεις της δόµησης του αστικού χώρου, όπως και οι 
δυναµισµοί της κοινωνίας του Ηρακλείου, σηµαδεύονται συχνά από την 
εσωτερική λογική της δηµογραφικής και οικονοµικής ανάπτυξης. 
 
Από την τάξη στην αστική αναρχία. 
 
 Ο αστικός χώρος του Ηρακλείου δεν είναι ένας αποκλειστικά 
ιστορικός χώρος. ∆εν εννοώ µε αυτό ότι δε δηµιουργήθηκε από την 
ιστορία. Θα επανέλθω σε αυτό το σηµείο. Ωστόσο, ο χώρος αυτός, οι 
όγκοι αυτοί συνεχώς και παντού µεταµορφώνονται, καταστρέφονται και 
ξαναχτίζονται. Εκείνο που έχει µεγαλύτερη σηµασία από τις ηµεροµηνίες 
είναι οι δυνάµεις που τις γεννούν. Οι εναλλαγές των µηχανισµών, από 
τον πολιτικό στον οικονοµικό, από τον οικονοµικό στο δηµογραφικό, 
εξασφάλισαν την ανάπτυξη του Ηρακλείου. Κατά παρόµοιο τρόπο, 
έκτισαν τη συγκεκριµένη µορφή της πόλης. 
  Η πόλη των Αράβων, των Βυζαντινών, των Ενετών, των 
Οθωµανών, των Ελλήνων τελικά, αλλάζει συνεχώς µορφή µέσα στο 
χρόνο. Ήδη στα µέσα του 20ου αιώνα, η αστική µορφή έχει 
διαφοροποιηθεί και διαµορφωθεί από δύο αιώνες οθωµανικής 
κυριαρχίας, µεταγενέστερης εξάλειψης των αρχιτεκτονικών δειγµάτων 
της και συνεχούς ανοικοδόµησης και κερδοσκοπικής εκµετάλλευσης του 
αστικού χώρου. Ένα ένδυµα πολύ µεγάλο, ειδικά σε συνδυασµό µε τα 
εναποµείναντα ενετικά διοικητικά κτίρια και οχυρώσεις. Ένα ένδυµα που 
ο καθένας,  πλούσιος ή φτωχός,  προσαρµόζει στα µέτρα του. Πρέπει, 
όµως, να σεβαστούν τη ρυµοτοµία, τις προοπτικές, τους ελεύθερους 
χώρους; Η πόλη δεν είναι µόνο εργαλείο παραγωγής ή εργοστάσιο 
ύπνου, αλλά εξελίσσεται και σε σύµβολο εξουσίας. Τι σώζεται από αυτό; 
 Μερικά νεοκλασικά µέγαρα, που εξαφανίζονται κάτω από το κύµα 
των καινούριων πολυκατοικιών και ιδίως δύο κεντρικές λεωφόροι, 
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µεγάλοι δρόµοι στην πραγµατικότητα, που εξακολουθούν να αποτελούν 
τον πειρασµό και την παγίδα των οδηγών. Αλλά πώς θα ήταν η 
κυκλοφοριακή συµφόρηση στην πόλη, αν δεν υπήρχαν; 
        Από τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, ο πολεοδόµος συνυπάρχει, 
αν δεν παραχωρεί τη θέση του, µε το χαρτογράφο. Το σχέδιο δεν 
καθορίζεται από τις χαραγµένες προοπτικές, αλλά από τις πραγµατικές 
επεκτάσεις της πόλης. Σε ένα αδιάκοπα ανανεούµενο και ενίοτε 
επαναλαµβανόµενο καµβά, το Ηράκλειο επεκτείνεται προς το νότο, έξω 
από την Καινούρια Πόρτα, στρέφεται στα δυτικά µετά τη Χανιόπορτα, 
εξαπλώνεται νοτιοανατολικά περιβάλλοντας το βόρειο τµήµα του 
αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. Στις παλαιές νησίδες προστίθενται 
νέες, στα σπίτια προστίθενται κύβοι, µε κανονικό και συνεχή ρυθµό. ∆εν 
υπάρχουν πια διαφυγές ούτε ελεύθεροι χώροι, ελάχιστες δηµόσιες 
πλατείες. Στην εποχή όπου κυριαρχεί ο οικονοµικός φιλελευθερισµός, 
πρέπει να ανεγερθούν κτίρια σε όλους τους χώρους. Είναι µια 
µεσογειακή παραφθαρµένη εκδοχή των ιδεών του Haussman, χωρίς τον 
Haussman, χωρίς πνεύµα, χωρίς µεγάλες οικοδοµικές εταιρείες. Οι 
ανθρώπινες, οι οικονοµικές και ιδιαίτερα οι αστικές µορφές διαφέρουν 
δραµατικά, αν είναι καν συγκρίσιµες, από την ανοικοδόµηση του 
Παρισιού κατά το 19ο αιώνα. Κατά παράδοξο τρόπο, όµως, η βασική 
αρχή τους είναι απαράλλακτη. Την πόλη κτίζει το πνεύµα του κέρδους, η 
κερδοσκοπία. ∆ιατηρούν, ωστόσο, ακόµη ένα πλεονέκτηµα. Υποτάσσουν 
τη δηµογραφική αύξηση και ελέγχουν την ανάπτυξη της πόλης στο χώρο. 
Η κατάσταση παραµένει µεθοδική χωρίς να είναι λογική, επεκτατική 
χωρίς να είναι προκλητική. 
 Με την εγκατάσταση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, η 
παγιωµένη τάξη πραγµάτων διασαλεύθηκε πολύ περισσότερο. Η 
εγκατάστασή τους στον αστικό χώρο του Ηρακλείου ανταποκρίνεται εν 
µέρει και σε ένα πολιτικό σχέδιο. Το κράτος, όµως, δεν είναι σε θέση να 
κάνει τη σύνδεση ανάµεσα στο συνολικό του πρόγραµµα και το σχέδιό 
του για την πόλη: δεν υπάρχει πια σχέδιο πόλης, υπάρχουν µόνο σχέδια 
οικοπέδων. Περνούν µερικά χρόνια. Τη θέση της αστικής εξόδου και της 
εξωτερικής µετανάστευσης παίρνει η αγροτική έξοδος. Η έξοδος αυτή 
είναι συνεχής, εκτεταµένη, µε απρόβλεπτες αλλά όχι ανεκµετάλλευτες 
διακυµάνσεις. Παρεµβαίνει η κερδοσκοπία. Στη θέση των χαµηλών 
οικιών στο κέντρο υψώνονται πολυκατοικίες από γυαλί και οπλισµένο 
σκυρόδεµα, που ανταγωνίζονται µεταξύ τους σε ύψος και µονοτονία, οι 
περιοχές καλλιεργειών γύρω από την πόλη οικοπεδοποιούνται και 
καλύπτονται µε σπίτια από τούβλα ή τσιµεντόλιθους. Μέσα σε αυτήν την 
αναταραχή της αρχιτεκτονικής και του χώρου, δε διακρίνεται καµιά τάξη, 
µόνο η ζωηρή αλληλεπίδραση των οικονοµικών και κοινωνικών 
δυνάµεων. Αδυνατώντας να δράσει µε διαφορετικό τρόπο, το κράτος 
συµπαραστέκεται και περιορίζεται στο χαρακτηρισµό «εκτός σχεδίου» 
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κάθε κτίσµατος στην περιφέρεια και στον πολλαπλασιασµό 
τροποποιήσεων και νέων κανονισµών για την κερδοσκοπική 
ανοικοδόµηση του κέντρου. Η τάξη  δεν µπορεί πλέον παρά να 
προσδιοριστεί αρνητικά: είναι πραγµατικά η αστική αναρχία. 
 
Από το αστικό κέντρο στο σύνολο της κοινωνίας. 
 
 1913-1974. Σχεδόν ογδόντα χρόνια έχουν περάσει από την 
ενσωµάτωση της Κρήτης, και βέβαια του Ηρακλείου, στην Ελλάδα. 
Πόσες αναταράξεις, και όχι µόνο ποσοτικές. Το µεγάλο αυτό άλµα προς 
τα εµπρός, που µετατρέπει την πόλη των 22.000 κατοίκων σε σηµαντικό 
επαρχιακό αστικό κέντρο 84.000 ανθρώπων, στο κέντρο µιας πολύ 
ευρύτερης κατοικηµένης περιοχής µε την οποία είναι άµεσα 
συνδεδεµένη, δεν αποτελεί παρά την πιο εντυπωσιακή, την πιο φανερή 
και όχι την πιο σηµαντική όψη του φαινοµένου. Τί ήταν το Ηράκλειο 
στις αρχές του 20ου αιώνα; Μια πόλη παλαιού τύπου, µια πόλη τεχνιτών, 
χειρωνακτών και εµπόρων (37% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού της 
εποχής), αστών   µε πολλούς υπηρέτες (25% του ενεργού πληθυσµού). 
Παραδόξως, στην οικονοµική και διοικητική αυτή πρωτεύουσα, που 
επηρεάζει τη  δηµιουργία και τη διατήρηση της ανάπτυξης στην Κρήτη, 
οι διανοούµενοι δεν αποτελούν παρά µια σχετικά ολιγάριθµη µειοψηφία: 
σε εκατό οικονοµικά ενεργούς κατοίκους, υπάρχουν οκτώ υπάλληλοι, 
συµπεριλαµβανοµένων των δασκάλων και των εκκλησιαστικών, και 
τέσσερα µέλη ελεύθερων επαγγελµάτων. Ποια είναι η εξέλιξη του 
Ηρακλείου στα 1971; Είναι µια πόλη εργατών και προσωπικού µε 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, υπό την ευρύτερη έννοια και των δύο όρων: 
35% του ενεργού πληθυσµού είναι χειρώνακτες, 38% υπάλληλοι, από 
τους οποίους 16% είναι υπάλληλοι γραφείου και 21% ασκούν ελεύθερα 
επαγγέλµατα ή είναι ανώτερα στελέχη δηµόσιων και δηµοτικών 
υπηρεσιών (234). 
 Πίσω από το ζήτηµα της ακρίβειας των ποσοστών και της 
αξιοπιστίας των στατιστικών κατηγοριών, διαγράφεται η συνολική και 
αντιφατική εξέλιξη µιας κοινωνίας που έχει συγχρόνως αναπτυχθεί, 
εκδηµοκρατισθεί ως προς την κατανοµή του πλούτου και 
κατακερµατιστεί. Υπάρχουν λιγότεροι, για να µην πούµε σχεδόν 
καθόλου, ιδιοκτήτες µέσων παραγωγής. Όλοι, ή σχεδόν όλοι, συνδέονται 
οικονοµικά και εργασιακά µε ένα αστικό συγκρότηµα, στα πλαίσια του 
οποίου πρέπει να αναδείξουν τη φυσική τους δύναµη ή επιδεξιότητα και, 
σε διαρκώς µεγαλύτερο βαθµό, τις πνευµατικές τους ικανότητες. Αυτό δε 
σηµαίνει, βέβαια, και στη µία περίπτωση και στην άλλη, ότι δεν έχουν 
σηµασία εκ γενετής και οι περιουσιακές ανισότητες. Υπάγονται, ωστόσο, 
στο οικογενειακό περιβάλλον, την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες 
αποκατάστασης. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκουν κληρονοµιές 
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και δέχονται εντονότερα την επίδραση της καταγωγής τους. Αυτό 
οφείλεται στο ότι οι κοινωνικές σχέσεις έχουν γίνει ταυτόχρονα λιγότερο 
περιοριστικές και περισσότερο χαλαρές. Στο Ηράκλειο, τόσο στη 
δηµοτική γλώσσα, όσο και στο απλό και θερµό κρητικό ιδίωµα, 
χρησιµοποιείται όλο και λιγότερο ο ενικός αριθµός, ακόµη και σε 
εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες. Ο φαινοµενικός αυτός σεβασµός προς 
τους άλλους ενίοτε είναι δυνατό να υποδηλώνει και αδιαφορία για την 
τύχη τους. Η ρήξη της περίφηµης διαλεκτικής µεταξύ αφέντη και 
υπηρέτη συνεπάγεται λιγότερο την αµοιβαία ελευθερία και περισσότερο 
τη συνύπαρξη σε διαφορετικούς πνευµατικούς και κοινωνικούς κόσµους 
και µελλοντικά σε διαφορετικούς χώρους. Ο αστικός χώρος, 
ανορθολογικά και τυχαία ιεραρχηµένος εξαιτίας των κοινωνικών 
διαφοροποιήσεων και της απουσίας µιας αντίληψης της πόλης ως 
οργανικού συνόλου µε τα στοιχεία του σε αρµονική ισορροπία, είναι το 
προϊόν µιας κατατετµηµένης και αρκετά ανταγωνιστικής κοινωνίας. 
 Στο οικονοµικό επίπεδο, η εξέλιξη του Ηρακλείου δεν είναι 
λιγότερο σηµαντική. Ένα σύστηµα στοιχειώδους µεταποίησης και 
διανοµής, που απασχολεί πολλούς ανθρώπους στα πλαίσια µιας χαµηλής 
παραγωγικότητας διαδικασίας, παραχωρεί τη θέση του σε µια 
περισσότερο σύνθετη οργάνωση, όπου η παραγωγή κατέχει µια θέση 
σχετικά µικρότερη από την προετοιµασία και την αξιοποίηση της 
ανθρώπινης δράσης. Στις µεταβολές αυτές, οι ίδιοι οι δεσµοί της πόλης 
και του υπόλοιπου νησιού έχουν αλλάξει ως προς τα χαρακτηριστικά 
τους. Αν και σχετικά αποµακρυσµένο, στο τέλος ενός θαλάσσιου 
ταξιδιού ή µιας κουραστικής διαδροµής στη στεριά, το Ηράκλειο ήταν 
κατά το 19ο αιώνα αρκετά   κοντά στις οικονοµικές και κοινωνικές 
µορφές της ενδοχώρας. Στη δεκαετία του 1970, παρά την ευκολία και την 
ταχύτητα πρόσβασης από όλα σχεδόν τα σηµεία ενός νησιού που 
αλλάζει, σπάνια η απόσταση µεταξύ των ανθρώπων και των έργων τους 
υπήρξε µεγαλύτερη. Οι πιο πρόσφατες κατακτήσεις της τεχνολογίας 
συνυπάρχουν µε αρχαϊκές αγροτικές δοµές, η µετριότητα του βιοτικού 
επιπέδου µε µια µεγαλύτερη πολυτέλεια. Ωστόσο, ποτέ στο παρελθόν το 
Ηράκλειο δεν ανέπτυξε στενότερη σχέση µε τα υπόλοιπα κέντρα του 
νησιού. Ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση, οι διαλεκτικές σχέσεις του 
χώρου και της κοινωνίας παραπέµπουν σε ένα χώρο όπου η συστηµατική 
αναζήτηση του κέρδους και της οικονοµικής και κοινωνικής 
αποκατάστασης ενοποιεί και διαιρεί ταυτόχρονα. Τέλος, το Ηράκλειο 
αντικατοπτρίζει σε αξιόλογο βαθµό έναν πολιτισµό του οποίου οι 
οικονοµικοί µηχανισµοί και οι κοινωνικές διαρθρώσεις περιπλέκονται 
και που συγχρόνως εντοπίζεται σε έναν όλο και περισσότερο 
διαφοροποιηµένο χώρο.  
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Για µια κριτική του χώρου. 
 
 Έτσι, ακόµη περισσότερο απ’ όσο σε µια αγροτική κοινωνία, στα 
πλαίσια ενός αστικού πολιτισµού ο χώρος αποτελεί πρόβληµα: 
καταναλώνοντας µικρότερο µέρος του, ο άνθρωπος του αποδίδει µια 
ιδιαίτερη σηµασία. Πριν ακόµη εξεταστεί η δοµή του αστικού χώρου, 
είναι σκόπιµο να µελετηθεί η φύση του. Λόγω της εξοικείωσης µε τους 
φυσικούς χώρους, και µάλιστα µε τους αγροτικούς χώρους που έχουν 
λίγο ως πολύ αναµορφωθεί και δηµιουργούνται από εκείνους, γίνεται 
συνήθως παραδεκτό, λίγο αβασάνιστα, ότι ο αστικός χώρος προέρχεται 
από την  ίδια κατηγορία. Αυτό, όµως, δεν είναι καθόλου βέβαιο. Το 
σφάλµα αυτό, που συνίσταται στην αντιµετώπιση του χώρου ως 
παρθένου πεδίου διαθέσιµου στην ανθρώπινη δράση, οδηγεί σε 
θεωρητικά σφάλµατα που ο γράφων συνάντησε κατά τη διάρκεια της 
έρευνας. Αν ο γεωγραφικός χώρος είναι κενός όπως ο αστρικός, οι 
σχέσεις των πόλεων µεταξύ τους ή των πόλεων και της περιοχής τους 
καταλήγουν σε δεσµούς αµοιβαίας έλξης και δορυφορισµού. Αν ο χώρος 
είναι ένα περιέχον, η εσωτερική δοµή της πόλης δεν αποτελεί παρά το 
άθροισµα των υλικών στηριγµάτων των οικονοµικών δραστηριοτήτων ή 
ακόµη, κατά µία πιο σύνθετη έννοια, των κοινωνικών οµάδων. ∆εν 
ισχύει, όµως, κάτι τέτοιο. Ελπίζω πως απέδειξα ότι στα δύο αυτά επίπεδα 
ο χώρος του Ηρακλείου είναι ένας δοµηµένος χώρος. Η θέληση των 
ανθρώπων, εσωτερικών και εξωτερικών µεταναστών ή γηγενών, να 
συγκεντρώσουν τη δράση τους στην πόλη αποτελεί τον κύριο φορέα µιας 
διαδικασίας αστικής συγκρότησης, της οποίας αντανακλάσεις είναι η 
γεωγραφική θέση της πόλης, η εκµετάλλευση των κέντρων της 
ενδοχώρας. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο ενδοαστικός χώρος αποτελεί εν µέρει 
το αποτέλεσµα των αγώνων και των αντιφάσεων ανάµεσα στην ιδιωτική 
οικειοποίηση των παραγωγικών µέσων και την κοινωνικοποίηση, 
αποτελεσµατική σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό στο επίπεδο των 
ανθρώπων, της πόλης-περιβάλλοντος: στο εξής, το να µιλά κανείς για 
δηµιουργία σχεδίου πόλης, αυθόρµητου ή σύµφωνα µε καθορισµένα 
πρότυπα, για περιοχές κατοικίας ή εργασίας, είναι βολικό, αρκεί να 
δεχθεί ότι πρόκειται για την πρόσοψη ενός οικοδοµήµατος, η οποία όµως 
δεν εξηγεί και την εσωτερική του αρχιτεκτονική. 
 Ο αστικός χώρος είναι χώρος δοµηµένος, αλλά όχι ουδέτερος. 
Επηρεάζει ο ίδιος µε τη σειρά του το οικονοµικό και κοινωνικό 
σύµπλεγµα που τον δηµιουργεί. Η διττή αυτή λειτουργία του αστικού 
χώρου γίνεται όλο και περισσότερο αισθητή µε την πάροδο του χρόνου. 
Εποµένως, λοιπόν, αν υπάρχει αντίσταση, ακόµη και ενεργή συµµετοχή 
του χώρου στην ιστορική διαδικασία, αυτή δεν τοποθετείται στο αρχικό 
επίπεδο, όπως συχνά βεβαιώνεται, αφού αυτό καθαυτό δεν υφίσταται  
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στη δεδοµένη   στιγµή, αλλά σε εκείνο µιας πάντα ανολοκλήρωτης 
κατασκευής. 
 Έτσι, το παράδειγµα του Ηρακλείου εγγράφεται σε µια ενδιάµεση 
βαθµίδα, σε µια τυπολογία της αστικής εξάπλωσης και της οικονοµικής 
ανάπτυξης, που έχει διαβαθµίσεις από τα κράτη µε καθυστερηµένη 
οικονοµία προς τα έντονα βιοµηχανοποιηµένα κράτη και από τις αστικές 
µητροπόλεις προς τις αστικοποιηµένες περιοχές του δυτικού πολιτισµού. 
∆ε λείπουν οι συγκλίσεις, στο επίπεδο των ανθρώπων και του χώρου, που 
υπερβαίνουν το στοιχείο της µεσογειακής περιοχής και κάνουν την πόλη 
της Κρήτης να πλησιάζει άλλοτε προς τις µεσαίου µεγέθους πόλεις της 
Λατινικής Αµερικής, όπου η δηµογραφική έκρηξη συναγωνίζεται την 
οικονοµική εξάρτηση και άλλοτε προς τις παραδοσιακές πόλεις της 
Ευρώπης, όπου τα προβλήµατα εσωτερικής οργάνωσης προηγούνται των 
σχέσεων της πόλης και της περιοχής επιρροής της. 
 Τέλος, η κατάληξη κάθε µελέτης µε αντικείµενο την πόλη µοιάζει 
να καθιστά το γράφοντα κύριο συνεργάτη του πολεοδόµου και µάλιστα 
να του επιβάλλει το καθήκον να επεµβαίνει κάθε φορά που τα 
προβλήµατα λαµβάνουν µια ιδιαίτερη οξύτητα. ∆έχθηκα και εγώ τον 
πειρασµό αυτόν σε σχέση µε το Ηράκλειο. Και πιστεύω πως είναι διπλά 
επικίνδυνος. Φαίνεται να διαθέτει το µεγάλο µειονέκτηµα ότι συγχέει µια 
επιστηµονική προσέγγιση, ή που προσπαθεί τουλάχιστον να είναι τέτοια, 
και µια σύλληψη του αστικού φαινοµένου από την πλευρά του πολίτη 
που το βιώνει καθηµερινά µε όλες του τις προκαταλήψεις. Η σύγχυση 
αυτή δε θα ήταν επιζήµια, αν δεν παρακινούσε το µελετητή να 
µετατρέπει ασυναίσθητα την ερµηνευτική-εξηγητική, ή έστω 
συµβουλευτική, λειτουργία της ιδιότητάς του σε κανονιστική. Αν 
υπάρχει όµως ένα δικαίωµα στην πόλη, είναι πρώτα από όλα εκείνο όλων 
των κατοίκων της πολιτείας να µάθουν να αναγνωρίζουν και να 
κατανοούν τους εσωτερικούς µηχανισµούς και να αποφασίζουν για τις 
µορφές που θέλουν να της δώσουν. Στην υπόθεση αυτή, µε κίνδυνο την 
κατάχρηση της ιδιότητάς του, ο επιστήµονας δε θα µπορούσε παρά να 
διαδραµατίζει, µαζί µε άλλους, ένα ρόλο µύησης. Ωστόσο, η ιστορία, 
τουλάχιστον ως διαδικασία, αν όχι ως επιστηµονικός κλάδος µεταξύ 
άλλων, παραµένει επίσης και µια κουλτούρα που οφείλει να είναι 
προσβάσιµη από το σύνολο των πολιτών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση 
του Ηρακλείου, η θέση µου ως µόνιµου κατοίκου της πόλης αποτέλεσε 
τροχοπέδη στο να ξεπεράσω το στάδιο µιας θεµελιακής έρευνας: τα 
κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα, καθώς και αυτά που φορούν γενικά 
το χώρο επιρροής της, είναι υπερβολικά στενά συνδεδεµένα µε το 
συνολικό πολιτικό πρόβληµα της Ελλάδας αλλά και µε τις προσωπικές 
µου εµπειρίες, ούτως ώστε να µην αντικαθιστά σε υπερβολικό βαθµό η 
επέµβαση του ειδικού την αναγκαία δράση του πολίτη. 
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 Προχωρώ πιο πέρα. Υιοθετώντας καταχρηστικά, ασυνείδητα ή όχι, 
τη θέση του πολίτη ή του πολιτικού, οι ιστορικοί που ασχολούνται µε το 
αστικό φαινόµενο στην Ελλάδα αποφεύγουν συνήθως τη χρήση της 
πολιτικής, µε την ετυµολογική έννοια του όρου, στις αναλύσεις τους. 
Αυτή η απουσία προοπτικής αποδεικνύεται ενίοτε απαγορευτική όσον 
αφορά την εµβάθυνση στους τρόπους δόµησης του χώρου. Σε µια 
εξανθρωπισµένη περιοχή, που συστέλλεται, διαστέλλεται και 
περιπλέκεται, όπως η αντίστοιχη αστική του Ηρακλείου, το ουσιώδες 
εξηγείται από τις αλληλεπιδράσεις και τους ανταγωνισµούς των 
ατοµικών σχεδίων, των συµφερόντων των µεγάλων οικονοµικών φορέων 
και τις αποφάσεις των δηµόσιων συλλογικών οργάνων, που τους 
ερµηνεύουν ή τους εκτιµούν. Το να επιδιώκει κανείς, ακόµα και µε το να 
τις παρουσιάζει κατά επιτηδευµένο τρόπο, να περιοριστεί στη 
συγκεκριµένη ερµηνεία των δυναµισµών αυτών και να προσποιείται ότι 
µε τον τρόπο αυτόν επιδρά πάνω τους, ισοδυναµεί καθαρά µε τη 
θεώρηση της ψευδαίσθησης ως πραγµατικότητας ή της επιθυµίας 
αναζωογόνησης ενός προσώπου µε τη διαφοροποίηση της φωτοσκίασης. 
Έτσι, τα κυκλοφοριακά προβλήµατα του Ηρακλείου κάθε άλλο παρά 
προβλήµατα αποκλειστικά τεχνικά ή ρυθµιστικά είναι: ένα µετρό ή 
συγκοινωνίες επιφανείας, µια παρακαµπτήριος ή µια αρτηρία που 
συνδέει ένα δρόµο µε το κέντρο. Εξαρτώνται από τους οικονοµικούς και 
κοινωνικούς µηχανισµούς που τοποθετούν τις οµάδες ανθρώπων στην 
πόλη και επιτείνουν τις ασυµµετρίες όλων των βαθµών ανάµεσα στο 
ανατολικό και το δυτικό τµήµα της πόλης. Στο επίπεδο αυτό, η λύση 
είναι καθαρά πολιτική µετατροπής των ασυµµετριών αυτών, στην 
κοινωνία και στο χώρο, και επιλογής ανάµεσα σε δύο τύπους 
πολιτισµών, νοοτροπιών και, τελικά, καθεστώτων, που θα κινήσουν µια 
προτεραιότητα στα συγκοινωνιακά θέµατα: ο ένας τύπος είναι εκείνος 
που ευνοεί το συλλογικό, ο άλλος τον ατοµιστή. 
 Γενικά, η εµπειρία του Ηρακλείου µε έπεισε ότι, για να είναι 
γόνιµη, µια µελέτη της πόλης προϋποθέτει µια ποιοτική ανανέωση του 
κλάδου της ιστορικής επιστήµης που καταπιάνεται µαζί της, η οποία δε 
θα απέκλειε ούτε τις αρετές της πρωτοβουλίας του πολίτη, ούτε τα 
πλεονεκτήµατα των µαθηµατικών διατυπώσεων. Περνά µέσα από µια 
ριζική αµφισβήτηση του χώρου που, αυτός καθαυτός, δεν είναι τελικά 
τόσο πλούσιος όσο πιστεύεται. Πρέπει να του δοθεί η διάσταση της 
σχετικότητας, ακριβώς όπως έκαναν κάποτε οι ιστορικοί των Annales για 
το χρόνο, όταν, απορρίπτοντας το περιοριστικό σύστηµα της απόλυτης 
και σειραϊκής γραµµικής χρονολόγησης, µετατόπισαν τα ενδιαφέροντά 
τους από την αφήγηση των γεγονότων στη µελέτη των βαθύτερων 
οικονοµικών και κοινωνικών δυναµισµών, άσχετα µε το εάν αργότερα 
κατέληξαν σε άλλου είδους αδιέξοδα. Τί είναι χώρος του Ηρακλείου; 
Βέβαια, ένας συγκεκριµένος χώρος: µια πόλη στην άκρη των Βαλκανίων 



254 

 
 

 

και της Μεσογείου, µια γωνιά γης τοποθετηµένη µεταξύ θάλασσας, 
πεδιάδας και ορεινών όγκων. Ως τέτοιος είναι αναντικατάστατος και 
ασύγκριτος. Εξάλλου, στο επίπεδο αυτό, συνιστά απλώς τη στιγµιαία 
κατάσταση πολύ πιο θεµελιακών κινήσεων: µια κατασκευή αστικής 
τάξης, ταυτόχρονα εµπορικής και µε ισχυρές αγροτικές βάσεις και 
δεσµούς, των πρωτοβουλιών της ταυτόχρονα ριψοκίνδυνων και 
κερδοσκοπικών, της µεσογειακής κοινωνίας ταυτόχρονα περιφρονητικής 
και υπερήφανης για το παρελθόν της; Αν δεν συνέτρεχε µια σειρά 
ιστορικών συγκυριών, όλα αυτά πιθανόν να είχαν δηµιουργηθεί αλλού, 
µε διαφορετικές µορφές και τοπογραφία, αλλά το ουσιώδες θα είχε 
διασωθεί. Και ωστόσο, εκτός του ότι η ιστορία τόσο ως επιστήµη όσο 
και ως διαδικασία δε λειτουργεί βάσει υποθέσεων, πρέπει να κρατήσουµε 
και τα δύο άκρα της αλυσίδας: να διατηρήσουµε την αρχή της 
γεωγραφικής θέσης, χωρίς να της προσδώσουµε τον ασαφή χαρακτήρα 
που η κλασική ανθρωπογεωγραφία θέλει τις περισσότερες φορές να 
βλέπει. Και να δώσουµε προτεραιότητα στην εξέταση των ιστορικών 
δυναµισµών µιας κοινωνίας όσον αφορά τους τρόπους µε τους οποίους 
συγκροτούν ένα υλικό χώρο, που συγχέεται όλο και περισσότερο µε την 
πόλη. 
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72. Νοµαρχία Ηρακλείου, Το Ηράκλειον και ο νοµός του, ο.π., σ. 82-85. 
 
73. Στο ίδιο, ο.π., σ. 284-286. 
 
74. Στο ίδιο, ο.π., σ. 287. 
 
75. Νοµαρχία Ηρακλείου, Βιοµηχανικό Μητρώο Ηρακλείου, Ηράκλειο, 
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      1969, σ. 35-37. 
 
76. Στο ίδιο, σ. 51. 
 
77. Συγκεκριµένα, από το 1960 ως το 1974 άρχισαν να λειτουργούν  
      εννέα Υφαντήρια-Πλεκτήρια µε συνολικό προσωπικό 360  
      εργαζοµένων, 12 βιοτεχνίες Επίπλων που απασχολούν 110 εργάτες, 
      40 µηχανουργεία και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων µε 200  
      συνολικά υπαλλήλους και 5 βιοτεχνίες κατασκευής πλαστικών µε 132  
      απασχολουµένους. Το ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα στον τοµέα 
      Βιοτεχνίας-Βιοµηχανίας που ανέχεται στα 374.000.000 εκατοµµύρια 
      δραχµές αποτελεί το 10% του συνολικού ακαθάριστου εισοδήµατος  
      της οικονοµίας του νησιού, το οποίο κατανέµεται στη σχετικά  
      ολιγοπληθή κατηγορία των ασχολουµένων σε επίπεδο πρωτοβουλιών 
      µε τη βιοµηχανία και τη βιοτεχνία και εξασφαλίζει υψηλό κατά  
      κεφαλήν εισόδηµα στους βιοµηχάνους και βιοτέχνες επιχειρηµατίες.  
      Για τις παραπάνω πληροφορίες, βλ. Βιοµηχανικό Μητρώο Ηρακλείου, 
      ο.π., σ. 126-134 και 346-348.  
 
78. Στο ίδιο, σ. 197. 
 
79. Νοµαρχία Ηρακλείου, Το Ηράκλειον και ο νοµός του, ο.π., σ. 92-107. 
 
80. Στο ίδιο, ο.π., σ. 298-299. 
 
81. Financial Directory of Greek Companies 1972, Αθήνα, 1973, σ.  
      568-569. 
 
82. Ο Μαντωνανάκης εγκαθίσταται στο Ηράκλειο στις αρχές της  
      δεκαετίας του 1960 και είναι ασυνήθιστο το γεγονός ότι προέρχεται 
      από τα Χανιά. Τέτοιου είδους επαγγελµατικές µετακινήσεις µεταξύ  
      των δύο πόλεων αποτελούσαν ιδιαίτερα σπάνιο φαινόµενο. Ο  
      Οµηρόλης, έµπορος προσφυγικής καταγωγής, η οικογένεια του  
      οποίου έφθασε στο Ηράκλειο στα 1923, ανοίγει ένα µεγάλο  
      κατάστηµα στα 1954, που αναπτύσσεται πολύ ικανοποιητικά στο  
      µέλλον. Οι εταιρίες εµπορίας υφασµάτων   απασχολούν συνολικά 74 
      εργαζοµένους, οι εταιρείες εισαγωγών αυτοκινήτων και  
      ανταλλακτικών διαθέτουν συνολικό προσωπικό 62 υπαλλήλων, ενώ ο 
      αντίστοιχος αριθµός για τα καταστήµατα ηλεκτρικών συσκευών και  
      επίπλων είναι ανέρχεται στους 268 απασχολουµένους. Οι 
      εργαζόµενοι στους τοµείς των τροφίµων, φαρµάκων και καλλυντικών 
      είναι συνολικά 314. Για τα δεδοµένα αυτά, βλ. Αποτελέσµατα της  
      απογραφής υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων της 27/9/1969, Αθήνα, 
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      1971, σ. 410-426, καθώς και το Αρχείο Εµπορικού Επιµελητηρίου 
      Ηρακλείου, Φάκελος 198 (1970). 
 
83. Αποτελέσµατα της απογραφής υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων της 
      27/9/1969, ο.π.,  σ. 456-458. 
 
84. ∆ελτίον Στατιστικής συγκοινωνιών και επικοινωνιών, 45, Αθήνα,  
      1969, σ. 89. 
 
85. Στο ίδιο, σ. 98-102. 
 
86. Στο ίδιο, σ. 87-93. 
 
87. Αποτελέσµατα της απογραφής υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων της 
     27/9/1969, ο.π., σ. 432-439. 
 
88. Μηνιαίον Στατιστικόν ∆ελτίον της Τραπέζης της Ελλάδος, Ιανουάριος 
      1970, σ. 78-80. 
 
89. G. Burgel, La condition industrielle à Athènes, EKKE, Αθήνα,  
      1970, σ. 234-235. 
 
90. Στο ίδιο, ο.π., σ. 240. 
 
91. Νοµαρχία Ηρακλείου,Το Ηράκλειον και ο νοµός του, ο.π., σ. 300-301. 
 
92. Χ. Τζοµπανάκη, Το Ηράκλειο εντός των τειχών, Ηράκλειο,  
      2000, σ. 101-108.  
 
93. Στο ίδιο, σ. 134-145. 
 
94. Για το περιοδικό «Κάστρο», βλ. Αρχείο Βικελαίας ∆ηµοτικής  
      Βιβλιοθήκης, Φάκελος 97, έγγραφα αρ. 56-78.  Για την ίδρυση της  
      βιβλιοθήκης και το Σταυρινίδη, ο.π., Φάκελος 122, έγγραφα αρ. 
      321-334. Για τα «Κρητικά Χρονικά», βλ. Κρητικά Χρονικά, Α, 1947, 
      σ. 4-23. 
 
95. Port of Heraklion Authority, Exploitation Service, Ηράκλειο, 1970, 
      σ. 56-59. 
 
96. Στο ίδιο, ο.π., σ. 89-97. 
 
97. Στο ίδιο, ο.π., σ. 70-76. 
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98. Στο ίδιο, ο.π., σ. 128-134. 
 
99. Οργανισµός Αερολιµένος Ηρακλείου, Υπηρεσία ∆ιακίνησης 
      Επιβατών, Ηράκλειο, 1971, Φάκελος 23, σ. 71-73. 
 
100. Στο ίδιο, ο.π., σ. 45-50. 
 
101. Στο ίδιο, ο.π., σ. 67-70. 
 
102. Περιφερειακή ∆ιοίκησις Κρήτης, Υπηρεσία Τουριστικής Ανάπτυξης, 
        Φάκελος 40 (1971), σ. 78-87. 
 
103. Χ. Τζοµπανάκη, Το Ηράκλειο εντός των τειχών,  ο.π., σ. 156-158. 
 
104.  Αναφέροµαι σε περιπτώσεις όπου συνυπάρχουν στην ίδια πόλη 
        οµοειδείς επιχειρήσεις µε προέλευση τόσο τοπική όσο και από άλλες 
        περιοχές της Ελλάδας, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται  
       αντιπαλότητες. Στο Ηράκλειο, όµως, δε συνέβαινε κάτι τέτοιο,ακόµα  
        και όταν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Για παράδειγµα, 
        στις αρχές του 20ου αιώνα, οι τοπικές σαπωνοποιίες και εκείνη του  
        Αλεπουδέλη που προερχόταν από τη Μυτιλήνη και είχε ήδη την  
        κεντρική µονάδα παραγωγής του στον Πειραιά, δεν αντιµετώπιζαν  
        κανένα πρόβληµα συνύπαρξης. 
 
105. Για το ιστορικό των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 
      αυτό, ισχύουν οι εξής παραποµπές: για τις επιχειρήσεις της   
      Ερµούπολης,  βλ. Ηµερολόγιον της Σύρου, 1902-1925, το οποίο,  
      εφόσον µελετηθεί µεθοδικά, παρέχει πολύ χρήσιµες πληροφορίες για 
      τις εταιρείες του νησιού και τις βιογραφίες των επιχειρηµατιών, και  
      την επιθεώρηση Κυκλαδικά, 6, Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1956,σ. 59-78, 
      όπου βρίσκεται µια συστηµατική έρευνα για την επιχειρηµατικότητα  
      της Σύρου. Για το Βόλο, βλ. Ταχυδρόµος του Βόλου, αρ. φύλλων 87- 
      119, 28/3/1965-29/4/1965, όπου δηµοσιεύεται µια έρευνα µε αρκετά  
      πλήρες ιστορικό για κάθε επιχείρηση. Για την Πάτρα, βλ. Υπουργείο 
      Συντονισµού, Μητρώον βιοµηχανιών περιοχής αρµοδιότητος της  
      ΥΠΑΠ (Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Πελοποννήσου),  
      Πάτρα, 1966, σ. 89-118, όπου δίδονται για κάθε εταιρεία η  
      ηµεροµηνία ίδρυσής της και τα κύρια οικονοµικά και ανθρώπινα  
      χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Για την Καλαµάτα, βλ. στο ίδιο,  
      ο.π., σ. 178-206. Για την Κέρκυρα, βλ. ∆ελτίον Εµπορικού και 
     Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Κέρκυρας, 1962, σ. 21-76, όπου  
     επιχειρείται αναλυτική εξέταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας  
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     στην πόλη και το νησί από το µεσοπόλεµο µέχρι εκείνη τη στιγµή και 
     παρέχεται ικανός αριθµός πληροφοριών. 
 
106. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κέρκυρας, Συνοπτική  
        ανασκόπησις της οικονοµίας της Κέρκυρας, Κέρκυρα, 1973, σ. 189. 
 
107. M. Sivignon, La Thessalie et ses abords: étude de géographie 
        humaine, Παρίσι, 1975, σ. 159-167. 
 
108. Ηµερολόγιον της Σύρου, 1902, σ. 89-91. 
 
109. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία , Statistical Yearbook of Greece 
       1964-1971, σ. 197-206. 
 
110. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λέσβου, Συνοπτική  
        ανασκόπησις της οικονοµίας της Λέσβου, Μυτιλήνη, 1973,  
        σ. 123-127. 
 
111. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κέρκυρας, ο.π., σ. 198. 
 
112. Στο ίδιο, ο.π., σ. 201-209. 
 
113. Στο ίδιο, ο.π., σ. 309-312. 
 
114. Α. Λεµός, «Παλιά Σύρα», τόµος 1, Νο 8, σ. 314-315. 
 
115. Ηµερολόγιον της Σύρου, 1902, σ. 125-126. 
 
116. Ηµερολόγιον της Σύρου, 1925, σ. 78-81. 
 
117. Ηµερολόγιον της Σύρου, 1928, σ. 151-152. 
 
118. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κέρκυρας, ο.π., σ. 232. 
       ∆ελτίον Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, 1926 
       σ. 15-18, 1927, σ. 23-25, και 1937, σ. 18-21. Πρωτοδικείο Αθηνών 
       Φάκελος αρ. 35 (1926). 
 
119. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λέσβου, Συνοπτική 
        ανασκόπησις της οικονοµίας της Λέσβου, ο.π., σ. 165-169. 
 
120. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κέρκυρας, ο.π., σ. 243- 
       247. ∆ελτίον Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Κέρκυρας 
       1951, σ. 38-42, όπου και βρίσκονται οι πληροφορίες για την  
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       επιχείρηση ∆εσύλλα. 
 
121. Ηµερολόγιον της Σύρου, 1903, σ. 122-125. 
 
122. Ηµερολόγιον της Σύρου, 1903, σ. 133. 
 
123. Ηµερολόγιον της Σύρου, 1902, σ. 128-134, 142-154 και 198, 
        όπου βρίσκει κανείς σειρά άρθρων και πληροφοριών για τη  
        χρεοκοπία της συγκεκριµένης ναυτιλιακής εταιρείας. 
 
124. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κέρκυρας, ο.π., σ. 289. 
 
125. E. Kolodny, Hermoupolis, Syra: naissance et évolution d’ une  
       ville insulaire grecque méditerranéene, Paris, 1969, σ. 189-219. 
 
126. Ηµερολόγιον της Σύρου, 1925, σ. 111-114. 
 
127. Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λέσβου, ο.π., σ. 140- 
        145. 
 
128. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Statistical Yearbook of Greece 1971, 
        ο.π., σ. 567-569. 
 
129. Ταχυδρόµος του Βόλου, αρ. φύλλου 119, 29 Απριλίου 1965. 
 
130. Ταχυδρόµος του Βόλου, αρ. φύλλου 120, 30 Απριλίου 1965. 
 
131. Στο ίδιο, ο.π. 
 
132. Στο ίδιο, ο.π. 
 
133. Στο ίδιο, ο.π. 
 
134. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Recensement des Etablissements 
       Industriels et Commerciaux effectué le 15 Novembre 1962, Αθήνα, 
       1963, σ. 532-536. Βλ. και Ταχυδρόµος του Βόλου, αρ. φύλλου 118, 
       28 Απριλίου 1965. 
 
135. ∆ελτίον του εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου Καβάλας,  
        Καβάλα, 1967, σ. 67-78.  
 
136. ∆ελτίον του εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου Καβάλας,, 
       Καβάλα, 1969, σ. 122-128. 
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137. ∆ελτίον του εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου Καλαµών, 
       Καλαµάτα, 1954, σ. 131-145. 
 
138. ∆ελτίον του εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου Καλαµών, 
       Καλαµάτα, 1974, σ. 78-83. 
 
139. ∆ελτίον του εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου Καλαµών, 
       Καλαµάτα, 1956, σ. 103-107.  
 
140. Μητρώον βιοµηχανιών περιοχής αρµοδιότητος της ΥΠΑΠ   
       (Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Πελοποννήσου), Υπουργείο 
        Συντονισµού, Πάτρα, 1969, σ. 412-427.  
 
141. Στο ίδιο, ο.π., σ. 323-334. 
 
142. ∆ελτίον Εµπορικού-Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης,  
       Ιανουάριος 1938, σ. 58-65. 
 
143. ∆ελτίον Εµπορικού-Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, 
       Ιανουάριος-Μάρτιος 1951, σ. 86-95. 
 
144. ∆ελτίον Εµπορικού Επιµελητηρίου Λαρίσης, ∆εκέµβριος 1955, σ. 5. 
 
145. ∆ελτίον Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πατρών, 
       Απρίλιος-Ιούνιος 1965, σ. 32-40. 
 
146.  Μητρώον βιοµηχανιών περιοχής αρµοδιότητος της ΥΠΑΠ, ο.π.,  
         σ. 501-523. 
 
147.  ∆ελτίον Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Σύρου, 1969, 
        σ. 152-157, Πρωτοδικείο Ερµούπολης, Φάκελοι αρ. 15-30  
        (1920-1930) και αρ. 55-70 (1960-1970), Πρωτοδικείο Κέρκυρας 
        Φάκελοι 35-75 (1930-1970). 
 
148. Πρωτοδικείο Καλαµάτας, Φάκελοι αρ. 76-86 (1950-1960), και 
        αρ. 87-102 (1960-1975).  
 
149. Πρωτοδικείο Καβάλας, Φάκελοι αρ. 82-102 (1950-1970), ∆ελτίον                             
.        Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Βόλου, Μάρτιος 1960, 
         σ. 82-87, Πρωτοδικείο Βόλου, Φάκελοι αρ. 47-69 (1950-1970). 
 
150. ∆ελτίον Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πατρών, 
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       Ιανουάριος-Μάρτιος 1971, σ. 93-98, Πρωτοδικείο Πατρών, Φάκελοι 
       αρ. 94-101 (1969-1975). 
 
151. Πρωτοδικείο Πατρών, Φάκελοι 82-101 (1950-1975), Πρωτοδικείο  
        Βόλου, Φάκελοι αρ. 47-75 (1950-1975), Πρωτοδικείο Κέρκυρας,  
        Φάκελοι αρ. 56-75 (1955-1975). 
 
152. G. Burgel, La Condition Industriel à Athènes, ο.π., σ. 246-254.  
         Πρωτοδικείο Αθηνών, Φάκελοι αρ. 71-74 (1952-1955). 
 
153. Απογραφή των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών και εµπορικών εν γένει 
       καταστηµάτων της 27/9/1969, Αθήνα, 1971, σ. 124-135. Πρωτοδικείο     
       Καβάλας, Φάκελοι αρ. 92-102 (1960-1970),Πρωτοδικείο Καλαµάτας 
       Φάκελοι αρ. 86-97 (1960-1970), Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 
       Φάκελοι αρ. 57-67 (1960-1970), Πρωτοδικείο Πατρών, Φάκελοι  
       αρ. 92-96 (1960-1970), Πρωτοδικείο Βόλου, Φάκελοι αρ. 57-69  
       (1960-1970). 
 
154. Πρωτοδικείο Καβάλας, Φάκελοι αρ. 90-101 (1958-1969). 
 
155. ∆ελτίον του εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου Καβάλας, 
       1974, σ. 65-70. 
 
156. G. Burgel, “Esquisse d’ une etude de la circulation bancaire en 
        Grece”, Livre jubilaire du Proffesseur Stratis Andreadis, président  
        de la Banque Commerciale de Grèce, Αθήνα, 1973, σ. 143-147. 
 
157. Στο ίδιο, ο.π., σ. 198-202. 
 
158. Στο ίδιο, ο.π., σ. 209-211. 
 
159. Στο ίδιο, ο.π., σ. 378-383. 
 
160. Στο ίδιο, ο.π., σ. 221-226. 
 
161. ∆ελτίον Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών,  
       Ιανουάριος 1936, σ. 34-46. 
 
162. Απογραφή των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών και εµπορικών εν γένει 
       Καταστηµάτων της 27/9/1969, ο.π., σ. 703-708.Πρωτοδικείο Αθηνών, 
       Φάκελοι αρ. 158-159 (1939-1940), και αρ. 153-154 (1934-1935). 
 
163. Πρωτοδικείο Καλαµάτας, Φάκελοι αρ. 86, 95 (1960, 1969),  
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        Πρωτοδικείο Ερµούπολης, Φάκελοι αρ. 55, 69 (1960, 1969), 
        Πρωτοδικείο Κέρκυρας, Φάκελοι αρ. 65, 74 (1960, 1969),  
        Πρωτοδικείο Καβάλας, Φάκελοι αρ. 92, 101 (1960, 1969), 
        Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, Φάκελοι αρ. 57, 66 (1960, 1969).  
 
164. Απογραφή των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών και εµπορικών εν γένει 
       Καταστηµάτων της 27/9/1969, ο.π., σ. 653-654, Πρωτοδικείο 
       Θεσσαλονίκης, Φάκελοι αρ. 140-170 (1950-1970). 
 
165. Πρωτοδικείο Αθηνών, Φάκελος αρ. 189 (1970), Πρωτοδικείο 
        Κέρκυρας, Φάκελος αρ. 75 (1970), Πρωτοδικείο Μυτιλήνης 
        Φάκελος αρ. 67 (1970). 
 
166. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Φάκελοι αρ. 140-160 (1950-1960). 
 
167. Πρωτοδικείο Καβάλας, Φάκελοι αρ. 82-102 (1950-1970). 
 
168. ∆ελτίον Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Ηρακλείου, 
       Ιανουάριος 1955, σ. 45-52. 
 
169. Πρωτοδικείο Ηρακλείου,  Φάκελοι αρ. 222 (1938), 347 (1978).  
        Αρχείο Εµπορικών Συναλλαγών Επιχείρησης Χαλκιαδάκη,  
        Φάκελοι 1-39 (1938-1977) και συνέντευξη του γράφοντος µε τον 
        επιχειρηµατία.  
 
170. Πληθυσµός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 14ης Μαρτίου 1971, 
       Αθήνα, 1971, σ. 347-367. 
 
171. Μ. Χουλιαράκη, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσµιακή εξέλιξης  
        της Ελλάδος, 1892-1971, 1ο µέρος, Αθήνα, 1973, σ. 567-585. 
 
172.Πρωτοδικείο Ηρακλείου, Φάκελοι αρ. 234-358 (1950-1970). 
 
173. Πληθυσµός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 16ης Οκτωβρίου  
       1940, µετά του πληθυσµού κατά νοµούς, επαρχίας, δήµους, 
       κοινότητας, πόλεις και χωρία, Αθήνα, 1950, σ. 589-643. 
 
174. Πληθυσµός της Ελλάδος κατά την απογραφήν της 14ης Μαρτίου 1971, 
        ο.π., σ. 378-382. 
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