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Δηζαγωγή 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζέκα ηελ ειιεληθή λαπηηιία θαηά ηελ πεξίνδν 1880-

1914, θαηά ηελ πεξίνδν, δειαδή, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάβαζε απφ ηελ 

ηζηηνθφξν ζηελ αηκήξε λαπηηιία θαη σο ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν, ν νπνίνο 

ζεκαηνδνηεί ηνλ πξνζσξηλφ ηεξκαηηζκφ ηεο αλνδηθήο πνξείαο ηελ ειιεληθήο 

λαπηηιίαο θαη ηελ θαηαζηξνθή ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ειιελφθηεησλ πινίσλ.  

Πξνηνχ, φκσο, κειεηήζνπκε ηε κεηάβαζε ζηα αηκφπινηα θαη ηηο κεηαβνιέο, 

πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο, πνπ ηε ζπλφδεπζαλ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνηππψζνπκε 

ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ ηεο επνρήο, θαζψο θαη ηνπ εθηφο 

ζπλφξσλ ειιεληζκνχ. 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνινχζεζε ηελ ίδξπζε ηνπ 

αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη, θπξίσο, ηεο πεξηφδνπ 1860-1910, ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ νηθνλνκία ηεο Γχζεο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ραξαθηεξηδφηαλ απφ αληζφηεηα. 

Ο θπξηφηεξνο ζπληειεζηήο ηεο αληζφηεηαο απηήο ήηαλ ε απνπζία εθβηνκεράληζεο.
1
 

ε κηα πεξίνδν πνπ ε Γπηηθή νηθνλνκία βίσλε ηελ έληνλε εθβηνκεράληζε, ε ειιεληθή 

παξνπζίαδε εκθαλή αδπλακία λα αληαπεμέιζεη ζηα λέα δεδνκέλα. Ζ Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε επεξέαζε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θη έθεξε ξαγδαίεο κεηαβνιέο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο. Ο θαπηηαιηζκφο επεθηείλεηαη θαη ελζσκαηψλεη κε κεγάιε 

ηαρχηεηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε γηα λα ρξεζηκεχζνπλ, απφ 

ηε κηα κεξηά, σο αγνξέο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ηεο Γχζεο θαη, απφ ηελ άιιε, 

σο πεγέο ηξνθίκσλ, πξψησλ πιψλ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.
2
  

                                                 
1
 Βι. Γ.Β., Γεξηηιήο, «χγθξηζε θαη ζρέζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε ηε Γ. Δπξψπε», ζην 

ζπιινγηθφ: Γ.Β. Γεξηηιήο- Κ. Κσζηήο (επηκ.), Θέκαηα λενειιεληθήο ηζηνξίαο (18
νο

- 20
νο

 αηώλαο), εθδ. 

Αλη. Ν. αθθνπιά, Αζήλα-Κνκνηελή, 1991, ζ. 289. 
2
 Βι. Γ., Γεξηηιήο, Διιεληθή νηθνλνκία (1830-1910) θαη βηνκεραληθή επαλάζηαζε, εθδ. Αλη. Ν. 

αθθνπιά, Αζήλα, 1984, ζ. 26. Σν βηβιίν ηνπ E.J Hobsbawm, The Age of Empire, 1875-1914, 

Λνλδίλν, 1987, ζ. 34-55, καο δίλεη κηα πνιχ ζαθή εηθφλα ηεο εμάπισζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, αιιά, θαη 

ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαηά ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα.  
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Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, κε ηε δεχηεξε θάζε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, 

κεηαμχ 1830-1870, φπσο θαη νη νηθνλνκίεο ησλ ππφινηπσλ ππαλάπηπθησλ ρσξψλ, 

αδπλαηνχζαλ λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ξπζκνχο ησλ αλαπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθψλ 

ρσξψλ θαη νη επηινγέο ηνπο νινέλα θαη ζπξξηθλψλνληαλ. Οη αδπλακίεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο γίλνληαη κεγαιχηεξεο φζν πξνρσξνχλ νη δεθαεηίεο θαη 

πιεζηάδνπκε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ο παγθφζκηνο νηθνλνκηθφο ράξηεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ηκπεξηαιηζηηθφ ζηάδην ηνπ θαπηηαιηζκνχ
3
 θαη ηελ φμπλζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο ηζρπξέο, νηθνλνκηθά, δπλάκεηο. Ζ Μεγάιε Βξεηαλία 

εγεκνλεχεη ηελ νηθνλνκία, αιιά ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη αληαγσληζηηθφ, κε 

δπλάκεηο φπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, νη Ζ.Π.Α θαη ε Οιιαλδία λα δίλνπλ έληνλν 

αγψλα γηα ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξεο δχλακεο θαη απνηθηψλ θαη λα απνηεινχλ έλα 

κσζατθφ απφ δπλαηνχο παίθηεο αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ε Διιάδα είλαη αδχλαην, 

πιένλ, λα εηζρσξήζεη.         

Ζ αλαγθαία ζπλζήθε ηεο εθβηνκεράληζεο είλαη ε κεηαθνξά πιενλάζκαηνο απφ 

ηνλ αγξνηηθφ ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα, κε ηελ επέλδπζή ηνπ ζηε βηνκεραλία.
4
 ηελ 

                                                 
3
 Γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ ζηελ ειιεληθή αζηηθή ηάμε ηεο πεξηθέξεηαο βι. Κ. Σζνπθαιάο, 

Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή. Ο θνηλσληθόο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεραληζκώλ ζηελ Διιάδα (1830-

1922), κεηάθξαζε Η. Πεηξνπνχινπ-Κ. Σζνπθαιάο, εθδ. Θεκέιην, Αζήλα, 1985, ζ. 353-362.   
4
 Βι. Γ., Γεξηηιήο, «χγθξηζε θαη ζρέζεηο…», φ.π., ζ. 289. Δπηπιένλ, ζην Γ.Β., Γεξηηιήο, Ιζηνξία ηνπ 

Διιεληθνύ Κξάηνπο, 1830-1920, Β’ ηφκνο, γ’ έθδνζε, εθδ. Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο», Αζήλα, 2005, 

ζ. 602, ν Γ.Β. Γεξηηιήο, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο εθβηνκεράληζεο ηεο νηθνλνκίαο, ζέηεη ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα ζπληξέμνπλ, ζρεδφλ, ηαπηφρξνλα: α. Δζσηεξηθή αγνξά κε ειάρηζην 

κέγεζνο ηθαλφ λα ηξνθνδνηήζεη δήηεζε γηα πξντφληα κεγάιεο βηνκεραλίαο, β. εξγαηηθφ δπλακηθφ 

δηαζέζηκν ζε ηηκέο αληαγσληζηηθέο δηεζλψο, γ. παξαγσγή ή εηζαγσγή ηερλνγλσζίαο θαη χπαξμε ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηελ εθαξκφζεη, δ. θξίζηκε κάδα επελδχζεσλ ζε επξχ θάζκα 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ε. θξίζηκε κάδα ηαπηφρξνλσλ 

επελδχζεσλ (δεκφζησλ, θαηά θαλφλα) ζηελ ππνδνκή ηεο νηθνλνκίαο θαη ζη. αγνξά κε επαξθείο 

εμσηεξηθνχο θξαγκνχο, θπζηθνχο ή δαζκνινγηθνχο, θαη κε ηνπο ειάρηζηνπο δπλαηνχο εζσηεξηθνχο 

θξαγκνχο, θπζηθνχο ή θνξνινγηθνχο. ην βηβιίν ηνπ Υ. Υαηδεησζήθ, Η γεξαηά ζειήλε. Η βηνκεραλία 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, 1830-1940, εθδ. Θεκέιην, Αζήλα, 1993, ζ. 25-100, παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο 

ηνπ ζπγγξαθέα γηα ηηο πξνυπνζέζεηο εκθάληζεο ηεο βηνκεραλίαο, κε επίθεληξν ηελ Διιάδα. Ο Υ. 

Υαηδεησζήθ ζεσξεί σο απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηελ χπαξμε επαξθνχο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

(πξνιεηαξηνπνίεζε ησλ κηθξνθαιιηεξγεηψλ θαη δεκηνπξγία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο), ην ζρεκαηηζκφ 

επαξθνχο θεθαιαίνπ ζην εζσηεξηθφ, ηελ επλντθή δηεζλή ζπγθπξία θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα. ην βηβιίν ηεο Υξ. Αγξηαληψλε, Οη απαξρέο ηεο εθβηνκεράληζεο ζηελ Διιάδα ηνλ 19
ν
 αηώλα, 

εθδ. Ηζηνξηθφ Αξρείν Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, Αζήλα, 1986, ζ. 129, σο ¨πξσηαξρηθφο φξνο 

ηεο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο¨ ζεσξείηαη ε δηεχξπλζε θαη επέθηαζε ηεο εζληθήο αγνξάο. Αηηία είλαη 

φηη φιεο νη βηνκεραλίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ηελ πεξίνδν 1868-1875 απεπζχλνληαη ζηελ εζσηεξηθή 
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Διιάδα απηή ε κεηαθνξά δελ ιεηηνχξγεζε κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν επεηδή ην 

αγξνηηθφ πιεφλαζκα δελ επαξθνχζε γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθξφηεζεο 

βηνκεραλίαο. Δπηπιένλ, αθελφο, δελ παξνπζηάδνληαη αξθεηέο θαη κεγάιεο επελδχζεηο 

μέλνπ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα θαη, αθεηέξνπ, ηφζν ν δεκφζηνο, φζν θαη ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο ζηελ Διιάδα δελ πεηπραίλνπλ λα επελδχζνπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
5
 

ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα δνχκε κηα ζεκαληηθή πιεπξά ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ ζην δεκφζην 

ηνκέα. Πξφθεηηαη γηα ηα δάλεηα ζηα νπνία πξνρψξεζε ν Σξηθνχπεο, θπξίσο, θαη ηα 

νπνία επεξέαζαλ, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπ θξάηνπο θαη 

ηηο επελδχζεηο πνπ έγηλαλ, ή δελ έγηλαλ, απφ ην Γεκφζην. Ο δαλεηζκφο ηεο ρψξαο 

θαηλφηαλ λα είλαη κνλφδξνκνο αλ αλαινγηζηεί θαλείο πσο ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ησλ 

δεκφζησλ πξνυπνινγηζκψλ θαηά ηα έηε 1879-1892 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 471 

εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ.
6
 

                                                                                                                                            
αγνξά, ζε αληίζεζε κε ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο θιάδνπο, ηε βπξζνδεςία θαη ηε κεηαμνπξγία, πνπ 

είλαη, ζε κεγάιν βαζκφ,  εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα. 
5
 Βι. Γ.Β., Γεξηηιήο, ό.π., ζ.290-299 θαη Γ.Β., Γεξηηιήο, Διιεληθή νηθνλνκία…, ό.π., ζ.54-60, 67-86. 

ην βηβιίν Γ.Β., Γεξηηιήο, Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο…, ό.π., ζ. 603, δηαβάδνπκε ζρεηηθά κε ηελ 

εκθάληζε ηεο εθβηνκεράληζεο ζηελ Διιάδα, κε δεδνκέλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ απφ ηνλ ίδην 

θαη πνπ ηηο παξνπζηάζακε ζηελ ππνζεκείσζε 4, φηη ¨εθβηνκεράληζε δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ππάξμεη νχηε 

πξηλ ην 1881, φηαλ ζρεδφλ φιεο απηέο νη πξνυπνζέζεηο (βιέπε ππνζεκείσζε 4) ήηαλ αλχπαξθηεο, νχηε 

κεηαμχ 1882 θαη 1912, νπφηαλ ήηαλ αθφκα αλεπαξθείο, νχηε κεηαμχ 1912 θαη 1922, φηαλ νη 

αιιεπάιιεινη πφιεκνη απέθιεηαλ παξαθηλδπλεπκέλεο βηνκεραληθέο επελδχζεηο¨. Δπηπιένλ, ε Υξ. 

Αγξηαληψλε, ό.π., ζ. 144-149, ζρεηηθά κε ην ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ αλαθέξεη φηη ζηελ Διιάδα ηνπ 

1860-1870 δελ έρνπλ αλαπηπρζεί νη λέεο ζρέζεηο παξαγσγήο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, 

θαζψο ¨ν θαλφλαο παξακέλεη ε κηθξή νηθνγελεηαθή εθκεηάιιεπζε¨. Πξννδεπηηθά, ην κηθξφηεξν κφλν 

κέξνο ηνπ πιενλάζκαηνο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κέλεη ζηνπο παξαγσγνχο θαη ην ππφινηπν 

ζπγθεληξψλεηαη ζηα ρέξηα απηψλ πνπ παξεκβαίλνπλ ζην επίπεδν ηεο δηνρέηεπζεο ηνπ αγξνηηθνχ 

πξντφληνο ζηελ αγνξά θαη απηψλ πνπ θεξδνζθνπνχλ, ηνθνγιπθηθά, δαλείδνληαο ηνπο παξαγσγνχο. 

Απηφ ην θεθάιαην γηα λα κεηαηξαπεί ζε βηνκεραληθφ έπξεπε λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξψηεο βηνκεραλίεο 

ηνπ Πεηξαηά, πνπ δεκηνχξγεζαλ ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα αιιά 

θαη έδσζαλ θίλεηξν γηα λέεο βηνκεραληθέο επελδχζεηο απφ ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη, 

θπξίσο, λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηνλ ¨εκπνξηθφ θαπηηαιηζκφ¨ ζηνλ βηνκεραληθφ 

κε ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξήο 

βηνκεραλίαο, ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. Κάηη ηέηνην, αλ θαη φρη νινθιεξσηηθά, δελ ζα 

ζπκβεί πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1870, φπνπ θαη παξαηεξείηαη ε ¨απνγείσζε¨ ηεο βηνκεραλίαο.     
6
 Ζ παξαηήξεζε απηή θαζψο θαη ηα ζηνηρεία γηα ην χςνο ηνπ ειιείκκαηνο θαη ησλ δαλείσλ 

πξνέξρνληαη απφ ην βηβιίν Κ., Βεξγφπνπινο, Κξάηνο θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηνλ 19
ν
 αηώλα (Η 

ειιεληθή θνηλσλία, 1880-1895), εθδ. Δμάληαο, Αζήλα, 1978, ζ. 141-146.  
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Οη κεγάιεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα δελ έθαλαλ κεγάιεο 

εμαγσγέο θεθαιαίσλ εμαηηίαο ησλ αξθεηψλ δπλαηνηήησλ πξνο θεξδνθνξία πνπ 

έβξηζθαλ κέζα ζηα εζληθά ηνπο φξηα. Μεηά ηα κηζά, φκσο, ηνπ αηψλα θαη, θπξίσο, κε 

ηελ θξίζε ησλ εηψλ 1871-1873, ε Γχζε άξρηζε λα εμάγεη θεθάιαηα πξνο επέλδπζε 

ζην εμσηεξηθφ.
7
 ηελ Διιάδα δελ παξαηεξείηαη ηθαλή εηζξνή δπηηθψλ θεθαιαίσλ. 

Αηηίεο ήηαλ ε κε εμφθιεζε πξνεγνχκελσλ ρξεψλ ηεο θαη νη δχν πξνεγνχκελεο 

πησρεχζεηο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Απφ ην 1879, φκσο, θη έπεηηα θαη αθνχ 

ηαθηνπνίεζε ην πξνεγνχκελν ρξένο ηεο, έγηλε δεθηή ζηα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα θαη 

πξνρψξεζε ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. πλνιηθά, θαηά ηα έηε 1879-1892, ε Διιάδα 

πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε ελλέα δαλείσλ ζπλνιηθνχ χςνπο 640 εθαηνκκπξίσλ ρξπζψλ 

θξάγθσλ απφ ηα νπνία ζηελ Διιάδα έθζαζαλ ηα 465,2.
8
 Δλψ, φκσο, ν νλνκαζηηθφο 

ηφθνο θπκαηλφηαλ ζην ρακειφ επίπεδν ησλ 4-6%
9
, ζηελ πξάμε βιέπνπκε φηη ε 

Διιάδα κέζα ζε δέθα ρξφληα επέζηξεςε ην πνζφ πνπ είρε θηάζεη ζην ηακείν ηεο θαη 

ηα ζπλερηδφκελα ηνθνρξενιχζηα ήηαλ ηα θαζαξά θέξδε γηα ηνπο δαλεηζηέο.  

Οη ηξεηο ζεκαληηθφηεξνη ρξεκαηνδφηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ήηαλ ν νίθνο 

«Hambro θαη πηφο», ην Comptouir d’Escompte de Paris θαη ε Nationalbank fur 

                                                 
7
 Βι. Γ., Γεξηηιήο, «χγθξηζε θαη ζρέζεηο…», ό.π., ζ. 290. Υαξαθηεξηζηηθά, ζην βηβιίν E.J., 

Hobsbawm, Η επνρή ηνπ θεθαιαίνπ, 1848-1875, κεηάθξαζε Γεκ. Κνχξηνβηθ, β’ έθδνζε, εθδ. 

Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα, 1996, ζ. 61, ζεκεηψλεηαη πσο ε Βξεηαλία, κεηξφπνιε 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηελ επνρή ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε, είρε επελδχζεη ζην εμσηεξηθφ σο ην 1875 έλα 

εθαηνκκχξην ιίξεο ζηεξιίλεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα ¾ κεηά ην 1850, ελψ θαη νη γαιιηθέο επελδχζεηο ζην 

εμσηεξηθφ ππεξδεθαπιαζηάζηεθαλ θαηά ηα έηε 1850-1880. Δπηπιένλ, ζην βηβιίν E.J., Hobsbawm, The 

Age of Empire…,φ.π., ζ. 62, αλαθέξεηαη φηη ε κεηαθίλεζε αγαζψλ, θεθαιαίνπ θαη αλζξψπσλ απφ ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο πξνο ηηο κε αλεπηπγκέλεο, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο, απμήζεθαλ, θαηά ηα έηε 1875-

1914, ζε πνιχ κεγαιχηεξν ξπζκφ απφ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, ελψ ζηηο ζ. 65-66, ηνπ ίδηνπ 

βηβιίνπ, δηαβάδνπκε πσο έλα κεγάιν κέξνο ησλ βξεηαληθψλ εμαγσγψλ θεθαιαίνπ ην ηειεπηαίν ηξίην 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα πξννξίδνληαλ γηα ην δεκφζην δαλεηζκφ ηξίησλ ρσξψλ πξνθεηκέλνπ απηέο λα 

θαηαζθεπάζνπλ νδηθά δίθηπα θαη ζηδεξνδξφκνπο. Μάιηζηα, ην 1913 ην πνζνζηφ ησλ βξεηαληθψλ 

επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ην ζθνπφ απηφ έθηαλε ην 76% επί ησλ ζπλνιηθψλ 

εμσηεξηθψλ επελδχζεσλ ηεο ρψξαο θαη είραλ κέζε απφδνζε 5% αληί 3% ησλ απνδφζεσλ ζην 

βξεηαληθφ δεκφζην.    
8
 Βι. Κ. Βεξγφπνπινο, ό.π., ζ. 142.  

9
 Σα πνζνζηά απηά επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηνλ E.J., Hobsbawm, The Age of Empire…, ό.π., ζ. 66, 

φπνπ θαη αλαθέξεη, αλ θαη φρη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα, πσο ε κέζε απφδνζε ησλ βξεηαληθψλ 

επελδχζεσλ ζην δεκφζην ηνκέα μέλσλ ρσξψλ ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 5%. 
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Deutschland.
10

  Γίπια ζε απηνχο ηνπο ρξεκαηνδφηεο ζα βξεζνχλ θαη δηάθνξνη άιινη 

ζπγθπξηαθνί απφ ηνπο νπνίνπο αμίδεη λα κλεκνλεχζνπκε ην φλνκα ελφο Έιιελα πνπ 

ζα καο απαζρνιήζεη θαη παξαθάησ θαζψο ζρεηίζηεθε θαη κε ηελ ειιεληθή λαπηηιία. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ Αλδξέα πγγξφ. Ο πγγξφο «είρε θηλεηνπνηήζεη θαηά ζχζηεκα, 

πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ εμσηεξηθνχ, ηφζν ηελ Σξάπεδα Ζπεηξνζεζζαιίαο, φζν θαη ηελ 

πεξίθεκε Σξάπεδα Κσλζηαληηλνππφιεσο».
11

 Πνιινί Έιιελεο πξνηηκνχζαλ λα 

ρξεκαηνδνηνχλ ηε ρψξα κέζσ ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ιφγσ ησλ 

παξαπάλσ εγγπήζεσλ πνπ απνιάκβαλαλ νη δαλεηζηέο ηνπ εμσηεξηθνχ ζε ζρέζε ηνπο 

εγρψξηνπο. 

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870 θαη κεηά παξαηεξείηαη νηθνλνκηθή 

άλνδνο ζηελ Διιάδα.
12

 Οη θπβεξλήζεηο ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε, αμηνπνηψληαο θαη ηα 

θεθάιαηα πνπ ήξζαλ απφ ηα δάλεηα, επεθηείλνπλ ην νδηθφ δίθηπν θη έηζη ζηα 450 ρικ. 

ζηελ πξν ηνπ 1864 πεξίνδν, ζα πξνζηεζνχλ ηα 853 ρικ. ησλ λεζηψλ ηνπ Ηνλίνπ θαη ηα 

2750 ρικ. πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ.
13

 Σν κήθνο ησλ ζηδεξνδξφκσλ επηκεθχλεηαη, ελψ 

πνιχ ζεκαληηθά είλαη θαη ηα έξγα θαηαζθεπήο ή βειηίσζεο ησλ ιηκέλσλ ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, έξγα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχκε ιεπηνκεξψο ζε επφκελν 

θεθάιαην.   

Σν λέν ραξαθηεξηζηηθφ, ινηπφλ, ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ αξρή ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1870 θαη κεηά, είλαη ε εηζξνή θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ. Οη 

Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο, ηζρπξά αζηηθά ζηνηρεία ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζήο ηνπο, 

αξρίδνπλ λα επελδχνπλ θάπνηα απφ ηα θεθάιαηά ηνπο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Σν θχξην 

γλψξηζκα ηεο επελδπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ νκνγελψλ  είλαη  απνπζία επελδχζεσλ 

ζηε βηνκεραλία ηεο ρψξαο. Σα θεθάιαηα ζηξάθεθαλ ζε ηξαπεδηθέο θαη ηνθνγιπθηθέο 

                                                 
10

 Βι. Κ., Βεξγφπνπινο, ό.π., ζ. 143. 
11

 Ό.π., ζ. 143. 
12

 Βι. Ν., βνξψλνο, Δπηζθόπεζε ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο, κεηάθξαζε Αηθ., Αζδξαρά, β’ έθδνζε, 

εθδ. Θεκέιην, Αζήλα, 1978, ζ. 100.  
13

 Βι. Ν., βνξψλνο, ό.π., ζ.100. 
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δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ ππνδνκψλ γηα ηε 

βηνκεραλία, ε νπνία έκεηλε ζε λεπηαθή αλάπηπμε.
14

  

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πνπ θαηεπζχλζεθαλ ηα νκνγελεηαθά θεθάιαηα 

αλ φρη ζηε βηνκεραλία. Ζ απάληεζε είλαη δηηηή. Απφ ηε κηα πιεπξά, θαηεπζχλζεθαλ, 

φπσο είπακε, ζηνλ ηξαπεδηηηθφ θαη ηνθνγιπθηθφ ηνκέα. Σα θέξδε απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

απηέο ήηαλ πνιχ κεγάια εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο θεθαιαίσλ πνπ ραξαθηήξηδε ηε ρψξα. 

χκθσλα κε ην Ν. βνξψλν
15

 ν ηφθνο απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο θπκαηλφηαλ ζην 30-

40%. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φπσο ζα δνχκε ζην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ηα 

θεθάιαηα απηά θαηεπζχλζεθαλ ζηε λαπηηιία, νη ¨ηδηνηππίεο¨ αλάπηπμεο ηεο νπνίαο, 

«είλαη πνπ ηεο αθαηξνχλ ηειηθά ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπαξαζχξεη ζηελ αλαπηπμηαθή 

δηαδηθαζία ηνπο άιινπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηειηθά ην ζχλνιφ 

ηεο».
16

 

 Ζ ειιεληθή λαπηηιία αλαπηχρζεθε, θπξίσο, ζην εμσηεξηθφ. Ζ Νφηηα Ρσζία, ν 

Κάησ Γνχλαβεο θαη, αξγφηεξα, ην Λνλδίλν ήηαλ, θαηά θχξην ιφγν, νη πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο αλαπηχρζεθε ε ειιεληθή λαπηηιία θαη απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα αλαγθαία 

θεθάιαηα ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκνγελψλ, εκπνξηθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο, ηα 

θέξδε ησλ νπνίσλ επέηξεςαλ ζηνπο Έιιελεο ηεο νκνγέλεηαο λα πξνζαλαηνιίζνπλ ηηο 

λαπηηιηαθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ αηκνθίλεηε λαπηηιία. Δπηπιένλ, ε ζπγθξφηεζε 

                                                 
14

ε απηήλ ηελ πεξίνδν, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870, παξαηεξείηαη, ελ ηνχηνηο, κία αλάπηπμε 

ηεο βηνκεραλίαο κε ηε δεκηνπξγία νξηζκέλσλ λέσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, αξθεηέο εθ ησλ νπνίσλ, 

ήηαλ αηκνθίλεηεο. Γηα απηή ηελ πεξίνδν, βι. Υξ. Αγξηαληψλε, ό.π., ζ. 109-118. Ζ Υξ. Αγξηαληψλε 

ραξαθηεξίδεη ηελ πεξίνδν 1868-1875 σο ηελ ¨απνγείσζε¨ ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο, κε ην 

απνθνξχθσκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο λα ηνπνζεηείηαη ζηα ρξφληα 1871-1873. Απηή ε ¨απνγείσζε¨ ηεο 

ειιεληθήο βηνκεραλίαο ηε δεθαεηία ηνπ 1870 δελ αλαηξεί ην ζπκπέξαζκά καο γηα ηε λεπηαθή ηεο 

ειηθία. Ζ αλάπηπμή ηεο δελ ζηεξίρηεθε ζε ζηέξεεο βάζεηο θαη, αλ θαη κε βάζε ηηο λέεο βηνκεραληθέο 

κνλάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε απηή ηελ πεξίνδν ππήξμε δηαδηθαζία κεγέζπλζήο ηεο, δε ζηάζεθε 

ηθαλή λα αλαπξνζαλαηνιίζεη ηηο δνκέο ηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία ηζρπξήο θαη καθξφπλνεο βηνκεραλίαο. Με ιίγα ιφγηα, παξά ηελ αξηζκεηηθή πξφνδν πνπ 

παξαηεξείηαη, δελ εθπιεξψζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηζρπξήο 

εθβηνκεράληζεο, φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ ζηηο ππνζεκεηψζεηο 4 θαη 5.           
15

 Ν., βνξψλνο, ό.π., ζ. 101. 
16

 Γ., Γεξηηιήο, Διιεληθή νηθνλνκία…, ό.π., ζ. 31. 
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ηζρπξνχ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ θαη, θαη’ επέθηαζε, ηζρπξήο λαπηηιίαο δελ αξθεί γηα 

ηελ ππξνδφηεζε θαη ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ε βηνκεραλία. 

Αληίζεηα, γηα λα θαηεπζπλζνχλ θάπνηα απφ ηα θεθάιαηα ηεο λαπηηιίαο ζην 

βηνκεραληθφ θιάδν, πξέπεη λα πξνυπάξρνπλ νη απαξαίηεηεο βηνκεραληθέο ππνδνκέο 

εληφο ηεο ρψξαο. Γελ είλαη δπλαηφλ, δειαδή, λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε αλάπηπμε ηεο 

ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο είλαη ζε ζέζε λα ζπκπαξαζχξεη ζε αλαπηπμηαθή πνξεία ην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, δηφηη γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ, ήδε, 

ζε αλαπηπγκέλε κνξθή λαππεγηθέο θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο κέζα ζηε ρψξα, θαζψο 

δελ πξνθχπηεη απφ πνπζελά φηη ηα ζσξεπκέλα θεθάιαηα ηεο λαπηηιίαο κεηαθέξνληαη 

εληφο ηεο ρψξαο θαη φηη, κάιηζηα, ηνπνζεηνχληαη ζε βηνκεραληθέο ή άιιεο 

επελδχζεηο. Ζ λαπηηιία είλαη έλαο θιάδνο πνπ απφ κφλνο ηνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

παίμεη ην ξφιν ηνπ ¨πξσηνπφξνπ¨ θιάδνπ πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηε δπλακηθή γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο, κε ηε βηνκεραλία λα αθνινπζεί ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία.    

Μέζα ζηα φξηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, φζνη αλήθαλ ζε εζληθέο 

κεηνλφηεηεο θαη, θπξίσο, ζηελ ειιεληθή θνηλφηεηα, αλαδείρζεθαλ σο έκπνξνη, σο 

ηξαπεδίηεο-ηνθνγιχθνη θαη σο αλψηαηνη δηνηθεηηθνί ιεηηνπξγνί. Παξά ηε 

δηακφξθσζή ηνπο ζε θπξίαξρε ηάμε, είραλ πάληα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απζαηξεζία 

ηεο ηνπξθηθήο δηνίθεζεο θαη ηελ απεηιή ηεο άκεζεο ξεπζηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπο θαη ηνπ δησγκνχ, φζν ηζρπξνί, νηθνλνκηθά, θη αλ ήηαλ. Ο Κ. Σζνπθαιάο ηνλίδεη 

πσο απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ νη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο παξνπζίαδαλ 

δηζηαθηηθφηεηα απέλαληη ζε θάζε κνξθή βηνκεραληθήο επέλδπζεο θαη ηεο αδηάθνπεο 

κεηαθίλεζήο ηνπο πξνο ηε Γχζε.
17

 Δπηπιένλ, πάληα θαηά ηελ άπνςή ηνπ, ε άλνδνο 

ηνπ εζληθηζκνχ ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο θαη ην θίλεκα ησλ Νεφηνπξθσλ ζηελ 

                                                 
17

 Βι. Κ. Σζνπθαιάο, ό.π., ζ. 276. 
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Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ζα αλαγθάζνπλ πνιινχο απφ ηνπο εθεί εγθαηεζηεκέλνπο 

Έιιελεο λα ζηξαθνχλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα αλαδήηεζε επηθεξδψλ επελδχζεσλ.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα παξνπζηάζνπκε κηα δηαθνξεηηθή άπνςε. Ο Υ. 

Δμεξηδφγινπ ηνλίδεη φηη ε αλάπηπμε ηνπ εζληθηζκνχ ζηα Βαιθάληα δε κπνξεί λα είλαη 

ε αηηία γηα επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ ησλ νκνγελψλ πξνο ηελ Διιάδα.
18

 Ο εζληθηζκφο, 

γξάθεη, αλαπηχρζεθε αξγφηεξα θαη νη επηρεηξήζεηο ησλ Διιήλσλ νκνγελψλ ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ηε Ν. Ρσζία, ηελ Αίγππην θαη ηε Ρνπκαλία δε κεηψζεθαλ 

θαηά ηελ πεξίνδν απηή.   

Δίλαη, φκσο, επαξθήο ε επίθιεζε ησλ δησγκψλ ή ηνπ θφβνπ γηα κηα ηέηνηα 

εμέιημε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηε ζηξνθή ηνπ νκνγελεηαθνχ θεθαιαίνπ 

πξνο επελδχζεηο εληφο ηεο ρψξαο θαζψο θαη ηε κνξθή απηψλ ησλ επελδχζεσλ; 

Αθφκα θαη αλ νη ηζρπξηζκνί ηνπ Κ. Σζνπθαιά έρνπλ βάζε, είλαη απφ κφλνη ηνπο 

ηθαλνί λα καο δηαθσηίζνπλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ έθαλαλ ηνπο Έιιελεο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ησλ ππφινηπσλ πεξηνρψλ λα κελ επελδχνπλ, 

εμνινθιήξνπ, πηα ζε επελδχζεηο ζηνπο ηφπνπο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο; Ννκίδνπκε φηη 

ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηελ απάληεζε θαη ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ, αθξηβψο, ζηνπο ηφπνπο φπνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη. 

  Ζ πξνψζεζε ηνπ δπηηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ αλαηνιηθή ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηάζε ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο λα ζπλαιιάζζεηαη, πιένλ, 

απεπζείαο κε ηε Γχζε, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ησλ Διιήλσλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

εκπνξεπφκελσλ, κείσζαλ ην ξφιν ησλ Διιήλσλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαλ. Έηζη, κε κεησκέλν ην ξφιν ηνπο ζηελ 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηφπσλ ππνδνρήο, νη Έιιελεο νκνγελείο ζηξάθεθαλ 

ζε επελδχζεηο θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.   

                                                 
18

 Βι. Υ. Δμεξηδφγινπ, «Σν νκνγελεηαθφ θεθάιαην θαη νη επελδχζεηο ζηελ Διιάδα», ζην ζπιινγηθφ 

έξγν: Γ.Β., Γεξηηιήο- Κ. Κσζηήο (επηκ.), Θέκαηα λενειιεληθήο ηζηνξίαο…, φ.π., ζ. 381-384.   
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Δπηπιένλ, αλεμάξηεηα απφ ηε βαξχηεηα πνπ απνδίδεη θάπνηνο ζηελ αληίιεςε 

φηη ε αλαζθάιεηα ησλ νκνγελψλ ήηαλ απηή πνπ δηακφξθσζε θαη ηελ επελδπηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά, ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο ιφγνπο πνπ 

ζπληέιεζαλ ζε απηήλ. Καηαξράο, έρνπκε ήδε αλαθέξεη ην πξφζθνξν έδαθνο πνπ 

έβξηζθαλ ηέηνηεο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ρξήκαηνο ζηελ 

εγρψξηα αγνξά. Απφ ηελ άιιε κεξηά, καο ελδηαθέξεη ν νηθνλνκηθφο ξφινο ησλ 

νκνγελψλ ζηνπο ηφπνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο, θαζψο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

ηνπο βνήζεζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ πςειά θέξδε θαη λα ζπζζσξεχζνπλ θεθάιαηα. 

Μαο ελδηαθέξεη, δειαδή, ε δηαδηθαζία πινπηηζκνχ ηνπο ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα 

καο δείμεη ηε λννηξνπία πνπ είρε δεκηνπξγεζεί θαη ε νπνία επεξέαζε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο ηνπο φηαλ απνθάζηζαλ λα κεηαθέξνπλ θάπνηα απφ ηα 

θεθάιαηά ηνπο ζηελ Διιάδα. 

Οη Έιιελεο αζηνί ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Ν. 

Ρσζίαο ήηαλ ζπλεζηζκέλνη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πςειψλ θεξδψλ εληφο κηθξνχ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Οη ηξαπεδηηηθέο θαη ηνθνγιπθηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηελ 

Διιάδα, ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο, είραλ απηφ, αθξηβψο, ην 

ραξαθηεξηζηηθφ. Δμαζθάιηδαλ πςειή βξαρππξφζεζκε απφδνζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, 

κηα επέλδπζε ζηε βηνκεραλία θαη, κάιηζηα, φρη ζε κία αλαπηπγκέλε ρψξα, φπσο ήηαλ 

ε Διιάδα, πεξηνξίδεη ηηο επηδηψμεηο ηεο ζε καθξχ νξίδνληα, ρσξίο εγγπήζεηο γηα 

πξνζδνθψκελα θέξδε αλάινγα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηειηθά επέιεμαλ νη 

νκνγελείο. Άιισζηε, θαη ζηνπο ηφπνπο πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί δελ είραλ επελδχζεη 

ζηε βηνκεραλία, αιιά, φπσο είδακε, αλαδείρζεθαλ σο έκπνξνη, ηξαπεδίηεο θαη 

αλψηαηνη δηνηθεηηθνί ιεηηνπξγνί.  

Δπηπιένλ, νη εηαηξίεο ησλ νκνγελψλ νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηε λαπηηιία θαη 

αλαδείρζεθαλ ζε εθνπιηζηηθνχ ραξαθηήξα ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ζηηο αξρέο 
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ηνπ 20
νπ

, παξνπζηάδνπλ έληνλν δηεζληθφ ραξαθηήξα. Δίλαη ε ζηξνθή ησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηηο κεηαθνξέο θαη ε ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ εμσηεξηθνχ 

εκπνξίνπ πνπ δηεμήγαγαλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ είραλ εγθαηαζηαζεί, πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε 

Γχζε θαη, αθξηβψο, απηφλ ην δηεζληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο.      

Ζ λαπηηιία ηεο Διιάδαο αλαπηχρζεθε κε ηηο ¨ηδηνηππίεο¨ πνπ αλαθέξακε. Ζ 

δηεζλήο ζπγθπξία ηεο πεξηφδνπ θαη ηα λέα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, ε κεηάβαζε απφ 

ηα ηζηηνθφξα ζηα αηκφπινηα, αλάγθαζαλ ην ειιεληθφ εκπνξηθφ λαπηηθφ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1880, ε ειιεληθή λαπηηιία ζα 

αλαπηπρζεί ζηε βάζε ηνπ λένπ κνληέινπ θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη, φπσο ζα δνχκε, ηε 

κεηάβαζε απφ ην ηζηίν ζηνλ αηκφ, πξαγκαηνπνηψληαο κεγάια βήκαηα πξνφδνπ θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

Θα αξρίζνπκε ηελ αλάιπζή καο θάλνληαο κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ηεο πεξηφδνπ 1832-1880. Με ηελ πεξηγξαθή απηή ζα 

κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ ππήξρε ζηνλ ειιεληθφ λαπηηιηαθφ 

ρψξν πξηλ ηε κεηάβαζε ζηνλ αηκφ θαη ηε δεκηνπξγία ηεο ηάμεο ησλ εθνπιηζηψλ.  

ηε ζπλέρεηα, ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πεξίνδν 1880-1914, πνπ απνηειεί θαη ην 

θχξην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηε δηεζλή 

ζπγθπξία πνπ είρε δηακνξθσζεί γηα ηε λαπηηιία θαη ηηο αηηίεο κεηάβαζεο απφ ηα 

ηζηηνθφξα ζηα αηκφπινηα, κε ηελ πεξηγξαθή ηεο θπξηαξρίαο ησλ αηκφπινησλ θαη 

ζηελ ειιεληθή λαπηηιία. Αθνινχζσο, ζα πξνζπαζήζνπκε, κέζα θαη απφ ηηο απφςεηο 

εθνπιηζηψλ ηεο επνρήο, φπσο ηνπ Δ. Δκπεηξίθνπ, λα αλαθεξζνχκε ζηα πξνβιήκαηα 

ηεο αηκήξνπο ειιεληθήο λαπηηιίαο.    

ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο νκνγελείο ηνπ Γνχλαβε, 

ηεο Ν. Ρσζίαο θαη ηνπ Λνλδίλνπ, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηε λαπηηιία. Πέξα απφ ηε 
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γεληθφηεξε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, ζα εζηηάζνπκε 

θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκνγελψλ ζηνπο ηφπνπο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο.  

Σν ηέηαξην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο ζα πεξηιακβάλεη ηε λαπηηιηαθή θίλεζε ζε 

δηάθνξα ειιεληθά ιηκάληα, φπσο ηεο χξνπ, ηεο Άλδξνπ, ηεο Ηζάθεο, ηεο Κάζνπ, ηνπ 

Πεηξαηά θαη άιια. Θα πξνζπαζήζνπκε, κέζσ ησλ δεκνζηεπκέλσλ θαηαιφγσλ γηα ηελ 

θίλεζε ησλ ηνπηθψλ λενινγίσλ, λα δνχκε πνηα είλαη ε δπλακηθή ηνπ θάζε ηφπνπ θαη  

ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. 

Σν ηειεπηαίν κέξνο ζα αζρνιεζεί κε έλα λέν ηνκέα ηεο ειιεληθήο αηκνπινΐαο 

πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην 1907 θη έπεηηα. Πξφθεηηαη γηα ηα ππεξσθεάληα θαη ηηο 

ειιεληθέο εηαηξίεο πνπ βξέζεθαλ ζην ρψξν, αληαγσληδφκελεο κηα ζεηξά μέλσλ 

εηαηξηψλ. Οη εηαηξίεο απηέο είλαη ε «Τπεξσθεάληνο Αηκνπινΐα» ηνπ Μσξαΐηε θαη ε 

«Δζληθή Αηκνπινΐα ηεο Διιάδνο» ησλ Δκπεηξίθσλ.              
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Μέξνο Α’. Πεξίνδνο 1832-1880 

 

1. Διιεληθή λαπηηιία 1832-1880.  

 

Με ηελ ίδξπζή ηνπ, ην 1832, ην ειιεληθφ θξάηνο θιεξνλφκεζε κηα ηζρπξή 

λαπηηθή θαη εκπνξηθή παξάδνζε είρε ξίδεο ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Ζ ίδξπζε, 

φκσο, ηνπ θξάηνπο δεκηνχξγεζε έλα εληαίν εζληθφ νηθνλνκηθφ ζχλνιν, κέζα ζην 

νπνίν δηαθνξνπνηεζήθαλ νη ηφπνη πνπ ζπγθέληξσλαλ ηελ εκπνξηθή θαη ηε λαπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ.
19

 Ζ λέα δχλακε πνπ αλαδείρζεθε ήηαλ ε 

χξνο. Σν ιηκάλη ηεο Δξκνχπνιεο ζπγθέληξσζε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εκπνξηθψλ θαη 

λαπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ λαπηηθνχ επεξεάζηεθαλ θαη θαζνξίζηεθαλ, 

ηειηθά, απφ ηελ εκπεηξία ηεο πξνεπαλαζηαηηθήο πεξηφδνπ. Μέρξη ην 1832, ην 

ειιεληθφ εκπνξηθφ θαη λαπηηιηαθφ δίθηπν «είρε ιάβεη ηελ νινθιεξσκέλε 

παλεπξσπατθή ηνπ δηάζηαζε».
20

 Πξφθεηηαη γηα ηνπο Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο θάπνηνη 

απφ ηνπο νπνίνπο είραλ, ήδε, εγθαηαζηαζεί ζηα κεγάια επξσπατθά εκπνξηθά θέληξα. 

Οη Έιιελεο λαπηηθνί, απφ ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, γλψξηδαλ αξθεηά 

θαιά ηνπο ζαιάζζηνπο δξφκνπο θαη ην εκπνξηθφ δίθηπν ηεο Μεζνγείνπ. Δπηπιένλ, 

εμαηηίαο απηψλ ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο, δηέζεηαλ ζεκαληηθέο πξνζβάζεηο ζηα 

εκπνξηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ήηαλ ηέηνηα ε ζπκβνιή ησλ εκπνξηθψλ νίθσλ ηεο 

δηαζπνξάο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

19
νπ

 αηψλα, ψζηε λα κπνξνχκε λα πνχκε πσο, ελ ηέιεη, ¨βαζίζηεθε¨ ζε απηνχο.
21

 

                                                 
19

 Βι. Β., Καξδάζεο, «Ζ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία 1832-1914», ζην ζπιινγηθφ: Γ.Β., Γεξηηιήο- Κ. 

Κσζηήο (επηκ.), Θέκαηα λενειιεληθήο ηζηνξίαο…, φ.π., ζ. 339.  
20

 Βι. Σδ., Υαξιαχηε, Ιζηνξία ηεο ειιελόθηεηεο λαπηηιίαο, 19
νο

-20
νο

 αη., εθδ. Νεθέιε, Αζήλα, 2001, ζ. 

128.  
21

 .π., ζ. 128. 
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Σελ ηξηαθνληαεηία 1830-1860 θπξηαξρεί ην δίθηπν ην νπνίν ε Σδ. Υαξιαχηε 

νλνκάδεη «ρηψηηθν»
22

 θαη ην νπνίν απνηειείηαη απφ, πεξίπνπ, εμήληα νηθνγέλεηεο. ην 

ρηψηηθν δίθηπν δηαθξίλνπκε ζηνηρεία νξγάλσζεο πνπ ίζρπαλ θαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο. Ηζρπξνί νηθνγελεηαθνί δεζκνί, αιιεινυπνζηήξημε θαη γάκνη κεηαμχ κειψλ 

ηνπ δηθηχνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθά νξγάλσζεο θαη ησλ πξνεπαλαζηαηηθψλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη κηζέο νηθνγέλεηεο θαηάγνληαλ απφ ηε Υίν θαη ηα ππφινηπα κέιε είηε 

ζπγγέλεπαλ κέζσ γάκνπ κε ην δίθηπν, είηε άξρηδαλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο ζε 

επηρεηξήζεηο Υίσλ  ή κε ηε βνήζεηα απηψλ.
23

 

Σν εκπφξην πνπ δηεμήγαγαλ ηα κέιε ηνπ «ρηψηηθνπ» δηθηχνπ ήηαλ, θπξίσο, ε 

κεηαθνξά ηνπ ρχδελ θζελνχ θνξηίνπ φπσο δεκεηξηαθά, καιιί, βακβάθη, αιιά θαη ε 

κεηαθνξά απνηθηαθψλ πξντφλησλ. Καηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηε Γχζε, ηα πινία 

ησλ κειψλ ηνπ «ρηψηηθνπ» δηθηχνπ, πξαγκαηνπνηνχζαλ κεηαθνξά βηνκεραληθψλ 

πξντφλησλ, φπσο πθάζκαηα θαη λήκαηα. Σα κέιε ηνπ δηθηχνπ ήηαλ δηαζθνξπηζκέλα 

ζηα πην θνκβηθά ζεκεία ηνπ επξσπατθνχ εκπνξίνπ. Ήδε, απφ ην 1810 βξίζθνπκε 

Έιιελεο ζηελ Αγγιία, ζην Λνλδίλν θαη ην Λίβεξπνπι, ζηε Μαζζαιία θαη ζηα 

ζεκαληηθφηεξα ιηκάληα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη ηεο Ν. Ρσζίαο, φπσο ζηε Βξαΐια, 

ην Γαιάηζη, ηελ Οδεζζφ θαη αιινχ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε πσο απφ ην ζχλνιν 

ησλ αθίμεσλ πινίσλ ζηελ Αγγιία, πξνεξρφκελα απφ ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηε 

Μαχξε Θάιαζζα, νη Έιιελεο έκπνξνη έιεγραλ ην 31% ην 1850 θαη ην 57% δέθα 

ρξφληα αξγφηεξα.
24

 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ην «ρηψηηθν» δίθηπν, αιιά 

θαη ε ειιεληθή λαπηηιία ελ γέλεη, αλαπηχρζεθε εθηφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ή κε 

ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε ησλ νκνγελψλ, νη νπνίνη ήηαλ απηνί πνπ ηεο έδσζαλ ηελ 

αλαγθαία ψζεζε πξνο ηελ αλάπηπμή ηεο. Ο δηεζληθφο ραξαθηήξαο ησλ λαπηηιηαθψλ 

                                                 
22

 Ό.π., ζ. 129. 
23

 Ό.π., ζ. 129. 
24

 Βι. ζρεηηθφ πίλαθα ζην βηβιίν ηεο Σδ., Υαξιαχηε, ό.π., ζ.133.  
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επηρεηξήζεσλ ησλ Διιήλσλ δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί έμσ απφ απηφ ην πιαίζην, απηή 

ηελ «ηδηνηππία» πνπ αλαθέξακε ζην εηζαγσγηθφ καο θνκκάηη. 

Ζ νξγάλσζε ησλ εκπνξηθψλ νίθσλ ηεο πεξηφδνπ αλαθέξζεθε επηγξακκαηηθά 

παξαπάλσ. Οη γάκνη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ ζχλεζεο θαηλφκελν. 

Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νξγάλσζήο ηνπο ήηαλ ε απζηεξή πεηζαξρεία πνπ ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο είραλ πξνο ην ηζρπξφ κέινο ηεο, ζπλήζσο ην 

γεξαηφηεξν, ην αλψηεξν ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. 

Φπζηθά, κέιε ηνπ δηθηχνπ ήηαλ θαη κε ρηψηεο νη νπνίνη παληξεχνληαλ κέιε ηνπ 

δηθηχνπ ή, φπσο είπακε, μεθηλνχζαλ ηελ εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ δηθηχνπ ή κε ηε βνήζεηα απηνχ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ζεσξνχληαλ 

ελεξγά κέιε ηνπ δηθηχνπ.  

Ζ κεγαιχηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε νηθνγέλεηα ηνπ δηθηχνπ ήηαλ ε νηθνγέλεηα 

Ράιιε. Αθνινπζνχζαλ νη νηθνγέλεηεο ησλ Ρνδνθαλάθε, θαξακαγθά, Νεγξεπφληε 

θ.α. Οη νηθνγέλεηεο απηέο ήηαλ ζεκαληηθέο φρη κφλν εμαηηίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο, αιιά θαη επεηδή ιεηηνπξγνχζαλ σο ην πξφηππν ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο γηα 

φιν ηνλ εκπνξεπφκελν ειιεληζκφ ηεο επνρήο. Ζ κίκεζε ησλ ηζρπξψλ νηθνγελεηψλ 

ηνπ ρηψηηθνπ δηθηχνπ απφ ηηο ππφινηπεο νηθνγέλεηεο ηνπ δηθηχνπ, αιιά, αθφκε, θαη 

απφ ηηο ινηπέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ ζπλήζεο πξαθηηθή.  

Ζ νηθνγέλεηα Ράιιε είρε ηελ έδξα ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο ζην Λνλδίλν. Σα κέιε 

ηεο, φκσο, ήηαλ δηαζθνξπηζκέλα ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο, πξνθεηκέλνπ λα 

βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηνπ εκπνξίνπ. Έηζη, βξίζθνπκε ηνλ Παληηά ζην Λνλδίλν, ην 

ηξαηή ζην Μάληζεζηεξ γηα λα δηθηπσζεί ζηηο εμαγσγέο ησλ πθαζκάησλ, ην Εαλλή 

ζηελ Οδεζζφ, φπνπ νξγάλσλε ηηο εμαγσγέο ζηηεξψλ θαη ηνλ Σνκαδή ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ Σξαπεδνχληα, φπνπ θαη νξγάλσλε ηηο εμαγσγέο απφ ηελ 

Αλαηνιή. Μεηά ηνλ ζάλαην ησλ δχν ηζρπξφηεξσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ Παληηά 
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θαη ηνπ Εαλλή, ην εκπφξην ηεο Αλαηνιήο πέξαζε ζηα ρέξηα ηεο νηθνγέλεηαο 

θαξακαγθά θαη ε Ράιιεδεο έζηξεςαλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

Ηλδία θαη ηελ Ακεξηθή.
25

 

Οη Έιιελεο αγφξαδαλ ηα πξντφληα απεπζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο κε ζπλέπεηα 

λα πεηπραίλνπλ ρακειέο ηηκέο, παξαγθσλίδνληαο ηα ελδερφκελα θφζηε απφ ηελ 

χπαξμε κεζαδφλησλ. Απηή ε απεπζείαο ζπλαιιαγή κε ηνπο παξαγσγνχο γηα ηηο 

ρακειέο ηηκέο ήηαλ θαη ν ιφγνο ηεο εγθαηάζηαζεο ζε δηάζπαξηα κέξε, πάληα κε 

πςειή εκπνξηθή ζεκαζία, ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ, φπσο ησλ Ράιιεδσλ πνπ 

είδακε πξνεγνπκέλσο. Δπηπιένλ, νη κεγάιεο εκπνξηθέο νηθνγέλεηεο, φπσο νη 

Ράιιεδεο, ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχκε σο παξάδεηγκα, αθξηβψο, επεηδή ήηαλ ε 

κεγαιχηεξε νηθνγέλεηα θαη ιεηηνπξγνχζαλ σο ην εκπνξηθφ πξφηππν γηα φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο Έιιελεο, ιεηηνπξγνχζαλ θαη ηνθνγιπθηθά, δαλείδνληαο ηνπο 

παξαγσγνχο. Ο ζηφρνο εδψ ήηαλ δηπιφο. Απφ ηε κηα κεξηά, ε θεξδνζθνπία κέζσ ησλ 

ηνθνγιπθηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη απφ ηελ άιιε, ίζσο θαη ζεκαληηθφηεξα, θαη πάιη ε 

αγνξά ησλ πξντφλησλ ζε ρακειέο ηηκέο. Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο θαηά ηηο νπνίεο νη 

παξαγσγνί, κε δπλάκελνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ ηνπο, 

αλαγθάδνληαλ λα πξνπνπιήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο ζηνπο δαλεηζηέο ηνπο ζε ηηκέο 

θαηά πνιχ ρακειφηεξεο απφ ηηο πξαγκαηηθέο.  

Ζ χπαξμε εκπνξηθψλ πξαθηφξσλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ζε δηαθνξεηηθά ιηκάληα 

ηεο Δπξψπεο, επέηξεπε ζηηο νηθνγέλεηεο απηέο λα πεηπραίλνπλ θέξδε, 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα αθφκα εκπνξηθή πξαθηηθή, ηελ πξνπψιεζε ηνπ θνξηίνπ. 

Παίξλνληαο σο παξάδεηγκα, θαη πάιη, ηνπο Ράιιεδεο, βξίζθνπκε ην έλα κέινο ζηελ 

Οδεζζφ, ην Εαλλή, θαη ην άιιν ζην Λνλδίλν, ηνλ Παληηά. Φνξηψλνληαο ζηηάξη απφ 

ηελ Οδεζζφ, ν Εαλλήο, έζηειλε ηε θνξησηηθή θαη έλα δείγκα ηνπ πξντφληνο ζηνλ 

                                                 
25

 Ό.π., ζ. 148. 
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αδεξθφ ηνπ ζην Λνλδίλν, κέζσ ηαρπδξνκείνπ. Δθείλνο, κπνξνχζε λα πνπιήζεη ην 

θνξηίν ζε θάπνηνλ ηξίην έκπνξν πξνηνχ ην θνξηίν θηάζεη ζην Λνλδίλν. Φπζηθά, θαη 

ν ηξίηνο έκπνξνο κπνξνχζε λα κεηαπνπιήζεη ην θνξηίν ζε θάπνηνλ ηέηαξην έκπνξν 

θ.ν.θ.
26

 Απηή ε εκπνξηθή πξαθηηθή, εμέιημε ηεο νπνίαο ζπλαληά θαλείο έσο θαη 

ζήκεξα ζηε λαπηηιία, ζεσξείηαη επηλφεζε ηνπ «ρηψηηθνπ» δηθηχνπ.  

Ο ειιεληθφο εκπνξηθφο ζηφινο, ν νπνίνο ήηαλ, αθφκα, ηζηηνθφξνο ζηελ πεξίνδν 

πνπ κειεηάκε, επεξγεηήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηε δξάζε ηνπ «ρηψηηθνπ» δηθηχνπ. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο θζελνχο κηζζνχο ησλ πιεξσκάησλ ηνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο 

κηζζνχο ησλ ππφινηπσλ επξσπατθψλ εκπνξηθψλ λαπηηθψλ, είρε ηελ επρέξεηα λα 

πξνζθέξεη ρακεινχο λαχινπο. Με ηνπο ρακεινχο απηνχο λαχινπο, νη Έιιελεο 

πινηνθηήηεο θέξδηζαλ ηελ πξνηίκεζε ησλ εμαγσγέσλ ηεο Αλαηνιήο.
27

 Σα θέξδε ήηαλ 

εληππσζηαθά, ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ζε θάπνηεο 

θάζεηο αλφδνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, φπσο ηελ πεξίνδν 1846-1848, ηξία ηαμίδηα 

ζηε Μεζφγεην κπνξνχζαλ λα απνθέξνπλ ηφζα θέξδε, φζα αξθνχζαλ γηα ηελ πιήξε 

απφζβεζε ηνπ θφζηνπο ηεο αγνξάο ηνπ πινίνπ.
28

 Δίλαη θπζηθφ, ζε ηέηνηεο επνρέο λα 

απμάλνληαη νη παξαγγειίεο γηα ηζηηνθφξα, κε ηε ρξήζε λαπηνδαλείσλ απφ ηδηψηεο θαη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, θαζψο, επίζεο, θαη φηη ζηε θάζε νηθνλνκηθήο χθεζεο νη 

παξαγγειίεο πινίσλ κεηψλνληαλ θαη πνιιά ηζηηνθφξα παξέκελαλ αδξαλή ζηα 

ιηκάληα.  

Αο δνχκε, κε ηε βνήζεηα ελφο πίλαθα, ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηα 

ρξφληα 1835-1858: 

 

 

 

                                                 
26

 Ό.π., ζ. 156-157. 
27

 Βι. Β., Καξδάζεο, ό.π., ζ. 340. 
28

 Ό.π., ζ. 340. 
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Πίλαθαο 1.  Η πνξεία ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, 1835-1858 

Έηνο Αξηζκόο πινίωλ Υωξεηηθόηεηα Μ. Υωξεηηθόηεηα 

1835 760 57.858 76 

1838 1.046 62.128 59 

1839 1.070 62.929 59 

1840 1.018 77.704 76 

1843 949 95.455 101 

1844 1.014 102.042 101 

1845 1.114 112.182 101 

1848 1.456 185.573 127 

1850 1.482 193.542 131 

1851 1.437 179.847 125 

1852 1.375 177.883 129 

1853 1.329 174.063 131 

1855 1.525 206.236 135 

1858 1.254 188.321 150 

 

Πεγή:  

Γ.Β., Γεξηηιήο, Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο, 1830-1920, Α΄ηφκνο, γ’ έθδνζε, εθδ. 

Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο», Αζήλα, 2005, ζ. 199. Ο  ζπγγξαθέαο παξαζέηεη σο πεγή ηνπ ην βηβιίν 

G., Harlaftis, A History of Greek-Owned Shipping: the Marking of an International Tramp Fleet, 1830 

to the Present Day, Λνλδίλν-Νέα Τφξθε, 1996, ζ. 108.      

 

 

 

Παξαηεξνχκε φηη, κεηαμχ ησλ εηψλ 1835-1848, ν αξηζκφο ησλ πινίσλ 

δηπιαζηάδεηαη, ελψ ην κέγεζνο ηεο ρσξεηηθφηεηαο, ζρεδφλ, ηξηπιαζηάδεηαη. Σηο 

εληππσζηαθέο, απηέο, απμήζεηο κπνξνχκε λα ηηο απνδψζνπκε ζε δχν αίηηα. Απφ ηε 

κηα κεξηά, ζηε ζηξνθή πξνο ηελ ειιεληθή ζεκαία θαη, απφ ηελ άιιε, ζηηο αγνξέο θαη 

ηηο πηζαλέο λαππεγήζεηο λέσλ πινίσλ.
29

  

ε φ,ηη αθνξά ηελ πξψηε αηηία, ηε ζηξνθή πξνο ηελ ειιεληθή ζεκαία, κπνξνχκε 

λα πξνζδηνξίζνπκε νξηζκέλνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ εμέιημε. Αξρηθά, 

ζα κπνξνχζακε λα απνδψζνπκε ηε ζηξνθή ζηελ αιιαγή ζεκαίαο, κεηά ην 1835, ησλ 

πεηξαηηθψλ πινίσλ, ηα νπνία θαη εγθαηέιεηπαλ, βαζκηαία, ηελ πεηξαηεία. Τπήξραλ θαη 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη πεηξαηέο εγθαηέιεηπαλ, θαηξνζθνπηθά, ηελ ειιεληθή 

ζεκαία γηα λα επηδνζνχλ ζε, κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πεηξαηηθέο ελέξγεηεο, 

                                                 
29

 Βι. Γ.Β. Γεξηηιήο, Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο, 1830-1920, Α΄ηφκνο, γ’ έθδνζε, εθδ. 

Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο», Αζήλα, 2005, ζ. 199-202. 
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αιιά απηή ε ζηξνθή ζηελ ειιεληθή ζεκαία θαίλεηαη λα έπαημε ζπνπδαίν ξφιν ζηελ 

ελίζρπζή ηεο. Δπηπιένλ, ε κείσζε ηεο πεηξαηείαο, ελίζρπζε ην θιίκα εκπηζηνζχλεο 

θαη αζθάιεηαο γηα ηε λφκηκε λαπζηπινΐα.  

Μηα αθφκε αηηία είλαη, αζθαιψο, ε αχμεζε ηνπ εκπνξίνπ πνπ πεξηγξάςακε θαη 

ε δηαξθψο αλνδηθή ζεκαζία πνπ έπαηξλαλ νη πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, κε πξψηε ηε 

χξν, ζην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο. Απηή ε αχμεζε 

θαη ηα ζπλαθνινπζνχκελα απμεκέλα θέξδε ησλ πινηνθηεηψλ ήηαλ, φπσο έρνπκε ήδε 

αλαθέξεη, ε θπξηφηεξε αηηία γηα ηελ αγνξά πινίσλ ή ηελ παξαγγειία λέσλ.  

Αληίζεηα κε ηα παξαπάλσ, κεηά ην 1848 παξαηεξείηαη ζηαζηκφηεηα ή, αθφκα, 

θαη ππνρψξεζε ησλ κεγεζψλ. Ζ κία αηηία είλαη ν ηεξκαηηζκφο ηεο ζηξνθήο πξνο ηελ 

ειιεληθή ζεκαία θαη ε άιιε είλαη ε έιιεηςε ηθαλψλ επελδχζεσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο 

λαπηηιίαο. Μεηά ηελ επξσπατθή θξίζε ηνπ 1848 ε νηθνλνκία ηεο επείξνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αβεβαηφηεηα θαη θάκςε. Ζ χθεζε απηή, είλαη επφκελν, πσο 

ζπκπαξαζχξεη θαη ηελ ειιεληθή λαπηηιία, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ηειεπηαία ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ Δπξψπε. Ζ επξσπατθή χθεζε ζα δηαξθέζεη κέρξη ην 1869 κε, κηθξήο 

δηάξθεηαο, πεξηφδνπο αλφδνπ αλάκεζα ζηα ρξφληα 1848-1869, φπσο ηελ πεξίνδν ηνπ 

θξηκατθνχ πνιέκνπ, 1854-1857.    

 

2. Η θπξηαξρία ηνπ ηζηηνθόξνπ 

 

Μηιήζακε ζε απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο γηα ηελ, ζρεδφλ, πιήξε θπξηαξρία 

ησλ ηζηηνθφξσλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε, δειαδή, αλάκεζα ζηα έηε 1830-

1880. Απφ ηελ ίδξπζε, δειαδή, ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κέρξη θαη ηελ 

πεξίνδν κεηάβαζεο ζηελ αηκνθίλεηε λαπηηιία. Με ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα 2, πνπ 

αθνινπζεί, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε απηή ηελ πνξεία ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ, 
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ησλ πινίσλ, δειαδή, σο ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ εκθαλίδνληαη άλζξσπνη ειιεληθήο 

θαηαγσγήο  

 

Πίλαθαο 2. Η πνξεία ηνπ ειιελόθηεηνπ ζηόινπ, 1835-1879 

Έηνο 
Ιζηηνθόξα Αηκόπινηα ύλνιν 

Πινία θθρ Πινία θθρ Πινία θθρ 

1835 760 57.858   760 57.858 

1838 1.046 62.128   1.046 62.128 

1839 1.070 62.929   1.070 62.929 

1840 1.018 77.704   1.018 77.704 

1843 949 95.455   949 95.455 

1844 1.014 102.042   1.014 102.042 

1845 1.114 112.182   1.114 112.182 

1848 1.456 185.573   1.456 185.573 

1850 1.482 193.542   1.482 193.542 

1851 1.437 179.847   1.437 179.847 

1852 1.375 177.883   1.375 177.883 

1853 1.329 174.063   1.329 174.063 

1855 1.525 206.236   1.525 206.236 

1858 1.254 188.321   1.254 188.321 

1860 1.212 183.508 4 1.535 1.216 185.043 

1861 1.330 177.388 4 1.535 1.334 178.923 

1862 1.153 173.687 4 1.535 1.157 175.222 

1863 1.425 184.297 4 1.535 1.429 185.832 

1864 1.230 189.412 4 1.535 1.234 190.947 

1865 1.661 209.843 6 2.196 1.667 212.039 

1866 1.355 215.611 11 5.240 1.366 220.851 

1868 1.450 220.569 11 5.240 1.461 225.809 

1870 1.484 268.375 27 8.230 1.511 276.605 

1874 1.518 271.927 20 5.971 1.538 277.898 

1875 1.565 279.682 25 8.096 1.590 287.778 

1876 1.567 291.278 24 6.925 1.591 298.203 

1879 1.256 231.478 41 9.617 1.297 241.095 
 

Πεγή: 

 Σδ., Υαξιαχηε, Ιζηνξία ηεο ειιελόθηεηεο λαπηηιίαο, 19
νο

-20
νο

 αη., εθδ. Νεθέιε, Αζήλα, 2001, ζ. 

220. 

 

 

Ο πίλαθαο 2 καο δίλεη κηα ζαθή εηθφλα ηεο θπξηαξρίαο ησλ ηζηηνθφξσλ γηα φιε 

ηελ πεξίνδν 1830-1879. Παξαηεξνχκε φηη ηα πξψηα αηκφπινηα εκθαλίδνληαη θαηά ην 

έηνο 1860, ελψ αθφκα θαη κεηά ηελ εκθάληζή ηνπο, ηα αηκφπινηα δελ μεπεξλνχλ 

ακέζσο ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ ηζηηνθφξσλ. Θα πεξάζνπλ αξθεηά ρξφληα γηα λα ζπκβεί 
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θάηη ηέηνην. πσο ζα δηαπηζηψζνπκε παξαθάησ, ζα ρξεηαζηεί λα θζάζνπκε ζηε 

ζηξνθή ηνπ 20
νπ

 αηψλα γηα λα θαηαγξαθεί κηα ηέηνηα εμέιημε. Σα ηζηηνθφξα θξαηνχλ 

ηελ πξσηνθαζεδξία ζηελ επηινγή ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.  

Πξψηα απφ φια, ε ηερλνινγία ησλ αηκφπινησλ δελ έρεη εμειηρζεί, αθφκε, ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Σα αηκφπινηα ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 19
νπ

 αηψλα δελ 

κπνξνχζαλ λα αληαγσληζηνχλ ηα ηζηηνθφξα ζηα ηαμίδηα κεγάισλ απνζηάζεσλ, 

εμαηηίαο ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο θάξβνπλνπ πνπ έπξεπε λα θνπβαινχλ ζηηο απνζήθεο 

ηνπο. Αληίζεηα, ηα ηζηηνθφξα κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα ηαμίδηα κεγάισλ 

απνζηάζεσλ γηα ηε κεηαθνξά θζελψλ, ρχδελ, θνξηίσλ, φπσο ην ζηηάξη, ην καιιί, ην 

θάξβνπλν, ην πεηξέιαην θ.α.
30

 Μάιηζηα, θαηά ην β’ κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ε 

ηερλνινγία ησλ ηζηηνθφξσλ ζα κεηαβιεζεί θαη ηα πινία ζα γίλνπλ κεγαιχηεξα. Ζ 

αχμεζε απηή ην κέγεζνο δελ ζα ζπλνδεπηεί απφ αχμεζε ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

αθφκα θαη αλ ζπκπεξηιάβνπκε ην θφζηνο ησλ κηζζψλ ησλ πιεξσκάησλ. Ζ 

επαθφινπζε, φκσο, αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο ησλ ηζηηνθφξσλ δελ ζα είλαη 

παξά πξνζσξηλή, αθνχ ε ηθαλφηεηα γηα κεηαθνξά πεξηζζφηεξεο πνζφηεηαο 

πξντφλησλ ζα ξίμεη ηνπο λαχινπο θαη, άξα, ηα θέξδε ησλ πινηνθηεηψλ.
31

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ειιεληθή λαπηηιία, ζα πξέπεη λα εξεπλήζνπκε έλα αθφκε 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε καθξφρξνλε ρξήζε ησλ ηζηηνθφξσλ. Πξφθεηηαη γηα ηα 

αβαζή λεξά ηνπ Γνχλαβε θαη ηεο Αδνθηθήο. Καζψο ήηαλ αξθεηνί νη Έιιελεο πνπ 

αζρνινχληαλ κε ην εμαγσγηθφ εκπφξην δεκεηξηαθψλ θαη ζηηεξψλ απφ ηε Ν. Ρσζία 

θαη ηε Ρνπκαλία πξνο ηε Γχζε, ε ρξήζε πνηακφπινησλ θξίλνληαλ επηβεβιεκέλε. Σα 

αηκφπινηα δελ κπνξνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηα ιηκάληα ηεο Οδεζζνχ, ηεο Βξαΐιαο, 

ηνπ νπιηλά θ.α., αθξηβψο, εμαηηίαο ηνπ πνιχ κηθξνχ βάζνπο απηψλ ησλ ιηκαληψλ.  

                                                 
30

 Βι. G., Graham, «Ζ θπξηαξρία ηνπ ηζηηνθφξνπ, 1850-1914», ζην ζπιινγηθφ: Σδ., Υαξιαχηε (επηκ.), 

Ιζηνξία θαη λαπηηιία, 16
νο

-20
νο

 αηώλαο, εθδ. ηάρπ, Αζήλα, 2001, ζ. 237. 
31

 Βι. E., Sager, «Ηζηηνθφξα ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Έλαο εξγαζηαθφο ρψξνο ζε κεηάβαζε», ζην ζπιινγηθφ: 

Σδ., Υαξιαχηε (επηκ.), Ιζηνξία θαη λαπηηιία…, φ.π., ζ. 418.   
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Μηα άιιε παξάκεηξνο, ίζσο ε ζεκαληηθφηεξε, είλαη ην πςειφ θφζηνο αγνξάο 

ησλ αηκφπινησλ θαη ε επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία ησλ Διιήλσλ. Σε ζπζρέηηζε ζε 

απηά ηα δχν ηελ θάλνπκε γηα ηνλ εμήο ιφγν. Δπεηδή ε αγνξά ησλ αηκφπινησλ 

απαηηνχζε κεγάια ρξεκαηηθά πνζά, ήηαλ δχζθνιν λα βξεζνχλ κεκνλσκέλνη Έιιελεο 

αγνξαζηέο. Υξεηάδνληαλ ζπλεηαηξηζκφο. Δπηπιένλ, κε ην ζπλεηαηξηζκφ 

δεκηνπξγνχληαλ θαη επηκεξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ πεξίπησζε λαπαγίνπ θ.ι.π. Οη 

Έιιελεο πινηνθηήηεο, φκσο, ήηαλ, ζπλήζσο έκπνξνη πνπ είραλ αγνξάζεη πινία γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εκπνξηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη, έηζη, δελ ππήξραλ 

ηα θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζκψλ. ηελ πεξίνδν κεηάβαζεο ζηα 

αηκφπινηα ζα κειεηήζνπκε ηελ αλαγθαία θαη ζπλαθφινπζε κεηάβαζε απφ ηνλ 

έκπνξν-πινηνθηήηε ζηνλ εθνπιηζηή. 

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, εληφο ηεο ρψξαο, παξαηεξείηαη ε θπξηαξρία ηεο χξνπ, 

αιιά θαη ε δεκηνπξγία, κε έδξα ηελ ίδηα, ηεο πξψηεο ειιεληθήο αηκνπιντθήο 

εηαηξίαο. Γηα ιφγνπο ζπλέρεηαο ηνπ θεηκέλνπ, επηιέμακε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

απηέο ηηο δχν παξακέηξνπο λα παξαηεζνχλ ζην ηδηαίηεξν θεθάιαην γηα ηε λαπηηιία 

ηεο χξνπ, πνπ ππάξρεη ζην Γ’ κέξνο ηεο εξγαζίαο καο. Δθεί, ζα παξαθνινπζήζνπκε, 

ζπλνπηηθά, πέξα απφ ηα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 1880-1914, ηελ θπξηαξρία ηεο χξνπ 

ζηε λαπηηιία ησλ εηψλ 1832-1880, θαζψο θαη ηελ ίδξπζε ηεο ζπξηαλήο αηκνπιντθήο 

εηαηξίαο θαη ηελ πνξεία πνπ αθνινχζεζε κέρξη θαη ηελ πηψρεπζή ηεο.      
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Μέξνο Β’. Πεξίνδνο 1880-1914 

 

1. Η θαηάζηαζε ηεο δηεζλνύο λαπηηιίαο. 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο 

ζηε δηεζλή λαπηηιία. Ζ ζχληνκε κειέηε ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο θξίλεηαη αλαγθαία 

επεηδή θαηά ηελ πεξίνδν απηή, 1880-1914, φρη κφλν επεξεάδεη ηελ ειιεληθή λαπηηιία, 

αιιά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ηελ θαζνξίδεη, ζην βαζκφ πνπ ε ειιεληθή 

λαπηηιία αλαπηχρζεθε, σο επί ησ πιείζηνλ, ζην εμσηεξηθφ. Δπηπιένλ, αθφκε θαη ε 

λαπηηιία πνπ αλαπηχρζεθε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, δε κπνξεί λα λνεζεί έμσ απφ ηε 

κειέηε ηεο επξσπατθήο θαη ηεο δηεζλνχο λαπηηιηαθήο θίλεζεο, επεηδή κε απηή 

ζπλαιιάζζνληαλ, αληαγσλίδνληαλ θαη απφ απηήλ αληινχζε ηηο επθαηξίεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο θαη θέξδνπο.      

Καηά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, ζηελ Δπξψπε, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε 

κεηάβαζε απφ ην ηζηίν ζηνλ αηκφ, αιιά κε γξεγνξφηεξνπο ξπζκνχο απφ φηη ζηελ 

Διιάδα. Παξάιιεια, ππάξρνπλ κηα ζεηξά πνιηηηθά θαη πνιεκηθά γεγνλφηα ζηελ 

Δπξψπε πνπ έδσζαλ ψζεζε ή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νδήγεζαλ ζε χθεζε ηελ 

ειιεληθή λαπηηιία.  

Πξηλ αξρίζνπκε ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ζα πάξνπκε κηα εηθφλα ηεο 

δηεζλνχο λαπηηιίαο, κέζσ ηνπ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί 

 

Πίλαθαο 3. Η παγθόζκηα λαπηηιία, 1889-1911 (ζε ηόλνπο) 

Υώξα 1889 1905 1911 

Αγγιία 4.215.634 17.009.720 19.418.824 

Ζ.Π.Α. 1.913.090 3.996.479 5.158.278 

Ννξβεγία 1.328.296 1.776.218 2.154.331 

Γεξκαλία 737.028 3.564.798 4.466.880 

Γαιιία 352.448 1.728.038 1.976.862 
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Υώξα 1889 1905 1911 

Οιιαλδία 243.873 701.754 1.058.287 

Σνπξθία 79.960 146.496 202.692 

Υηιή 77.474 105.437 150.016 

Πνξηνγαιία 75.209 101.203 105.452 

Βξαδηιία 26.661 185.392 280.508 

Ηαπσλία 29.291 873.552 1.203.220 

Αξγεληηλή 20.125 103.535 177.079 

Βέιγην 6.879 159.028 288.385 

Ηηαιία 718.889 1.189.066 1.340.508 

Ρσζία 459.228 862.909 895.258 

νπεδία 382.017 804.346 931.482 

Διιάδα 284.173 398.356 585.870 

Ηζπαλία 261.312 681.581 775.551 

Γαλία 147.923 626.512 752.754 

Απζηξία 143.257 618.194 846.488 

Άιιεο ρψξεο 101.772 156.522 - 

ύλνιν 11.604.539 35.789.136 42.768.725 
Πεγή: 

Β. Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ εηο ηνλ αηκόλ. Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία, 1858-1914, εθδ. ΠΣΗ-

ΔΣΒΑ, Αζήλα, 1993, ζ. 175. 

 

 

 Απφ ηνλ πίλαθα 3 παξαηεξνχκε φηη ε Βξεηαλία θπξηαξρεί ζηελ παγθφζκηα 

λαπηηιία. πγθεθξηκέλα, ην 1884, ζηε Βξεηαλία αλήθεη ην 36,32% ηεο παγθφζκηαο 

ρσξεηηθφηεηαο, ην 1905 ην 47,52% θαη ην 1911 ην 45,4%. Πνχ νθείιεηαη, φκσο, απηή 

ε βξεηαληθή θπξηαξρία ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία πξηλ ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν; Θα 

πξνζπαζήζνπκε λα αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά θάπνηεο απφ ηηο αηηίεο. Καηαξράο, ε 

Βξεηαλία σο πξσηνπφξνο ηεο Bηνκεραληθήο Eπαλάζηαζεο ήιεγρε ηελ παγθφζκηα 

αγνξά. πγθεθξηκέλα θαηείρε ζεκαληηθφ αξηζκφ απνηθηψλ πνπ ηελ ηξνθνδνηνχζαλ κε 

α’ χιεο θαη ηξφθηκα θαη ζηηο νπνίεο εμήγαγε βηνκεραληθά πξντφληα θαη κεηαλάζηεο. Ζ 

αλάπηπμε ησλ απνηθηψλ επέδξαζε ζεκαληηθά θαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ Βξεηαλψλ λα 

θαηαζθεπάδνπλ αηκνκεραλέο, αθνχ θαηά θχξην ιφγν, ηηο πξψηεο θαηαζθεπέο 

αηκνκεραλψλ ηηο έθαλαλ εηαηξίεο πνπ είραλ απνθηήζεη ηελ ηερλνγλσζία ηνπο απφ ηελ 

παξαγσγή κεραλεκάησλ γηα ηελ πνιηνπνίεζε ησλ δαραξνθάιακσλ ζηηο Γπηηθέο 



 26 

Ηλδίεο.
32

 εκαληηθφ ξφιν ζηελ θπξηαξρία ηεο Βξεηαλίαο έπαημαλ, επίζεο, ε 

εθβηνκεράληζε ηεο ρψξαο κε ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο κεραληθήο, 

θαζψο, θαη ε ηεξάζηηα πιεζπζκηαθή αχμεζε ζην λεζί
33

 πνπ ζήκαηλε ηθαλή πξνζθνξά 

γηα εξγαζία ζηα βξεηαληθά πινία. Λακβάλνληαο ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη ε 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ Βξεηαλψλ λαπηεξγαηψλ ήηαλ αλχπαξθηε, νη κηζζνί 

ήηαλ αξθεηά κηθξνί θαη ηα θέξδε ηεο βξεηαληθήο λαπηηιίαο πςειά. ε φ,ηη αθνξά ηηο 

ηαθηηθέο γξακκέο, ε Βξεηαλία είρε «ηα πιενλεθηήκαηα ηεο εδξαίσζεο»
34

, πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε Βξεηαλία είρε ηνλ έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο επηζθεπέο ησλ 

πινίσλ ζηα ιηκάληα. Σν γεγνλφο απηφ έδηλε έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηε 

βξεηαληθή λαπηηιία.  

Γηα ηελ εξκελεία ηεο ζρεηηθήο πηψζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηε βξεηαληθή 

θπξηαξρία αλάκεζα ζηα έηε 1905 θαη 1911, φπνπ θαη απφ ην 47,52% πέθηεη ζην 

45,4% ηνπ ειέγρνπ ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο, ε αηηία πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ 

έληαζε ηνπ γεξκαληθνχ, θπξίσο, αιιά θαη ηνπ ηαπσληθνχ αληαγσληζκνχ.
35

 Σα κεγέζε 

ηνπ βξεηαληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ απμάλνληαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, αιιά 

παξαηεξείηαη κηθξή χθεζε ζην πνζνζηφ ηεο βξεηαληθήο ρσξεηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε 

ην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο.    

 

ηελ παγθφζκηα λαπηηιία ε ζηξνθή ζηα αηκφπινηα δελ γίλεηαη απηφκαηα, απφ 

ηε κηα ρξνληά ζηελ άιιε, αιιά, αληίζεηα, ηα αηκφπινηα ζα ζπλππάξρνπλ γηα ρξφληα 

κε ηα ηζηηνθφξα. Έηζη, «παξφιν πνπ ην αηκφπινην είρε δηεηζδχζεη ζην ππεξπφληην 

                                                 
32

 Βι. St. Sturmey, «Βξεηαληθή λαπηηιία θαη δηεζλήο αληαγσληζκφο. Αλψηεξν επίπεδν: ε πξν ηνπ 1914 

πεξίνδνο», ζην ζπιινγηθφ Ιζηνξία θαη λαπηηιία…, ό.π., ζ. 307. 
33

 Ό.π., ζ. 308-310. Μεηαμχ ησλ εηψλ 1801-1851 ν πιεζπζκφο ηεο Βξεηαλίαο δηπιαζηάζηεθε, ελψ ηελ 

ίδηα αχμεζε αθνινχζεζε ν πιεζπζκφο θαη θαηά ηελ πεξίνδν 1851-1901, παξά ηελ απμεκέλε 

κεηαλάζηεπζε ηεο πεξηφδνπ.    
34

 Ό.π., ζ. 310-311. 
35

 Βι. P. Davies, «Θαιάζζην εκπφξην θαη κεηαθνξέο ην 19
ν
 αηψλα», ζην ζπιινγηθφ Ιζηνξία θαη 

λαπηηιία…, φ.π, ζ. 257-260.   
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εκπφξην… ην αλαπηπζζφκελν ηζηηνθφξν ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1860 θαη 1870 … 

δηαηήξεζε ζηνπο σθεαλνχο κηα θπξηαξρία ζρεδφλ ηφζν αμηνζεκείσηε φζν θαη ην 

αηκφπινην ζην αθηνπιντθφ θαη ζην εκπφξην κηθξψλ απνζηάζεσλ ηεο Δπξψπεο».
36

 Σν 

άλνηγκα ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ, ην 1869, κείσζε ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ 

εκπνξηθψλ θέληξσλ θαη ην ηζηηνθφξν, ην νηθνλνκηθφηεξν κεηαθνξηθφ κέζν 

κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ, εμαθνινπζνχζε λα κεηαθέξεη ζίδεξν, άλζξαθα, ξχδη απφ 

ηελ Ηλδία θαη ηε Βηξκαλία, καιιί απφ ηελ Απζηξαιία, ιίπαζκα ληηξηθνχ άιαηνο απφ 

ηε Υηιή θαη ζηηάξη απφ ηελ Καιηθφξληα.
37

 

Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ππήξμαλ νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πνιεκηθά γεγνλφηα 

πνπ επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνξεία θαη ηα θέξδε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. 

Καηαξράο, «ζπκπίπηεη κε ηε δεχηεξε θάζε ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, πνπ 

απέθεξε ηεξάζηηα αχμεζε ηεο πξσηνγελνχο θαη ηδηαίηεξα ηεο δεπηεξνγελνχο 

παξαγσγήο, θαη πξσηφγλσξε επέθηαζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ».
38

 Έλα άιιν ζεκείν 

ζην νπνίν ζα έπξεπε λα ζηαζνχκε είλαη ν ξσζνηνπξθηθφο πφιεκνο (1877-1878), ν 

νπνίνο δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ νπνίσλ απνηέιεζκα ππήξμε ε πξνζάξηεζε 

ηεο Θεζζαιίαο θαη επαξρίαο Άξηαο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. Σελ ίδηα επνρή 

νμχλζεθε ν εκπνξνλαπηηιηαθφο αληαγσληζκφο ζηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ηνλ Δχμεηλν 

Πφλην, γεγνλφο πνπ αλάγθαζε ηνπο Έιιελεο λα επελδχζνπλ ζηελ ηερλνινγία ηνπ 

αηκνχ. 

Ωο άιια πνιεκηθά γεγνλφηα πνπ επεξέαζαλ ηελ ειιεληθή λαπηηιία κπνξνχκε 

λα θαηαγξάςνπκε ηνλ ηηαινηνπξθηθφ πφιεκν (1911), φπνπ επέηξεςαλ ηε δεκηνπξγία 

πςειψλ θεξδψλ απφ ηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο, επεηδή, αθελφο, ην αληαγσληζηηθφ 

ηηαιηθφ λαπηηθφ πεξηφξηζε ηελ εκπνξηθή ηνπ δξάζε θαη, αθεηέξνπ, επεηδή ε ηηαιηθή 

θπβέξλεζε ρξεζηκνπνίεζε αηκφπινηα Διιήλσλ εθνπιηζηψλ γηα ηαμίδηα ζηε Β. 

                                                 
36

 Βι. G. Graham, ό.π., ζ. 235. 
37

 .π., ζ.235. 
38

 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 11. 
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Αθξηθή. Δπίζεο, ζεκαληηθφο ππήξμε ν πφιεκνο ησλ Μπφεξο ζηε Ν. Αθξηθή (1899-

1902) αλάκεζα ζηνπο Άγγινπο θαη ηνπο ηζαγελείο Μπφεξο, πνπ πεξηφξηζε ην αγγιηθφ 

λαπηηθφ, θαζψο θαη νη Βαιθαληθνί Πφιεκνη (1912-1913) θαηά ηνπο νπνίνπο ην 

ειιεληθφ εκπνξηθφ λαπηηθφ πνιιαπιαζίαζε ηηο κεηαθνξέο ζηηνθνξηίσλ ζηελ 

Δπξψπε. Αληίζηξνθν απνηέιεζκα είρε ν ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο ηνπ 1897, ν 

νπνίνο έιεμε κε ηελ ήηηα ηεο Διιάδαο θαη ζηνίρεζε ηε ζεκαληηθή θαζίδεζε ησλ 

λαπηηιηαθψλ θεξδψλ ηεο ρψξαο, εμαηηίαο ηεο αδξαλνπνίεζεο ηνπ εκπνξηθνχ ηεο 

ζηφινπ θαη ηεο θαηαζηξνθήο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πινίσλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ.
39

     

 

2. Διιεληθή λαπηηιία, 1880-1914. Η θπξηαξρία ηνπ αηκόπινηνπ. 

 

Μεηά ηε ζχληνκε αλάπηπμε ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ θαη κεηαβνιψλ ζηε 

δηεζλή λαπηηιία, πνπ επηρεηξήζακε, ζα πεξάζνπκε ηψξα ζηελ ειιεληθή λαπηηιία ηεο 

πεξηφδνπ 1880-1914, νπφηε θαη αξρίδεη ε θπξηαξρία ηνπ αηκφπινηνπ. Σν πξψην βήκα 

πνπ ζα θάλνπκε είλαη λα δνχκε ηελ εμέιημε ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ θαηά ηελ 

πεξίνδν 1883-1914, γηα λα δηεξεπλήζνπκε ηελ πνξεία ησλ αηκφπινησλ θαη ησλ 

ηζηηνθφξσλ απφ ηε ζπλχπαξμή ηνπο, ζηελ πεξίνδν κεηάβαζεο, έσο θαη ηελ πιήξε 

θπξηαξρία ηνπ αηκνχ.  

 

Πίλαθαο 4. Η πνξεία ηνπ ειιελόθηεηνπ ζηόινπ, 1883-1914 

Έηνο 
Ιζηηνθόξα Αηκόπινηα ύλνιν 

Πινία θθρ Πινία θθρ Πινία θθρ 

1883 1.318 203.816 50 24.161 1.368 227.977 

1887 1.423 203.533 82 39.774 1.505 243.307 

1888 1.834 194.984 98 32.325 1.932 227.309 

1889 1.859 200.842 82 40.589 1.941 241.431 

1890 1.838 204.031 97 44.684 1.935 248.715 

                                                 
39

 Γηα ηα γεγνλφηα πνπ επεξέαζα, ζεηηθά ή αξλεηηθά ην ειιεληθφ εκπνξηθφ λαπηηθφ, βι. Β. Καξδάζεο, 

ό.π., ζ. 11-15. 
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Έηνο 
Ιζηηνθόξα Αηκόπινηα ύλνιν 

Πινία θθρ Πινία θθρ Πινία θθρ 

1891 1.816 192.430 105 54.987 1.921 247.417 

1892 1.834 211.035 162 76.996 1.996 288.031 

1893 1.121 245.035 96 80.113 1.217 325.148 

1895 1.059 246.196 125 89.907 1.184 336.103 

1900 - 183.677 191 143.436 - 327.113 

1902 910 175.999 186 181.531 1.096 357.530 

1903 1.030 145.032 199 205.996 1.229 351.028 

1904   212 223.020   

1905 1.095 145.631 214 221.112 1.309 366.743 

1906 - - 231 236.322 - - 

1907 1.135 147.402 255 266.915 1.390 414.317 

1908   282 304.668   

1909 980 126.093 287 304.430 1.267 430.523 

1910   298 312.798   

1911   322 349.581   

1912 760 101.459 346 407.137 1.106 508.596 

1913 788 101.671 365 423.413 1.153 525.084 

1914 780 100.000 407 492.516 1.187 592.516 
Πεγή:        

Σδ., Υαξιαχηε, Ιζηνξία ηεο ειιελόθηεηεο λαπηηιίαο, 19
νο

-20
νο

 αη., εθδ. Νεθέιε, Αζήλα, 2001, ζ. 

221.  

 

 

Με κηα πξψηε αλάγλσζε ηνπ πίλαθα κπνξνχκε λα βγάινπκε νξηζκέλα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Καηαξράο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε κεηάβαζε απφ ηα 

ηζηηνθφξα ζηα αηκφπινηα δελ έγηλε απφηνκα. Δίλαη αξθεηά ηα ρξφληα θαηά ηα νπνία 

ηα ηζηηνθφξα ζπλππάξρνπλ κε ηα αηκφπινηα θαη κάιηζηα, κέρξη θαη ην 1900, ε 

ρσξεηηθφηεηα ησλ ηζηηνθφξσλ, κεηξεκέλε ζε θθρ, μεπεξλά ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ 

αηκφπινησλ.
40

 Απφ ην 1902 θαη κεηά, ηα αηκφπινηα μεπεξλνχλ ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ 

ηζηηνθφξσλ θαη θξαηνχλ απηή ηνπο ηελ πξσηηά κέρξη θαη ην 1914, ρσξίο θακία ρξνληά 

λα παξαηεξείηαη αλαθαηάιεςε ηεο πξσηηάο απφ ηα ηζηηνθφξα.  

                                                 
40

 πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηεο Σδ., Υαξιαχηε, Ιζηνξία ειιελόθηεηεο…, φ.π., ζ. 

236-237, ζρεηηθά κε ηελ παξάιιειε ρξήζε ηζηηνθφξσλ θαη αηκφπινησλ ζηε Μεζφγεην, «ηα ηζηηνθφξα 

πινία παξέκεηλαλ αληαγσληζηηθφηεξα απφ ηα αηκφπινηα σο πξνο ηα ηαμίδηα καθξηλψλ απνζηάζεσλ, 

φπσο ήηαλ ν πεξίπινπο ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο απφ ην Αθξσηήξην Υφξλ, κέρξη ηε δηάλνημε ηεο δηψξπγαο 

ηνπ Παλακά ην 1914… Παξά ην φηη ηα αηκφπινηα ζηε Μεζφγεην ππεξθέξαζαλ ηα ηζηηνθφξα ζε 

ρσξεηηθφηεηα ηε δεθαεηία ηνπ 1880, πνιιά μχιηλα πινία, 200-300 θθρ, ζπλέρηζαλ λα ηαμηδεχνπλ σο 

ηε δεθαεηία ηνπ 1890. Ο θχξηνο ιφγνο ήηαλ φηη ηα ηζηηνθφξα εμαθνινπζνχζαλ λα κεηαθέξνπλ ηα 

ρχδελ θζελά θνξηία κε ρακειφηεξν θφζηνο θαη κφλνλ φηαλ νη λαχινη έπεζαλ ζε ρακειά επίπεδα ηφζν, 

ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ πηα ην θφζηνο ηνπο, απνκαθξχλζεθαλ απφ ηελ αγνξά… Σα 

παξαδνζηαθά λαπηηιηαθά θξάηε εμαθνινπζνχζαλ λα λαππεγνχλ  ηζηηνθφξα μχιηλα θαη κεηαιιηθά 

κέρξη ηηο παξακνλέο ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ».   
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ε απηφ ην ζεκείν ζα κπνξνχζε λα ηεζεί ην εξψηεκα γηαηί λα αλαθέξνπκε σο 

αθεηεξία ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο ζηνλ αηκνθίλεην ζηφιν ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1880 θαη φρη ηε ζηξνθή ζηνλ 20
ν
 αηψλα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 1902 ηα αηκφπινηα 

μεπεξλνχλ ζε ρσξεηηθφηεηα ηα ηζηηνθφξα. Ζ απάληεζε βξίζθεηαη κε κηα 

πξνζεθηηθφηεξε αλάγλσζε ηνπ πίλαθα 4. Ήδε, απφ ην 1883, νπφηε θαη μεθηλά ε 

θαηακέηξεζε ησλ πινίσλ θαη ησλ ρσξεηηθνηήησλ ηνπο ζηνλ πίλαθά καο, 

παξαηεξείηαη κηα δηαξθψο απμαλφκελε πνξεία ζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ αηκφπινησλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ρσξεηηθφηεηα ησλ ηζηηνθφξσλ αθνινπζεί, ελαιιάμ, πησηηθή 

θαη αλνδηθή πνξεία κέρξη θαη ην 1907, νπφηε θαη αθνινπζεί ε νξηζηηθή πηψζε. Αλ 

ζπλδπάζνπκε θαη ηνλ πίλαθα 2, ζα βγάδακε ην ζπκπέξαζκα φηη παξφκνηα πνξεία 

αθνινπζνχλ νη πνξείεο ησλ ρσξεηηθνηήησλ θαη ηελ πεξίνδν 1863-1879. Μήπσο, 

ινηπφλ, μεθηλάκε θαη πάιη απφ ην κεδέλ ζηελ πξνζπάζεηά καο λα εμεγήζνπκε ηελ 

επηινγή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880 σο ηελ αθεηεξία ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο; 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ πίλαθα 4, δίλνληαο βάζε 

φρη ηφζν ζηα πνζνηηθά, φζν ζηα πνηνηηθά ζηνηρεία. Μηα ηέηνηα αλάγλσζε απαηηεί ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηζηηνθφξσλ θαη ησλ αηκφπινησλ ζηε ζπλνιηθή 

ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ. Ο πίλαθαο 5, πνπ αθνινπζεί, ζα καο βνεζήζεη πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε. 

Πίλαθαο 5. Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηζηηνθόξωλ θαη αηκόπινηωλ 

Έηνο 
Υωξεηηθόηεηα 

ηζηηνθόξωλ (%) 

Υωξεηηθόηεηα 

αηκόπινηωλ (%) 

πλ. 

Υωξεηηθόηεηα(%) 

1835 100 0 100 

1838 100 0 100 

1839 100 0 100 

1840 100 0 100 

1843 100 0 100 

1844 100 0 100 

1845 100 0 100 

1848 100 0 100 

1850 100 0 100 

1851 100 0 100 

1852 100 0 100 
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Έηνο 
Υωξεηηθόηεηα 

ηζηηνθόξωλ (%) 

Υωξεηηθόηεηα 

αηκόπινηωλ (%) 

πλ. 

Υωξεηηθόηεηα(%) 

1853 100 0 100 

1855 100 0 100 

1858 100 0 100 

1860 99,17046 0,829537 100 

1861 99,14209 0,857911 100 

1862 99,12397 0,876032 100 

1863 99,17399 0,826015 100 

1864 99,19611 0,803888 100 

1865 98,96434 1,035659 100 

1866 97,62736 2,37264 100 

1868 97,67945 2,320545 100 

1870 97,02464 2,975362 100 

1874 97,85137 2,14863 100 

1875 97,18672 2,81328 100 

1876 97,67776 2,322244 100 

1879 96,01112 3,988884 100 

1883 89,402 10,598 100 

1887 83,65275 16,34725 100 

1888 85,77927 14,22073 100 

1889 83,18816 16,81184 100 

1890 82,03406 17,96594 100 

1891 77,77558 22,22442 100 

1892 73,26816 26,73184 100 

1893 75,36107 24,63893 100 

1895 73,25016 26,74984 100 

1900 56,15093 43,84907 100 

1902 49,22636 50,77364 100 

1903 41,31636 58,68364 100 

1905 39,70928 60,29072 100 

1907 35,57711 64,42289 100 

1909 29,28833 70,71167 100 

1912 19,94884 80,05116 100 

1913 19,36281 80,63719 100 

1914 16,87718 83,12282 100 

Πεγή:        

Σδ., Υαξιαχηε, Ιζηνξία ηεο ειιελόθηεηεο λαπηηιίαο, 19
νο

-20
νο

 αη., εθδ. Νεθέιε, Αζήλα, 2001, ζ. 

220-221. 

 

Παξαηεξνχκε φηη απφ ην 1860, πνπ πξσηνεκθαλίδνληαη θαηαγεγξακκέλα, ζηνλ 

πίλαθά καο, έσο ην 1879, ην πνζνζηφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ αηκφπινησλ, ζηε 

ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα, παξνπζηάδεηαη ειάρηζην. Απφ 0,8% ηεο ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο ζηα 1860, θζάλνπκε ζην 4%, πεξίπνπ, ζηα 1879. Αληίζεηα, απφ ην 
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1883 θαη κεηά, νπφηε θαη ην κέγεζνο ηεο ρσξεηηθφηεηαο έρεη απμεζεί, ήδε, θαηά 2,5 

θνξέο ζε ζρέζε κε ην 1879, ε πνζνζηηαία αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 

αηκφπινησλ είλαη εληππσζηαθή. Υαξαθηεξηζηηθά, απφ ην 10,5% ηνπ 1883 

εθηηλάζζεηαη ζην 18% ην 1890 θαη ζην 22,2% ηνλ επφκελν ρξφλν. Ζ ζπλέρεηα είλαη 

αλάινγε. Σν 1895 θζάλνπκε ζην 26,7%, ελψ πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ε πνζνζηηαία 

ζπκκεηνρή ησλ αηκφπινησλ ζηε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα εθηνμεχεηαη ζρεδφλ ζην 

δηπιάζην, ζην 43,8%. Αληίζηνηρα, αληηζηξφθσο αλάινγε είλαη ε πνξεία ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ησλ ηζηηνθφξσλ, ηα νπνία θαη αθνινπζνχλ ζπλερφκελε πησηηθή 

πνξεία. 

Σν 1902 ε ρσξεηηθφηεηα ησλ αηκφπινησλ μεπεξλά ηελ αληίζηνηρε ησλ 

ηζηηνθφξσλ θαη, κάιηζηα, ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 

θαηά ηα έηε 1909, 1912 θαη 1914 είλαη, αληίζηνηρα, 70,7, 80 θαη 83,12%. Απηή ε 

δπλακηθή πνπ παξαηεξείηαη ζηελ απμαλφκελε ζπκκεηνρή ησλ αηκφπινησλ ζηε 

ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα απφ ην 1880 θαη κεηά είλαη πνπ καο θάλεη λα πηνζεηνχκε 

απηή ηε δεθαεηία σο ηελ αθεηεξία ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο ζηελ αηκνθίλεηε 

λαπηηιία.  

Παξάιιεια, ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε εδψ θαη κηα αθφκα παξαηήξεζε 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο πίλαθεο 2 θαη 4. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αηκφο αξρίδεη ηε 

ξαγδαία ηνπ άλνδν θαη κεηά, καδί κε ηελ άλνδν απηή, παξαηεξείηαη θαη ζεκαληηθή 

αχμεζε ζηε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα. Έηζη, απφ ηνπο 185.043 θθρ ηνπ 1860, νπφηε 

θαη ζπλππάξρνπλ ηζηηνθφξα θαη αηκφπινηα, ζα θζάζνπκε ζηνπο 241.095 θθρ ην 1879, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε 56.052 θθρ ή  αχμεζε 30,29%. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απφ ην 

1883, νπφηε θαη απμάλεηαη ξαγδαία ε ζπκκεηνρή ησλ αηκφπινησλ, έσο ην 1902, πνπ 

ην επηιέγνπκε σο ην έηνο κε ηελ ίδηα ρξνληθή απφζηαζε απφ ην έηνο βάζεο, ε αχμεζε 

ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο είλαη 129.553 θθ ή 46,66%, απμεκέλν δειαδή θαηά 
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73.501 θθρ θαη 16,37%, πάληα ζε ζρέζε κε ην, αληίζηνηρν, έηνο βάζεο. Με βάζε 

απηή ηελ παξαηήξεζε, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ν αηκφο έρεη κεγαιχηεξε 

δπλακηθή ζπγθξηηηθά κε ην ηζηίν θαη, επνκέλσο, ε αχμεζε ζηε ρξήζε ηνπ, αλαινγηθά 

κε ην ηζηίν, ζπκπαξαζχξεη ηε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο 

πξνο ηα πάλσ, κε γνξγνχο ξπζκνχο.         

 

3. Οη αηηίεο ηεο κεηάβαζεο 

 

Δίδακε φηη, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1880 θαη κεηά, ν αηκφο αξρίδεη λα θεξδίδεη ηε 

κάρε ηεο ππεξνρήο απφ ηα ηζηηνθφξα. Ζ θπξίαξρε αηηία γηα ηελ θξίζε ησλ 

ηζηηνθφξσλ είλαη, αθξηβψο, ε δηάδνζε ηνπ αηκνχ θαη ε, ζπλαθφινπζε, πηψζε ησλ 

λαχισλ.
41

 Σα αηκφπινηα είλαη πην γξήγνξα, πην αλζεθηηθά θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο 

μεπεξλά ηελ αληίζηνηρε ησλ ηζηηνθφξσλ θαηά 14%.
42

 Πξνεγνχκελα, ηα αηκφπινηα 

δελ κπνξνχζαλ λα δηαδνζνχλ εμαηηίαο ηεο δηζηαθηηθφηεηαο ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ 

πξνο κηα ηέηνηα επέλδπζε. Δπηπιένλ, «ε θπβεξλεηηθή παξνπζία ζηε λαπηηιία ήηαλ 

κεδακηλή θαη ηελ άθεζε λα θαηαξξεχζεη».
43

  

ηαδηαθά, φκσο, ε θαηάζηαζε αιιάδεη. Ήδε απφ ην 1895 σο θαηαιιειφηεξα 

πινία γηα λα δηαλχνπλ αθφκα θαη ηηο κηθξέο απνζηάζεηο ζεσξνχληαη ηα ζηδεξέληα 

αηκφπινηα.
44

 Ζ ρσξεηηθφηεηα απηψλ ησλ πινίσλ πξέπεη λα είλαη αλάινγε κε ηα 

ηαμίδηα πνπ θάλνπλ θαη ηα θνξηία πνπ θέξνπλ, λα δηαζέηνπλ κεραλή κεγάιεο 

δχλακεο, λα αλαπηχζζνπλ ηαρχηεηα 8-10 κηιίσλ/ψξα θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηζηία, 

παξάιιεια κε ηηο αηκνθίλεηεο κεραλέο.
45

  

                                                 
41

 Βι. Δ., Δκπεηξίθνο, Πεξί εκςπρώζεσο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, Αζήλα, 1890, ζ. 6. 
42

 Ό.π., ζ. 5. Σν πνζνζηφ θαη ε παξαηήξεζε αλαθέξνληαη ζην 1890, νπφηε θαη ν εθνπιηζηήο ηεο 

επνρήο Δ. Δκπεηξίθνο έγξαςε ην δνθίκηφ ηνπ.  
43

 Ό.π., ζ. 7. 
44

 Βι. Α.Ν., Βεξλαξδάθεο, Πεξί ηνπ ελ Διιάδη εκπνξίνπ, Αζήλα, 1895, ζ. 192.  
45

 Ό.π., ζ. 192. 
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Μηα άιιε παξάκεηξνο κε ηελ νπνία ζα πξνζπαζήζνπκε λα εξκελεχζνπκε ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ αηκφπινησλ έλαληη ησλ ηζηηνθφξσλ, πνπ νδήγεζαλ ζηε ζηαδηαθή 

αληηθαηάζηαζε ησλ δεχηεξσλ απφ ηα πξψηα, είλαη ε δηάξθεηα δσήο ησλ δχν ηχπσλ 

πινίνπ. Ο Α.Ν. Βεξλαξδάθεο
46

 καο δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα απηφ ην 

δήηεκα. πσο ιέεη, έλα θαιφ ηζηηνθφξν είρε δηάξθεηα δσήο 14 ρξφληα, ελψ αλ έθαλε 

ππεξσθεάληα ηαμίδηα ε δηάξθεηα δσήο ηνπ πεξηνξηδφηαλ ζηα 10-12 ρξφληα. Σν κηζφ 

θεθάιαην ηνπ πινίνπ έπξεπε λα απνπιεξσζεί ηα πξψηα 5 ρξφληα, ην ππφινηπν ¼ ζηα 

επφκελα 5 ρξφληα θαη ην ππφινηπν ¼ ζηα ελαπνκείλαληα ρξφληα. Σν θφζηνο 

ζπληήξεζεο δε γηα ηα ηζηηνθφξα ήηαλ πνιχ κεγάιν. Δπηπιένλ, αθφκα θη αλ έλα 

ηζηηνθφξν ήηαλ Α’ ηάμεο, κεηά απφ 7 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, νη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξίεο ηα ηνπνζεηνχζαλ σο πινία Β’ ηάμεο. Με δεδνκέλα φια απηά, έλα ηζηηνθφξν 

δαπαλνχζε γηα ηε ζπληήξεζή ηνπ, ζρεδφλ, φια ηνπ ηα εηζνδήκαηα απφ ηα 7-8 ρξφληα 

ρξήζεο ηνπ θαη κεηά. Υαξαθηεξηζηηθά, νη αζθάιεηεο γηα απηά ηα πινία ήηαλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 10-11% θαη δελ απέδηδαλ ζίγνπξν θέξδνο, αθνχ θαη πάιη ζεσξνχληαλ 

επηζθαιείο. 

Απφ ηε άιιε κεξηά, έλα θαιά θαηαζθεπαζκέλν αηκφπινην θφζηηδε 550-700 

θξάγθα/ηφλν. Αθφκα θαη αλ ζεσξήζνπκε φηη έρεη ηελ ίδηα ρσξεηηθφηεηα κε έλα 

ηζηηνθφξν, ηζνδπλακεί κε ηέζζεξα, αθνχ εληφο ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχλαηαη 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ηέζζεξα ηαμίδηα, ίζεο απφζηαζεο, έλαληη ελφο ηνπ ηζηηνθφξνπ. Ζ 

δηάξθεηα δσήο ηνπ έθηαλε ηα 25-28 ρξφληα, ελψ ε ζπληήξεζε ελφο ζηδεξέληνπ 

αηκφπινηνπ δελ θφζηηδε πάλσ απφ ην 6%, αθφκα θαη αλ ζπκπεξηιάβνπκε ηε 

ζπληήξεζε ηεο κεραλήο. ε ζρέζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ππήξρε θαη πάιη 

πιενλέθηεκα γηα ηα ζηδεξέληα αηκφπινηα, αθνχ εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 
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πιενλεθηεκάησλ ηνπο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ηα πξνηηκνχζαλ θαη εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο.  

Σα θφζηε ιεηηνπξγίαο αηκφπινησλ θαη ηζηηνθφξσλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ζθάθνπο αγνξάο απφ ηνπο εθνπιηζηέο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, έλα ζεκαληηθφ θφζηνο απνηειεί ην κηζζνιφγην ησλ πιεξσκάησλ. Σα αηκφπινηα 

γηα λα θηλεζνχλ απαηηνχλ ηελ πξφζιεςε πεξηζζφηεξσλ λαπηψλ απφ φζνπο ρξεηάδεηαη 

ην ηαμίδη ελφο ηζηηνθφξνπ. χκθσλα, φκσο, κε ηνλ Βεξλαξδάθε
47

 ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπκε ην πξνζσπηθφ αηκφπινησλ θαη ηζηηνθφξσλ ζε «ίζε κνίξα» αθνχ ην 

επηπιένλ θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αηκφπινησλ κεηαθπιχεηαη ζην επηβαηηθφ 

θνηλφ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην θφζηνο θίλεζεο ησλ αηκφπινησλ θαίλεηαη πσο, ήδε, 

απφ ην 1895 παξνπζηάδεη ξπζκφ κείσζεο.  Ζ θαχζηκε χιε είρε κεησζεί ζηε κηζή, 

γηαηί ρξεηαδφηαλ κφιηο ην έλα ηξίην ησλ αλζξάθσλ πνπ θαηαλαιψλνληαλ (θαίγνληαλ) 

παιαηφηεξα.
48

 Δπηπιένλ, ε κείσζε ησλ αλζξάθσλ ζήκαηλε θαη εμνηθνλφκεζε 

σθέιηκνπ ρψξνπ ζηα αηκφπινηα γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, αθνχ νη απνζήθεο 

πνπ θπιάζζνληαλ ε θαχζηκε χιε είραλ, ήδε, ειαηησζεί θαηά ην κηζφ ή ηα δχν ηξίηα 

ησλ παιαηφηεξσλ αλζξαθαπνζεθψλ, ελψ θαη ν φγθνο ησλ κεραλψλ αθνινπζνχζε 

παξφκνηα κείσζε.
49

    

Πέξα, φκσο, απφ ηηο αηηίεο πνπ πεξηγξάςακε, ζα πξέπεη λα κειεηήζνπκε θαη 

νξηζκέλα, αθφκα, ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο γηα απηή ηε ξαγδαία, φπσο 

δηαπηζηψζακε παξαπάλσ, αχμεζε εγγξαθψλ αηκφπινησλ ζηα ειιεληθά λενιφγηα απφ 

ην 1880 θη χζηεξα. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα εξκελεχζνπκε απηή ηελ αχμεζε κέζα απφ 

ηε δηεζλή ζπγθπξία. Σν αηκφπινην είρε, ήδε, θεξδίζεη ηελ θπξηαξρία ζηε κάρε ηνπ κε 

ην ηζηηνθφξν, ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Δπηπιένλ, ε δηάδνζε ηνπ ηειέγξαθνπ θαη ε 
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επέθηαζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ είραλ θάλεη δσηηθήο ζεκαζίαο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ειιελφθηεηνπ ζηφινπ.  

Οη νκνγελείο απνηεινχζαλ ηε ζεκαληηθφηεξε ζπληζηψζα ηεο ειιεληθήο 

εκπνξηθήο λαπηηιίαο. Δίλαη νη άλζξσπνη πνπ έδσζαλ, ηειηθά, ηελ ψζεζε ζηελ 

ειιεληθή λαπηηιία λα θάλεη ην βήκα πξνφδνπ θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζηφινπ ηεο, 

ρξεκαηνδνηψληαο ηελ αγνξά αηκφπινησλ θαη αγνξάδνληαο αηκφπινηα πξνο ίδηνλ 

φθεινο. Δίλαη ε δεθαεηία ηνπ 1880 ζηελ νπνία ζα βγνπλ ζην πξνζθήλην νη 

νηθνγέλεηεο ησλ Βαιιηάλσλ, ησλ Θενθηιάησλ, ησλ ηαζάησλ θ.α πνπ δηαδξακάηηζαλ 

ζπνπδαίν ξφιν ζηε κεηάβαζε απφ ην ηζηίν ζηνλ αηκφ.
50

 Οη Έιιελεο ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη φηη νη κεηαβνιέο πνπ είραλ επηθξαηήζεη ζην 

εκπφξην ησλ δεκεηξηαθψλ κεηά ην 1860 «απεηινχζαλ ηε ζπλέρηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο».
51

 Ζ επηθξάηεζε ησλ αηκφπινησλ ζηηο κεηαθνξέο ησλ 

ζηηεξψλ πεξηφξηζε ηελ θεξδνθνξία ησ επηρεηξήζεψλ ηνπο.  

Μηα άιιε παξάκεηξνο ήηαλ ε εηζαγσγή, κε θνξηεγά αηκφπινηα, ζηελ Δπξψπε 

ακεξηθάληθσλ δεκεηξηαθψλ πνπ φμπλε ηνλ αληαγσληζκφ θαη πεξηφξηζε ηελ εμαγσγή 

αλαηνιηθψλ δεκεηξηαθψλ πξνο ηε Γχζε. Ζ είζνδνο ησλ αηκφπινησλ ζην εκπφξην ηεο 

πεξηνρήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηνπ ηειέγξαθνπ θαη ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, πνπ 

ζπλέδεε ηα εμαγσγηθά ιηκάληα κε ηελ ελδνρψξα, επέηξεπε ζηνπο λαπηηιηαθνχο 

πξάθηνξεο ησλ δπηηθψλ αηκνπιντθψλ εηαηξηψλ λα έξρνληαη ζε απεπζείαο επαθή κε 

ηνπο παξαγσγνχο, παξαθάκπηνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνπο Έιιελεο εκπφξνπο.
52

 

 

 

 

                                                 
50

 Βι. Β., Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ εηο ηνλ αηκόλ. Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία, 1858-1914, εθδ. 

Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα, 1993, ζ. 146.   
51

 .π., ζ. 145.   
52

 .π., ζ. 145. 



 37 

4. «Ιόλην δίθηπν»
53

 

 

Ζ λέα θάζε ζηελ νπνία πέξαζε ε ειιελφθηεηε λαπηηιία απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1880 θαη κεηά είδακε πσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κεηάβαζε ζηα αηκφπινηα θαη ζηε, 

ζπλαθφινπζε, αλάδεημε ηνπ ηχπνπ ηνπ εθνπιηζηή. Σα ζηνηρεία απηά έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ θπξηαξρία ησλ ηζηηνθφξσλ θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εκπφξνπ-

πινηνθηήηε, πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πξνεγνχκελε θάζε αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

λαπηηιίαο, φπνπ θαη θεδεκνλεχεηαη απφ ην «ρηψηηθν» δίθηπν.  

Ζ κεηάβαζε ζηε θπξηαξρία ηνπ «ηφληνπ» δηθηχνπ πξνυπνζέηεη ηελ πηψζε ηνπ 

«ρηψηηθνπ δηθηχνπ». Οη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζε παξαθκή ην «ρηψηηθν δίθηπν» είλαη 

αξθεηνί. εκαληηθφηεξνη εμ απηψλ είλαη νη αθφινπζνη. Πξψηνλ, πνιιά κέιε ηνπ 

δηθηχνπ, φπσο νη αδεξθνί Ράιιε θαη Ρνδνθαλάθε, απεβίσζαλ ζηηο δεθαεηίεο 1850 θαη 

1860. Οη απφγνλνη ησλ πξσηνπφξσλ απηψλ λαπηηιηαθψλ παξαγφλησλ είηε δελ 

αζρνιήζεθαλ κε ηε λαπηηιία, είηε δελ ην έθαλαλ κε ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Τπάξρνπλ παξαδείγκαηα απνγφλσλ ησλ κειψλ ηνπ «ρηψηηθνπ» δηθηχνπ νη νπνίνη 

εγθαηέιεηςαλ ην εκπφξην θαη αζρνιήζεθαλ κε ηηο επηθεξδείο επελδχζεηο αθηλήησλ, 

ζηνπο ηφπνπο φπνπ θαη ήηαλ εγθαηαζηεκέλνη.
54

 

 Μηα δεχηεξε αηηία απνηειεί ε αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ ηνπ εκπνξίνπ ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο κεηά ηνλ Κξηκατθφ πφιεκν, φπσο ε ρεηξαθέηεζε ησλ δνπινπάξνηθσλ ζηε 

λφηηα Ρσζία ην 1861, πνπ είρε ζαλ ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ αζξφα πψιεζε γαηψλ ζε 

Δβξαίνπο, θαζψο ε εμίζσζε ησλ πξνλνκίσλ ληφπησλ θαη μέλσλ εκπφξσλ, πνπ 

αλαίξεζε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ Διιήλσλ εκπφξσλ πνπ είραλ απνθηήζεη 

ηε ξσζηθή ππεθνφηεηα.
55

 ε φ,ηη αθνξά ηελ ηξίηε νκάδα παξαγφλησλ, πνπ αθνξά ηελ 

ηερλνινγηθή κεηαβνιή κε ηελ είζνδν ηνπ αηκφπινηνπ θαη ηνπ ηειέγξαθνπ έρνπκε 
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θάλεη ήδε ζρεηηθή αλαθνξά παξαπάλσ. Αμίδεη, πάλησο, εδψ λα ζεκεηψζνπκε πσο κε 

ηελ απεπζείαο ζχλδεζε ησλ δπηηθψλ αγνξψλ κε ηελ Αλαηνιή, πεξηνξίζηεθε 

ζεκαληηθά ε κεζνιάβεζε ησλ Διιήλσλ εκπφξσλ, νη νπνίνη είραλ σο θχξηα πεγή 

θέξδνπο ηελ «απνθιεηζηηθή πιεξνθφξεζε θαη ηελ θεξδνθνξία απφ ηα θνξηία, πνπ 

πσινχληαλ δχν ή ηξεηο κήλεο πξηλ θηάζνπλ ζηε Βξεηαλία».
56

 

Αο δνχκε ηα ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην «ηφλην» απφ ην «ρηψηηθν» δίθηπν. 

Πξψηνλ, φηη ηα κέιε ηνπ «ηφληνπ» δηθηχνπ μεθίλεζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο απφ ηε 

λαπηηιία, ηα ηζηηνθφξα θαη κφλν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηηο ζπλδχαδαλ κε ην 

εκπφξην. Γεχηεξε δηαθνξνπνίεζε απνηειεί ε αθφκα κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε ησλ 

κειψλ ηνπ «ηφληνπ» δηθηχνπ ζηε κεηαθνξά θζελψλ ρχδελ θνξηίσλ, φπσο ην ζηηάξη 

θαη ην θάξβνπλν θαη ε ηξίηε είλαη ε δξαζηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ζηα δηάθνξα ιηκάληα.
57

   

Ζ ζεκαζία ηνπ «ηφληνπ» δηθηχνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο ηα θνξπθαία κέιε 

ηνπ ήηαλ νη πξψηνη αγνξαζηέο αηκφπινησλ, κεηαρεηξηζκέλσλ ζηελ πιεηνλφηεηα, θαη 

ζεκαηνδφηεζαλ ηελ ηεξάζηηα ζηξνθή ηεο λαπηηιίαο, σο ηε ζηξνθή ηνπ 20
νπ

 αηψλα, 

νπφηε θαη νινθιεξψλεηαη ε εμεηδίθεπζε ζην επάγγεικα ηνπ εθνπιηζηή θαη 

παξαηεξείηαη αζξφα είζνδνο κηθξνεπελδπηψλ ζην λαπηηιηαθφ ζηίβν. Αξθεηά απφ ηα 

κέιε ηνπ «ηφληνπ» δηθηχνπ θαηέθζαζαλ ζηα λέα κεγάια λαπηηιηαθά θέληξα ηνπ 

Πεηξαηά θαη ηνπ Λνλδίλνπ θαη ζπλέρηζαλ, απφ εθεί, ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο.  
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5. Η νηθνγέλεηα Βαιιηάλνπ 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ πεξηγξαθή ησλ εκπνξηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κεγαιχηεξεο νηθνγέλεηαο ηνπ «ηφληνπ» 

δηθηχνπ, ησλ Βαιιηάλσλ. Ζ πξνζνρή καο ζα επηθεληξσζεί ζηνλ Παλαγή Βαιιηάλν, 

ηνλ «παηήξ ηνπ ειιεληθνχ λαπηεκπνξηθνχ θφζκνπ»
58

 αθνχ, κέζα απφ ηε κειέηε ηεο 

δξάζεο ηνπ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηε ζηξνθή ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο πξνο ηνλ 

αηκφ. Δπηπιένλ, λα αλαθαιχςνπκε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

κεραληζκψλ πνπ έδσζαλ ηελ απαξαίηεηε θαη αλαγθαία ψζεζε ζηε λαπηηιία γηα λα 

πξαγκαηψζεη ηε κεηάβαζε ζηνλ αηκφ. 

Ηδξπηήο ηνπ νίθνπ Βαιιηάλνπ ππήξμε ν Μαξίλνο (ή Μαξήο), ν νπνίνο έθπγε ην 

1825 απφ ηελ Κεθαινληά γηα ηελ Αδνθηθή φπνπ θαη ηνλ βνήζεζε, δηνξίδνληάο ηνλ 

πινίαξρν ζε έλα απφ ηα ηζηηνθφξα ηνπ, ν Απγεξηλφο, έκπνξνο απφ ηελ Κεθαινληά.
59

 

ην ζεκείν απηφ, κπνξνχκε λα θάλνπκε ηελ πξψηε καο παξαηήξεζε, θαζψο απφ ηε 

ζρέζε απηή ηνπ Απγεξηλνχ θαη ηνπ Μαξίλνπ δηαθξίλνπκε κηα απφ ηηο βαζηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ «ηφληνπ» δηθηχνπ, πνπ πεγάδεη απφ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο. Γηα έλαλ 

Κεθαιινλίηε ή γηα έλαλ Ηζαθήζην, νη δεζκνί ζπγγέλεηαο ή γάκνπ ζεσξνχληαλ ηζάμηνη 

κε ηνπο δεζκνχο ηεο θνηλήο θαηαγσγήο.
60

 Έηζη, ν Απγεξηλφο βνεζάεη ηνλ Βαιιηάλν, 

φπσο ζα έθαλε νπνηνζδήπνηε επηαλήζηνο ζε θάπνηνλ ζπληνπίηε ηνπ, κε ηελ ίδηα 

επθνιία πνπ ζα ην έπξαηηε θαη γηα θάπνην ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν. 

Ο Μαξίλνο Βαιιηάλνο εμνηθνλφκεζε, ζχληνκα, έλα κηθξφ θεθάιαην  «ην νπνίνλ 

ήλσζε κε εκβάζκαηα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη εγφξαζελ ηδηφθηεηνλ πινίνλ, πξνο 

δηαρείξεζηλ ηνπ νπνίνπ εγθαηεζηάζε ελ Σατγαλίσ».
61

 Πξφθεηηαη γηα ην πξψην βαζηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηαθξίλεη ηα κέιε ηνπ «ηφληνπ» απφ ηνπ 
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«ρηψηηθνπ» δηθηχνπ θαη ην νπνίν δελ είλαη άιιν απφ ην φηη «ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

κέιε ηνπ πξψηνπ (ζζ. ηνπ «ηφληνπ») είραλ αλαπηχμεη εμαξρήο λαπηηιηαθή 

δξαζηεξηφηεηα, ελψ ην εκπφξην απνηεινχζε δξαζηεξηφηεηα κάιινλ 

ζπκπιεξσκαηηθή».
62

            

Μεηά απφ ηελ παξέιεπζε νξηζκέλσλ εηψλ, ηνλ Μαξίλν αθνινχζεζε ν 

κηθξφηεξνο αδεξθφο ηνπ, ν Παλαγήο Βαιιηάλνο, ν νπνίνο θαη εξγάζηεθε, αξρηθά, σο 

λαχηεο ζην ηζηηνθφξν ηνπ αδεξθνχ ηνπ, ππφ ηνλ πινίαξρν Γεξάζηκν Βεξγθνηή.
63

 ε 

έλα ηαμίδη ηνπ πινίνπ, θαηά ην νπνίν κεηαθέξνληαλ ζηηνθνξηίν ηεο νηθνγέλεηαο 

Βαιιηάλνπ απφ ηελ Αδνθηθή πξνο ηελ Δπξψπε θαη ζην νπνίν, ην ηζηηνθφξν, 

αλαγθάζηεθε, ιφγσ αβαξίαο, λα πξνζεγγίζεη ηε Εάθπλζν, ν Παλαγήο Βαιιηάλνο πήξε 

εληνιή απφ ηνλ αδεξθφ ηνπ λα παξακείλεη εθεί πξνθεηκέλνπ λα θαλνλίζεη ηελ αβαξία, 

αιιά θαη γηα λα ηδξχζεη ζην λεζί ζηηεκπνξηθφ γξαθείν. Έηζη, ν Παλαγήο Βαιιηάλνο 

παξέκεηλε ζηε Εάθπλζν γηα θάπνηα ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα κεηέβε ζηελ 

Αιεμάλδξεηα θαη, απφ ην 1858, εγθαηαζηάζεθε ζην Λνλδίλν «δηα λα 

αληηπξνζσπεχζεη ηα εκπνξηθά θαη λαπηηιηαθά ζπκθέξνληα ηεο νηθνγελείαο ηνπ».
64

  

Απφ ην ζεκείν απηφ, αξρίδεη ε ζεκαληηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Παλαγή 

Βαιιηάλνπ. Δθκεηαιιεπφκελνο ηηο γλσξηκίεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ κε ηνπο 

ρξεκαηηζηέο ηνπ Λνλδίλνπ, επέβαιιε ηελ παξνπζία ηνπ νίθνπ πνπ δηεχζπλε αλάκεζα 

ζηνπο νκνγελεηαθνχο νίθνπο.
65

 Ζ αγνξά, αξρηθά, ηζηηνθφξσλ έδσζε ψζεζε ζηελ 

ηζηηνθφξν λαπηηιία, αιιά ε ζεκαληηθφηεξε πξνζθνξά ηνπ νίθνπ Βαιιηάλνπ έξρεηαη 

απφ ηε ζηηγκή πνπ «παξαηήξεζαλ φηη ην ηζηίνλ παξαρσξεί ηελ ζέζε ηνπ εηο ηνλ 
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 Βι. Σδ., Υαξιαχηε, ό.π., ζ. 197. 
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 Βι. Α., Λαηκφο, ό.π., ζ. 402.  
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 .π., ζ. 402. 
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 Βι. Β. Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ…, φ.π., ζ. 148. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα απφ ην βηβιίν 

ηνπ Γ. Γεξηηιή, Διιεληθή Οηθνλνκία…, φ.π., ζ. 34, φπνπ αλαθέξεηαη φηη «νη λένη πινηνθηήηεο, θαη ηδίσο 

νη πην επηηπρεκέλνη, φπσο π.ρ. νη Βαιιηάλνη, ζπλδένληαλ κε ηνπο ηζρπξνχο κεγαιέκπνξνπο θαη 

ρξεκαηηζηέο ηεο νκνγέλεηαο, φρη κφλν ζηελ Απηνθξαηνξία θαη ζηνλ Δχμεηλν, αιιά θαη ζηελ Κεληξηθή 

Δπξψπε θαη ζηε Γχζε: ζπλδένληαλ άκεζα, ιφγσ κεηαλάζηεπζεο, αιιά θαη έκκεζα, κε ηε ζπγγέλεηα 

θαη ηελ αγρηζηεία, ηε θηιία θαη ηνλ ζπλεηαηξηζκφ».     
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αηκφλ, ρσξίο λα ράζνπλ θαηξφ εγφξαζαλ αηκφπινηα θαη έδηλαλ εξγαζίαλ εηο ηνπο 

λαπηηθνχο καο, νίηηλεο εκαξαίλνλην ειιείςεη εξγαζίαο».
66

   

Οη Βαιιηάλνη, θαη ηδηαίηεξα ν Παλαγήο, ζχλδεζαλ ην φλνκά ηνπο κε ηελ 

αηκνθίλεηε ειιεληθή λαπηηιία γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο. Πξψηα απφ φια, αγφξαζαλ 

αξθεηά αηκφπινηα. Απφ ην 1885 σο ην 1905 αλέπηπμαλ κεγάιε εθνπιηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σε δξαζηεξηφηεηα απηή παξνπζηάδνπκε ζηνλ πίλαθα 6, πνπ 

αθνινπζεί 

Πίλαθαο 6. Σα αηκόπινηα ηωλ Βαιιηάλωλ 

Έηνο Αξηζκόο πινίωλ θθρ 

1885 7 7.144 

1890 7 6.746 

1895 16 12.293 

1905 11 17.582 
Πεγή:  Σδ., Υαξιαχηε, Ιζηνξία ηεο ειιελόθηεηεο λαπηηιίαο, 19

νο
-20

νο
 αη., εθδ. Νεθέιε, Αζήλα, 2001, ζ. 

201. 

 

 

      Οη Βαιιηάλνη δελ πεξηνξίζηεθαλ ζηηο εκπνξηθέο θαη εθνπιηζηηθέο εξγαζίεο. ην 

θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα πξνζπαζήζνπκε λα θάλνπκε κηα εθηελή αλαθνξά ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ θαη εθνπιηζηψλ. πσο ζα δνχκε, νη 

ειιεληθνί εκπνξηθνί θαη λαπηηιηαθνί νίθνη ηνπ εμσηεξηθνχ, κε πξνεμέρνληεο ηνλ 

Παλαγή Βαιιηάλν απφ ην Λνλδίλν θαη ηνλ Μ. Εαξίθε, ηξαπεδίηε απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ρξεκαηνδνηνχζαλ ηελ αγνξά αηκφπινησλ απφ Έιιελεο νη νπνίνη 

δελ είραλ ην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απφ κφλνη ηνπο ηελ 

αγνξά.
67

 

Αξθεηνί ήηαλ νη εθνπιηζηέο πνπ πήξαλ δάλεην απφ ηνλ Παλαγή Βαιιηάλν 

πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ ην πξψην ηνπο αηκφπινην. Αλάκεζά ηνπο θαη ν Γ. 
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 Βι. Α. Λαηκφο, ό.π., ζ. 407. 
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 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 147 
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Μσξαΐηεο,
68

 άζεκνο λαπηηθφο ηφηε, ν νπνίνο εμειίρζεθε ζε ζπνπδαίν εθνπιηζηή, 

θαζψο ήηαλ θαη ν πξψηνο Έιιελαο πνπ έθαλε ην βήκα πξνο ηελ ππεξσθεάλην 

λαπηηιία. Ζ εθνπιηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γ. Μσξαΐηε ζα καο απαζρνιήζεη ζην 

ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο καο, νπφηε θαη ζα αζρνιεζνχκε κε ηα ππεξσθεάληα.   

 

6. Υξεκαηνδόηεζε 

 

Ζ αγνξά ησλ αηκφπινησλ δελ ήηαλ ην ίδην εχθνιε κε ηελ αγνξά ησλ 

ηζηηνθφξσλ. Σα θεθάιαηα πνπ απαηηνχζε ε αγνξά ελφο αηκφπινηνπ ήηαλ θαηά πνιχ 

πςειφηεξα
69

 θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε απφθηεζε ελφο ηθαλνχ αξηζκνχ πινίσλ απφ έλαλ 

θαη κφλν εθνπιηζηή πνιπδάπαλε. Πνηνο ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ειιεληθή 

λαπηηιία θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ην εκπφδην ηνπ πςεινχ θφζηνπο αγνξάο θαη λα 

θαηαθέξεη λα ζρεκαηίζεη έλα ζηφιν πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ 

επξσπατθή εκπνξηθή λαπηηιία; Απφ πνχ πξνέθπςαλ ηα αλαγθαία θεθάιαηα θαη πνηεο 

ήηαλ νη λέεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ Διιήλσλ πινηνθηεηψλ; 

Έρεη γίλεη ζαθέο, απφ ηε κέρξη ηψξα αλάιπζή καο, φηη ηνλ πξψην ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηεο αηκνθίλεηεο λαπηηιίαο ηνλ είραλ νη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο. Οη 

πεξηνρέο ηεο λφηηαο Ρσζίαο, ηεο Αδνθηθήο, αιιά θαη ηνπ Λνλδίλνπ ήηαλ νη βάζεηο 

απφ φπνπ νη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο δεκηνχξγεζαλ ηνλ ειιεληθφ εκπνξηθφ ζηφιν. Ωο 

ν πξψηνο Έιιελαο πνπ απέθηεζε αηκφπινην θέξεηαη ν ρηψηεο Α. θαξακαγθάο, 

εγθαηαζηεκέλνο ζηε Νφηηα Ρσζία, ν νπνίνο αγφξαζε ην αγγιηθφ αηκφπινην «Prince 
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 Γηα ην δαλεηζκφ ηνπ Γ. Μσξαΐηε απφ ηνλ Παλαγή Βαιιηάλν, βι. Α. Λαηκφο, ό.π., ζ. 410-411. 

ρεηηθή αλαθνξά ππάξρεη θαη ζην Β. Καξδάζεο, «Γεκήηξηνο Μσξαΐηεο», Δ Ιζηνξηθά, η. 196, 31 

Ηνπιίνπ 2003, ζ. 34.  
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 Βι. Βεξλαξδάθεο, ό.π., ζ. 192-198. 
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Albert».
70

 Σν εξψηεκα πνπ παξακέλεη είλαη ε πεγή άληιεζεο ησλ απαξαίηεησλ 

θεθαιαίσλ θαη ν ηξφπνο απνπιεξσκήο ησλ πινίσλ.  

Σα θεθάιαηα γηα ηελ αγνξά ησλ αηκφπινησλ πξνήιζαλ, ζε κεγάιν βαζκφ, απφ 

ηηο επηθεξδείο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο ειιεληθήο νκνγέλεηαο. 

Δθείλνη έδσζαλ ηελ αλαγθαία ψζεζε ζηελ ειιεληθή λαπηηιία πξνθεηκέλνπ, ε 

ηειεπηαία, λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο κεηάβαζεο ζηνλ αηκφ. Οη ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ εκπνξηθνί νίθνη ησλ Βαιθαλίσλ θαη ησλ άιισλ πεξηνρψλ 

κεηαηξάπεθαλ ζε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επίδνμσλ ειιήλσλ εθνπιηζηψλ θαη, 

θαηά απηφ ηνλ ηξφπν, ε ειιεληθή λαπηηιία πέξαζε κε επηηπρία ηηο εμεηάζεηο ηεο ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ πηνζέηεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ηνπ αλεβαζκέλνπ αληαγσληζκνχ 

ηεο κε ηηο ππφινηπεο λαπηηθέο δπλάκεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ πεξηνρή.  

Έρνπκε, ήδε, αλαθεξζεί ζε έλαλ εκπνξηθφ νίθν ηνπ νπνίνπ ε ζπλεηζθνξά ζηελ 

ειιεληθή λαπηηιία ππήξμε ηεξάζηηα. Πξφθεηηαη γηα ηνλ νίθν Βαιιηάλνπ θαη, 

ηδηαίηεξα, γηα ηνλ Παλαγή Βαιιηάλν, Έιιελα εγθαηεζηεκέλν ζην Λνλδίλν, ήδε, απφ 

ην 1858. Ο δεχηεξνο Έιιελαο πνπ ρξεκαηνδνηνχζε ηνπο εθνπιηζηέο γηα ηελ αγνξά 

πινίσλ ήηαλ ν Εαξίθεο, ηξαπεδίηεο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.  

πγθεθξηκέλα, ππνινγίδεηαη πσο νη νίθνη Βαιιηάλνπ θαη Εαξίθε 

ρξεκαηνδνηνχζαλ ηνπο επίδνμνπο εθνπιηζηέο ρξεψλνληάο ηνπο επηηφθηα 7-8%.
71

 Ο 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ Α. Λαηκνχ, γηα ηνλ Παλαγή Βαιιηάλν, πνπ αλαθέξεη φηη 

«αθηινθεξδέζηεξνλ άλδξα δελ έρεη λα επηδείμε ε αηκήξεο λαπηηιία»
72

 θαίλεηαη λα 

είλαη ππεξβνιηθφο, σζηφζν απνδίδεη ζε έλα βαζκφ ηε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ Παλαγή 
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 Βι. Α. Λαηκφο, ό.π., ζ. 403. ην βηβιίν ηνπ ν Β. Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ…, φ.π., ζ. 146, αλαθέξεη 

φηη ν πξψηνο Έιιελαο πνπ απέθηεζε αηκφπινην ήηαλ ν Υξπζνβειψλεο, νκνγελήο ηεο Βξαΐιαο, κε ην 

αηκφπινην «Υξπζνβειψλεο», ελψ κεηά ηνπο ηζαθήζηνπο νκνγελείο ηνπ Γνχλαβε, αθνινχζεζαλ νη 

νκνγελείο ηεο Νφηηαο Ρσζίαο, αλάκεζά ηνπο θαη ν θαξακαγθάο. πσο θαη λα έρεη, πάλησο, ην δήηεκα 

ηεο «πξσηηάο», ε νπζία είλαη φηη νη πξσηνπφξνη ηεο κεηάβαζεο απφ ην ηζηίν ζηνλ αηκφ ήηαλ νη 

νκνγελείο. Με ηε ζηξνθή ζηε λαπηηιία ησλ Διιήλσλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ζα αζρνιεζνπκε 

παξαθάησ.  
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 Βι. Σδ. Υαξιαχηε, ό.π., ζ. 201. ην βηβιίν Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 147, αλαθέξεηαη φηη ην επηηφθην 

θπκαίλεηαη ζην 6-8%.   
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 Βι. Α. Λαηκφο, ό.π., ζ. 409. 



 44 

Βαιιηάλνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο αηκνθίλεηεο λαπηηιίαο. Οη ρξεκαηνδνηήζεηο, 

Βαιιηάλνπ θαη Εαξίθε, έζησ θαη αλ δελ έγηλαλ «αθηινθεξδψο», θάιππηαλ έλα 

κεγάιν ζεζκηθφ θελφ ην νπνίν δελ άθελε πεξηζψξηα δαλεηζκνχ απφ ην Γεκφζην γηα 

ηνπο εθνπιηζηέο.  

Ο φξνο πνπ επέβαιαλ νη Βαιιηάλνο  θαη Εαξίθεο ζηνπο εθνπιηζηέο ήηαλ ε 

πξνθαηαβνιή απφ ηνλ δαλεηδφκελνπ ηεο κηζήο αμίαο ηνπ πινίνπ, ην νπνίν σο ηελ 

πιήξε απνπιεξσκή ηνπ απφ ην δαλεηδφκελν βξηζθφηαλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο (ηνπ 

Βαιιηάλνπ θαη ηνπ Εαξίθε), σο εγγχεζε γηα ην δάλεην. Τπνινγίδεηαη, πσο απφ ην 

δαλεηζκφ, νη δαλεηζηέο δελ θέξδηδαλ κφλν απφ ηνλ ηφθν, αιιά είραλ θαη επηπιένλ 

έζνδα, πνπ έθηαλαλ ζην 15%, απφ πξνκήζεηεο θαη κεζηηεία πνπ εηζέπξαηηαλ απφ ηηο 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζηηο νπνίεο αζθαιίδνληαλ ηα πινία.
73

   

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ρξεκαηνδνηηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίνλ απεπζχλνληαλ νη 

εθνπιηζηέο ήηαλ ε Σξάπεδα Αζελψλ. Ζ ηξάπεδα ρξεκαηνδνηνχζε ην κηζφ πνζφ πνπ 

ρξεηάδνληαλ γηα ηελ αγνξά ηνπ πινίνπ, αθνχ πξψηα ν εθνπιηζηήο έπξεπε λα 

θαηαβάιιεη ζηελ ίδηα ην ππφινηπν πνζφ, θαη δηαηεξνχζε, θη απηή φπσο νη εκπνξηθνί 

νίθνη ηεο δηαζπνξάο, ηελ θπξηφηεηά ηνπ. Ο δαλεηδφκελνο έπξεπε λα επηζηξέςεη ζηελ 

ηξάπεδα ην ρξεσζηνχκελν πνζφ εληφο ηεηξαεηίαο, ππνρξέσζε πνπ φηαλ 

εθπιεξσλφηαλ, ζπλνδεχνληαλ απφ ηελ απφθηεζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ πινίνπ απφ ηνλ 

εθνπιηζηή. Ζ Σξάπεδα Αζελψλ εηζέπξαηηε επηηφθην πνπ έθηαλε θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην 6-8%, ελψ θέξδηδε θαη 1,5-2%, επηπιένλ, σο πξνκήζεηα θαηά ηελ αγνξά 

ηνπ ζθάθνπο.
74

 

Οη έιιελεο θεθαιαηνχρνη, ησλ νπνίσλ ην θεθάιαην δελ επαξθνχζε γηα ηελ 

αγνξά ησλ αηκφπινησλ, επσθειήζεθαλ απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο δαλεηνδφηεζεο. 

ζν, φκσο, δηαξθνχζε ε αβεβαηφηεηα γηα ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ πινίσλ 
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 Βι. Σδ. Υαξιαχηε, ό.π., ζ. 201-203 θαη Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 148.  
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 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 148. 



 45 

έιεηπαλ νη επελδχζεηο απφ ηνπο κηθξνθεθαιαηνχρνπο, νη νπνίνη δελ ηνικνχζαλ λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο ζε πινία κε αζαθή ηδηνθηεζία.  

Μηα ηξίηε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, εθηφο ησλ Διιήλσλ ηεο νκνγέλεηαο θαη ηεο 

Σξάπεδαο Αζελψλ, απνηεινχζαλ νη έκπνξνη-ηξαπεδίηεο ηεο χξνπ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε 

απηήο ηεο νκάδαο παξαηεξήζεθε, θπξίσο, θαηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο κεηάβαζεο απφ 

ην ηζηίν ζηνλ αηκφ, θαηά ηελ πεξίνδν 1900-1914 θαη αθνξνχζε ζηε λενιφγεζε 

πινίσλ ζηε χξν θαη ηνλ Πεηξαηά.
75

 Δίλαη ε επνρή πνπ ν Πεηξαηάο αξρίδεη λα απνθηά 

δεζπφδνπζα ζεκαζία ζηα λαπηηιηαθά πξάγκαηα, θαζψο, ε δεχηεξε πεξίνδνο ηεο 

κεηάβαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθνπιηζηή πνπ 

αληηθαζηζηά ηνλ έκπνξν-πινηνθηήηε. Πνιιά κέιε ηνπ «ηφληνπ» δηθηχνπ 

εγθαζίζηαληαη ζηνλ Πεηξαηά θαη ην Λνλδίλν, ηδξχνληαο θαζαξψο λαπηηιηαθά γξαθεία. 

Οη έκπνξνη-ηξαπεδίηεο ηεο χξνπ πνπ ρξεκαηνδνηνχζαλ ηνπο εθνπιηζηέο ήηαλ νη 

απφγνλνη ησλ κειψλ ηνπ ηζρπξνχ «ρηψηηθνπ» δηθηχνπ, φπσο νη Απγεξηλφο, 

Νεγξεπφληεο θαη Μαπξνγνξδάηνο θαη νη νπνίνη ρξεκαηνδνηνχζαλ λαπηηθέο 

νηθνγέλεηεο απφ ηελ Κάζν, ηε Υίν θαη ηελ Άλδξν, φπσο νη νηθνγέλεηεο 

Κνπινπθνπληή, Αλδξεάδε θ.α.
76

  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο θαζεκηάο 

απφ ηηο ηξεηο παξαπάλσ νκάδεο επελδπηψλ, ζχκθσλα κε ηα λενιφγηα ηεο χξνπ 

(1880-1910) θαη ηνπ Πεηξαηά (1900-1910) 

Πίλαθαο 7. Οη νκάδεο επελδπηώλ πνπ ρξεκαηνδνηνύζαλ ηνπο πινηνθηήηεο 

Οκάδεο επελδπηώλ Πινία θθρ 

πκκεηνρή ζην ζύλνιν 

λενινγεκέλωλ πινίωλ ύξνπ-

Πεηξαηά (%) 

Έκπνξνη/εθνπιηζηέο  Ν. Ρσζίαο 13 11.880 6 

Έκπνξνη/εθνπιηζηέο Γνχλαβε 10 18.100 10 

Έκπνξνη/εθνπιηζηέο/ηξαπεδίηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο 
38 31.260 17 
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 Βι. Σδ. Υαξιαχηε, ό.π., ζ. 254-255. 
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 Ό.π., ζ. 255. 
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Οκάδεο επελδπηώλ Πινία θθρ 

πκκεηνρή ζην ζύλνιν 

λενινγεκέλωλ πινίωλ ύξνπ-

Πεηξαηά (%) 

Σξάπεδα Αζελψλ 22 30.837 16 

Έκπνξνη/ηξαπεδίηεο χξνπ 63 59.980 32 

Απηνρξεκαηνδφηεζε 34 28.516 15 

Άιινη 8 8.607 4 

χλνιν λενινγήζεσλ χξνπ-

Πεηξαηά 
188 189.180 100 

χλνιν απνθηεζέλησλ πινίσλ 538 516.037  

  
Πεγή: 

          Σδ., Υαξιαχηε, Ιζηνξία ηεο ειιελόθηεηεο λαπηηιίαο, 19
νο

-20
νο

 αη., εθδ. Νεθέιε, Αζήλα, 2001, 

ζ.255. 

 

 

. 

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα κειεηήζνπκε ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ 

ηνπο επελδπηέο πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη εληφο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη, θπξίσο, 

ζηε χξν ζε επελδχζεηο ζηε λαπηηιία. αλ κηα πξψηε νκάδα παξαγφλησλ, ζα έπξεπε 

λα αλαθέξνπκε ηελ ππνρψξεζε ησλ θεξδψλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ζε νκνινγίεο, 

ηίηινπο θαη αθίλεηα θαη ηε ζχγθξηζή ηνπο κε ηα θέξδε ζηε λαπηηιία. Οη επελδχζεηο ζε 

αθίλεηα, νκνινγίεο θαη ηίηινπο δελ απέθεξαλ, πιένλ, ηελ πεξίνδν 1870-1890, 

παξαπάλσ απφ 6%
77

, ελψ ηα αληίζηνηρα θέξδε ηεο λαπηηιίαο ππνινγίδεηαη λα 

θπκαίλνληαη ζην 25%, ελψ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ν πφιεκνο ησλ Μπφεξο, 

έθηαλαλ αθφκε θαη ζην 40%.
78

  

Μηα αθφκε αηηία γηα ηε ζηξνθή ζηηο λαπηηιηαθέο επελδχζεηο θξίλεηαη ε πνιηηηθή 

ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Ζ Σξάπεδα δελ παξαρσξνχζε δάλεηα ζηε 

λαπηηιία κε άκεζν ηξφπν, αιιά, πάλησο, εμππεξεηνχζε ηνπο θεθαιαηνχρνπο πνπ 

επηζπκνχζαλ λα επελδχζνπλ ζε απηήλ. Οη θάηνρνη νκνινγηψλ θαη κεηνρψλ ηηο 

θαηέζεηαλ ζηελ Σξάπεδα θαη εηζέπξαηηαλ ηα ¾ ηεο αμίαο ηνπο. Με ην ξεπζηφ πνπ 

πξνκεζεχνληαλ απνθηνχζαλ ηε δπλαηφηεηα λα ηελ επελδχζνπλ ζηε λαπηηιία, 

                                                 
77

 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 149.  
78

 Ό.π., ζ. 149. 
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εμαζθαιίδνληαο ηα απαξαίηεηα δαλεηαθά θεθάιαηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

Σξάπεδα ρξεκαηνδνηνχζε ηνπο επελδπηέο έρνληαο εμαζθαιίζεη πςειέο εγγπήζεηο.
79

    

Ζ ζπκπινηνθηεζία απνηεινχζε έλα δηαδεδνκέλν ηξφπν απφθηεζεο πινίσλ. 

Άλζξσπνη πνπ δελ είραλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα ηελ αγνξά πινίσλ, ζπλέλσλαλ 

ηα θεθάιαηά ηνπο θαη αληαπεμέξρνληαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο ηνπο. Ο αξηζκφο ησλ κεξηδίσλ ελφο πινίνπ δελ θαζνξίδνληαλ κε θάπνην λφκν, 

αιιά ζπλήζσο βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηα δχν θαη ηα είθνζη ηέζζεξα.
80

 Σν κεξίδην πνπ 

θαηείρε θάπνηνο ζηελ ηδηνθηεζία ελφο πινίνπ κπνξνχζε λα ην πνπιήζεη αλεμάξηεηα 

απφ ηε ζέιεζε ησλ ππφινηπσλ ηδηνθηεηψλ, ελψ γηα ηηο πξάμεηο ηνπ δηαρεηξηζηή πνπ 

νξίδνληαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκπινηνθηήηεο, είραλ πεξηνξηζκέλε επζχλε.
81

  

Ο γεληθφο θαλφλαο πνπ ραξαθηήξηδε ηηο ζπκπινηνθηεζίεο ήηαλ ε ζπγγέλεηα ή ε 

θνηλή θαηαγσγή ησλ ζπκπινηνθηεηψλ. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχζαλ ζε ζπκπινηνθηεζία, 

πέξα απφ ηελ αλεχξεζε ηνπ αλαγθαίνπ θεθαιαίνπ, πνπ πξναλαθέξακε, κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηνπο εμήο: αθελφο, κε ηελ ζπκπινηνθηεζία ππήξρε ε δπλαηφηεηα 

επηκεξηζκνχ ηεο επζχλεο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ θαη, αθεηέξνπ, ε «αλάγθε 

απνξξφθεζεο πιενλαζκαηηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα πινία».
82

 

Δίλαη ζαθέο πσο φηαλ έλαο θεθαιαηνχρνο επελδχεη ζε έλα κφλν πινίν, ν θίλδπλνο πνπ 

αλαιακβάλεη είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έρεη ρσξίζεη ζε κεξίδηα ην θεθάιαηφ ηνπ θαη ην έρεη επελδχζεη ζε 

δηαθνξεηηθά πινία, ηαπηφρξνλα. Ο κηθξφηεξνο θίλδπλνο αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο 

απψιεηαο ηνπ πινίνπ ζε λαπάγην, ζηελ θαθή εκπνξηθή δηαρείξηζε θ.α.         

                                                 
79

 Ό.π., ζ. 149. 
80

 Βι. Σδ. Υαξιαχηε, ό.π., ζ. 258. 
81

 Ό.π., ζ. 259. Ο Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 158, αλαθέξεη πσο ε επηθξαηνχζα ζπλήζεηα ήηαλ ε δηαίξεζε 

ηνπ θεθαιαίνπ αγνξάο ηνπ αηκφπινηνπ ζε εθαηφ κεξίδηα θαη ε, επί ηνηο εθαηφ, ζπκκεηνρή ηνπ θάζε 

ζπκβαιιφκελνπ, αλαινγηθά, πξνο ην πνζφ επέλδπζεο. 
82

 Ό.π., ζ. 259. 
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Ζ ηάζε ηεο ζπκπινηνθηεζίαο, πνπ ήηαλ ε ζπλήζεο πξαθηηθή απφθηεζεο 

αηκφπινησλ εληφο ηεο ειιαδηθήο επηθξάηεηαο, βξήθε ηδηαίηεξα πξφζθνξν έδαθνο ζηε 

χξν θαη ηελ Άλδξν κεηά ην 1890 θαη «δεκηνχξγεζε ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αηκνθίλεηνπ ζηφινπ ησλ Κπθιάδσλ».
83

 Πνιινί κηθξνθεθαιαηνχρνη κπήθαλ κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ζηελ αγνξά ησλ αηκφπινησλ θαη ηεο λαπηηιίαο. Οπζηαζηηθά, φκσο, ήηαλ 

εμαξηεκέλνη απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο ησλ κεγάισλ εθνπιηζηψλ νη νπνίνη 

έπαηξλαλ θαη ηηο απνθάζεηο. ην ζεκείν απηφ ζα έπξεπε λα ηνλίζνπκε ηελ πηζαλφηεηα 

ρξενθνπίαο ησλ κηθξνκεηφρσλ απφ ηηο ιαλζαζκέλεο ή παξάηνικεο ελέξγεηεο ησλ 

κεγαινθεθαιαηνχρσλ, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηνπ αλδξηψηε εθνπιηζηή Γ. 

Μσξαΐηε, ηελ νπνία θαη ζα παξαθνινπζήζνπκε ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο 

καο.  

 

7. Πξνβιήκαηα ηεο αηκνθίλεηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο 

 

α. Αζθάιεηεο  

Σν δήηεκα ηεο αζθάιηζεο ησλ πινίσλ απνηεινχζε κφληκν πξφβιεκα ηεο 

ειιεληθήο λαπηηιίαο, απφ ηελ ίδξπζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο σο θαη ηελ 

πεξίνδν πνπ κειεηάκε. Κξαηηθή κέξηκλα ή πξσηνβνπιία επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

δελ ππήξρε θαη νη πινηνθηήηεο αλαγθάδνληαλ λα ζηξαθνχλ ζε άιινπο θνξείο 

αζθάιηζεο, φπσο νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Δμαηηίαο, φκσο, ησλ δφιησλ λαπαγίσλ θαη 

ησλ λαπηαπαηψλ, δηαιχζεθαλ ηα αζθαιηζηηθά θαηαζηήκαηα ηεο Δξκνχπνιεο πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζην πξψην κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα.
84
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 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 158. 
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Σν 1867, νπφηε θαη έρνπκε πιεξνθνξίεο απφ ηνλ Γ. Μαλζφια
85

, ιεηηνπξγνχζαλ 

ζηε ρψξα είθνζη επηά λαπηαζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο απνηεινχζαλ θαη ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα αλάκεζα ζηηο ζπλνιηθά είθνζη ελλέα εκπνξηθέο εηαηξίεο.
86

 

Οη ηφπνη ζηνπο νπνίνπο έδξεπαλ είλαη νη αθφινπζνη, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 8 πνπ αθνινπζεί 

 

Πίλαθαο 8. Δκπνξηθέο εηαηξίεο, 1867 (ζε παξέλζεζε νη κε λαπηαζθαιηζηηθέο) 

Πόιε Γηαιύζεθαλ Τπάξρνπλ (1867) ύλνιν 

χξνο 14 12 26 

Πάηξα 11 6 (1) 17 

Αζήλα 2 1 (1) 3 

Πεηξαηάο 1 1 2 

Αξγνζηφιη - 2 2 

Όδξα - 1 1 

Γαιαμίδη - 1 1 

Αιαγσλία 1 - 1 

Ηζάθε - 2 2 

Εάθπλζνο - 1 1 

πέηζεο - 2 2 

ύλνιν 29 29 (2) 58 
 

Πεγή: 

Γ. Μαλζφιαο, Πνιηηεηνγξαθηθαί πιξνθνξίαη πεξί Διιάδνο, Αζήλα, 1867, ζ. 168. 

 

 

Σν πξφβιεκα ηεο αζθάιηζεο ησλ αηκφπινησλ ζπλππάξρεη κε ην δήηεκα ηεο 

ππνζήθεπζεο. Σν λνκνζεηηθφ θελφ πνπ ππήξρε δελ απνζαθήληδε ην δήηεκα ηεο 

ππνζήθεο
87

 θαη επεξέαδε, κε ηε ζεηξά ηνπ, ην δήηεκα ηεο αζθάιηζεο ησλ πινίσλ. Γελ 

ππήξρε πςειφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αζθάιηζε ησλ αηκφπινησλ, αθξηβψο 

εμαηηίαο απηνχ ηνπ λνκνζεηηθνχ θελνχ, ζε ζπλδπαζκφ, κε ηελ ηνπνζέηεζε πςειψλ 

θεθαιαίσλ πνπ απαηηνχζε ε επέλδπζε.  
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 Βι. Γ. Μαλζφιαο, Πνιηηεηνγξαθηθαί πιεξνθνξίαη πεξί Διιάδνο, Αζήλα, 1867, ζ. 168-170. 
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 Οη δχν ελαπνκείλαζεο ήηαλ ε εηαηξία «Φνίλημ», ζηελ Αζήλα, ε νπνία ήηαλ αζθαιηζηηθή ελαληίνλ 

ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο θαη ε «Δηαηξία ηεο Διιεληθήο Οηλνπνηΐαο» πνπ έδξεπε ζηελ Πάηξα. 
87

 Αλαθέξεηαη σο έλα απφ ηα κείδνλα πξνβιήκαηα ζην Δ. Δκπεηξίθνο, ό.π., ζ. 13. 
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Γηα ην ιφγν απηφλ νη εθνπιηζηέο ζηξέθνληαλ ζηηο αζθαιηζηηθέο αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη, θπξίσο, ζηελ αγνξά ηνπ Λνλδίλνπ. Έρνπκε, ήδε, αλαθέξεη ηηο 

πξνκήζεηεο πνπ έπαηξλε ν νίθνο Βαιιηάλνπ απφ ηελ αζθάιηζε ησλ πινίσλ ησλ 

νπνίσλ ρξεκαηνδνηνχζε ηελ αγνξά. Ζ αζθάιηζε γηλφηαλ ζε ινλδξέδηθνπο 

νξγαληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαλ ν νίθνο Βαιιηάλνπ, εηζπξάηηνληαο ηελ 

αλάινγε πξνκήζεηα.  

Οη ζπρλέο πεξηπηψζεηο δφιησλ λαπαγίσλ θαη λαπηαπαηψλ, απφ ηε κεξηά ησλ 

ειιήλσλ εθνπιηζηψλ, είραλ δεκηνπξγήζεη άζρεκε θήκε γηα απηνχο ζηνπο θφιπνπο 

ησλ αζθαιηζηηθψλ ηδξπκάησλ, κε ζπλέπεηα είηε ηελ απνθπγή αζθάιηζεο ειιεληθψλ 

πινίσλ, είηε ηελ επηβνιή πςεινχ θφκηζηξνπ. Απνηέιεζκα ήηαλ ε αχμεζε ησλ 

αζθάιηζηξσλ θαηά 30% ηελ πεληαεηία 1893-1898 θαη ε επηβνιή αζθάιηζηξσλ 11-

12% ην 1907, έλαληη 7% πνπ θαηέβαιιαλ νη πινηνθηήηεο ησλ μέλσλ πινίσλ.
88

  

 

β. Έιιεηςε λαπηηθήο ηξάπεδαο 

 

Ζ έιιεηςε λαπηηθήο ηξάπεδαο αλαθέξζεθε, έκκεζα, ζηα δχν πξνεγνχκελα 

δεηήκαηα, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αζθάιηζε, θαζψο ζρεηίδνληαη άκεζα. Μηα 

ηξάπεδα πνπ αζρνιείηαη, απνθιεηζηηθά, κε ηα λαπηηιηαθά ζέκαηα, ζεκαίλεη έλαλ 

νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα απεπζπλζνχλ νη θεθαιαηνχρνη ηφζν γηα ηε 

δαλεηαθή ηνπο ρξεκαηνδφηεζε, φζν θαη γηα ηελ αζθάιηζε ησλ πινίσλ ηνπο, 

απνθεχγνληαο, έηζη, ηνπο ηδηψηεο-ρξεκαηνδφηεο θαη ηηο μέλεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. 

Ο Δ. Δκπεηξίθνο ζηελ αλαθνξά ηνπ ζηελ θξίζε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο αξηζκεί 

κηα ζεηξά απφ αηηίεο.
89

 Αλάκεζα ζε απηέο, πξσηεχνπζα ζέζε θαηέρεη ε έιιεηςε 
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 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 152. 
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 Βι. Δ. Δκπεηξίθνο, ό.π., ζ. 13. 
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λαπηηθήο πίζηεο ζηε ρψξα. Θεσξεί πσο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο
90

 ρξεηάδεηαη 

κηα λαπηηθή ηξάπεδα ε νπνία ζα έρεη επηηφθην 4-5% ζηηο πεξηπηψζεηο 

ρξεκαηνδφηεζεο, αληί γηα ηελ επηβάξπλζε 20-30% πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά. 

ην δήηεκα ηεο αζθάιηζεο ησλ αηκφπινησλ πξνηείλεη ηελ ίδξπζε ειιεληθήο 

αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο
91

, σο πξψηηζηε αλάγθε, θαζψο κε ηελ ίδξπζή ηεο ζα δνζνχλ 

θίλεηξα ζηνπο θεθαιαηνχρνπο γηα ηελ αγνξά αηκφπινησλ. Δπηπιένλ, ζα απνθεχγεηαη 

ε δηαθπγή ελφο ηεξάζηηνπ πνζνχ πξνο ην εμσηεξηθφ. Σν πνζφ απηφ αλέξρνληαλ ζε 

1.200.000 θαη’ έηνο θαη αθνξνχζε ηελ αζθάιηζε αηκφπινησλ ζην εμσηεξηθφ.  

 

γ. Άιια πξνβιήκαηα 

 

Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε, ήδε, αλαθέξεη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ απνηεινχλ κία θνηλή ζπληζηακέλε πάλσ ζηελ νπνία ¨ρηίζηεθε¨ ε 

ειιεληθή λαπηηιία εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Γελ κπνξνχκε, δειαδή, λα απνθφςνπκε ην 

δήηεκα ηεο αζθάιηζεο ησλ πινίσλ απφ απηφ ηεο ππνζήθεο, ή θαη ηα δχν απηά 

δεηήκαηα, απφ θνηλνχ ή μερσξηζηά, απφ ην δήηεκα ηεο αλππαξμίαο λαπηηθήο 

ηξάπεδαο. Οπφηε, θάζε ηέηνην ζέκα πνπ παξνπζηάδνπκε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα ππφινηπα, ζαλ έλαο αθφκα θξίθνο ζηελ αιπζίδα ησλ 

πξνβιεκάησλ, ησλ αδπλακηψλ ή ησλ αλεπαξθεηψλ ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζήο ηεο απφ ην ηζηίν ζηνλ αηκφ θαη απφ ηε 

ζπκπιεξσκαηηθή θχζε ησλ κεηαθνξψλ πξνο ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ 

εμεηδίθεπζε ζηε κεηαθνξά θαη ηνλ εθνπιηζκφ. 

                                                 
90

 Ζ αλαθνξά γίλεηαη γηα ηελ ηζηηνθφξν λαπηηιία, αιιά ε έιιεηςε λαπηηθήο ηξάπεδαο γηα ηελ αγνξά θαη 

αζθάιηζε ησλ ηζηηνθφξσλ δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ απηή ησλ αηκφπινησλ, γηαηί ε έιιεηςή ηεο 

είλαη θαζνιηθή. 
91

 Ό.π., ζ. 17. 
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Λακβάλνληαο ππφςε καο ηα παξαπάλσ, ζα απνπεηξαζνχκε λα εληάμνπκε ζηελ 

¨αιπζίδα¨ ησλ πξνβιεκάησλ θαη θάπνηα άιια δεηήκαηα, ηα νπνία είραλ ην δηθφ ηνπο 

ξφιν ζηελ ειιεληθή λαπηηιία. Καηαξράο, έρνπκε δηαθξίλεη, ήδε, ηελ έιιεηςε 

θξαηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο. Φαίλεηαη, έθδεια, απφ ηελ 

απνπζία λαπηηθήο ηξάπεδαο ή ελφο θξαηηθνχ θνξέα αζθάιηζεο ησλ αηκφπινησλ, κε 

ζπλέπεηα νη εθνπιηζηέο λα απεπζχλνληαη ζην εμσηεξηθφ γηα δάλεηα θαη αζθάιεηεο. Σν 

ειιεληθφ Γεκφζην, πάλησο, είρε πξσηνζηαηήζεη ζηελ ίδξπζε αηκνπιντθήο εηαηξίαο, 

κε έδξα ηε χξν, θαη ε νπνία ιεηηνχξγεζε θαηά ην δηάζηεκα 1857-1892. πσο ζα 

δνχκε, φκσο, ζην θνκκάηη πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηε χξν
92

, ε αηκνπιντθή απηή εηαηξία 

δελ ζα έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο αηκνθίλεηεο λαπηηιίαο θαη δχλακεο ηεο 

ρψξαο, αιιά ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην θξάηνο κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ 

ηνπ, πνπ δελ είραλ ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο λαπηηιίαο. Ζ δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο ζα 

είλαη αλνξζνινγηθή θαη ζα πξνθαιέζεη, ηειηθά, ηε δηάιπζή ηεο.
93

 Άξα, ζπλνςίδνληαο, 

κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηε γεληθφηεξε αδηαθνξία ηνπ θξάηνπο γηα ηελ αλάιεςε, 

απφ ηε κεξηά ηνπ, πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα έδηλαλ πεξαηηέξσ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ειιεληθήο λαπηηιίαο θαη ηελ, αληίζηνηρε, πξνζθφιιεζή ηνπ ζε κηθξνζπκθέξνληα 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηε δηθή ηνπ αζθάιεηα.  

Μηα αθφκα ζεκαληηθή έιιεηςε πνπ ραξαθηήξηδε ηε λαπηηιία ηεο ρψξαο ήηαλ ε 

ζρεηηθή έιιεηςε λαπηηθψλ ζρνιείσλ.
94

 Ζ λαπηηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη αλαγθαία γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο, αθνχ νη έιιελεο λαπηηθνί αγλννχζαλ βαζηθέο γλψζεηο 

ηεο κεραληθήο θαη ηεο λέαο ηερλνινγίαο. ηα ζρνιεία απηά ζα έπξεπε λα δηδάζθνληαη 

φια ηα απαξαίηεηα καζήκαηα ηεο λαπηηθήο, πνιεκηθά θαη εκπνξηθά ή ηεο λαππεγηθήο, 

φπσο θαη νηθνλνκηθά θαη εκπνξηθά καζήκαηα. Πξνηείλεηαη, επίζεο, ε ¨πξαθηηθή 
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 Βι. εδώ, ζ. 76-82. 
93

 Ο Δ. Δκπεηξίθνο, Πεξί ηεο αηκήξνπο εκώλ λαπηηιίαο (αη πξόνδνη θαη αη λέαη απηήο αλάγθαη), Αζήλα, 

1900, ζ.21, ζεκεηψλεη πσο ε αηηία πνπ νδήγεζε ζηε δηάιπζε ηεο εηαηξίαο ήηαλ ε έιιεηςε 

θπβεξλεηηθνχ ειέγρνπ.  
94

 Βι. Δ. Δκπεηξίθνο, Πεξί εκςπρώζεσο…,φ.π., ζ. 17. Δπίζεο, βι. Α.Ν. Βεξλαξδάθεο, ό.π., ζ. 247. 
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άζθεζε¨ ησλ ζπνπδαζηψλ θαηά ηα δχν ηειεπηαία έηε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.
95

 Πάλησο, 

ζε ζρέζε κε ηα λαπηηθά ζρνιεία, δελ πξνθχπηεη απφιπηε αλππαξμία, θαζψο ν Γ. 

Μαλζφιαο
96

 καο πιεξνθνξεί πσο, ήδε, απφ ην 1837 ππήξραλ λαπηηθέο ζρνιέο κε 

έδξα ηε χξν θαη ην Ναχπιην. Μάιηζηα, αλαθέξεη πσο ην 1867 αθνινπζεί ε ζχζηαζε 

πέληε λέσλ λαπηηθψλ ζρνιείσλ, απφ κία ζηηο πφιεηο ηεο Δξκνχπνιεο, ηεο Όδξαο, ησλ 

πεηζψλ, ηνπ Γαιαμηδίνπ θαη ηνπ Αξγνζηνιίνπ.  

Οη έιιελεο εθνπιηζηέο έθαλαλ παξαγγειίεο γηα ηελ αγνξά ησλ λεφηεπθησλ 

αηκφπινηψλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη, θπξίσο, ζηελ Αγγιία. ηελ Διιάδα δελ ππήξραλ 

νη ππνδνκέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λαππεγηθήο. Σν ίδην θαηλφκελν παξαηεξείηαη θαη 

γηα ηηο επηζθεπέο ησλ αηκφπινησλ, ζηηο νπνίεο θπξηαξρνχζαλ, θαη πάιη, νη αγγιηθέο 

εηαηξίεο. Τπήξρε, ινηπφλ, ην αίηεκα απφ κεξίδα ησλ εθνπιηζηψλ ηεο επνρήο γηα ηελ 

αηέιεηα ζηελ εηζαγσγή ησλ απαξαίηεησλ εηδψλ πξνο λαππήγεζε.
97

 Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ζα ελζαξξχλνληαλ ε δεκηνπξγία ειιεληθψλ εηαηξηψλ γηα ηελ επηζθεπή ησλ 

πινίσλ θαη ζα επηηπγράλνληαλ κηθξφηεξν θφζηνο γηα ηνπο έιιελεο εθνπιηζηέο.   

 

8. Μεηαρεηξηζκέλα αηκόπινηα θαη θζελνί κηζζνί πιεξσκάησλ 

 

 

Οη έιιελεο εθνπιηζηέο είραλ νξηζκέλα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζηε κάρε 

πνπ έδηλαλ κε ηνπο μέλνπο εκπνξηθνχο ζηφινπο πνπ αληαγσλίδνληαλ ζηε Μαχξε 

Θάιαζζα θαη ην Γνχλαβε. Μηα απφ ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο ησλ ειιήλσλ εθνπιηζηψλ 

ήηαλ ε αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ αηκφπινησλ.
98

 Οη ιφγνη πνπ νδεγνχζαλ ηνπο 

θεθαιαηνχρνο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ησλ εγθαηεζηεκέλσλ Διιήλσλ ζηε Μαχξε 

Θάιαζζα ζηελ αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ θνξηεγψλ αηκφπινησλ δελ ήηαλ άιινο απφ ην 
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 Βι. Α.Ν. Βεξλαξδάθεο, ό.π., ζ. 247.   
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 Βι. Γ. Μαλζφιαο, ό.π., ζ. 195. 
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 Βι. Δ. Δκπεηξίθνο, ό.π., ζ. 17. 
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 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 153. 
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κηθξφηεξν θφζηνο ηνπο ζε αληίζεζε πξνο ηα λεφηεπθηα αηκφπινηα ησλ δπηηθψλ 

λαππεγείσλ. Σα κεηαρεηξηζκέλα πινία, αθφκα θαη ηα βπζηζκέλα πινία ή πινία πνπ 

είραλ εμνθείιεη,
99

 αγνξάδνληαλ απφ ηνπο έιιελεο θεθαιαηνχρνπο γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ρακειφηεξε ηηκή αγνξάο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ρακειφηεξν ζηαζεξφ 

θφζηνο θαη πςειή απφδνζε θεθαιαίνπ. Ηδηαίηεξα ζηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο 

άλζεζεο ησλ κεηαθνξψλ, φπσο ε δηάξθεηα ηνπ πφιεκνπ ησλ Μπφεξο ζηα 1899-1902, 

νπφηε θαη ηα θέξδε απφ ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ππήξμαλ ηεξάζηηα γηα ηνπο έιιελεο 

πινηνθηήηεο, «αξθνχζαλ 3-4 ρξφληα πιήξνπο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ απφζβεζε ηνπ 

πνζνχ αγνξάο ελφο αηκφπινηνπ».
100

 Ζ πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε ηνλ πφιεκν ησλ 

Μπφεξο, ήηαλ θαη ε κνλαδηθή πνπ πξνθάιεζε ηελ πξνηίκεζε λεφηεπθησλ ζθαθψλ 

απφ ηνπο Έιιελεο. Σα θέξδε πνπ απνθφκηζαλ δεκηνχξγεζαλ πξνζδνθίεο γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία. Ζ ηζηνξία δε δηθαίσζε 

ηηο επηζπκίεο ησλ ειιήλσλ πινηνθηεηψλ θαη ηα θέξδε κεηψζεθαλ, πέθηνληαο ζηα πξν 

ηνπ πνιέκνπ επίπεδα.  

Ζ αγνξά απφ ηελ νπνία νη νκνγελείο πξνκεζεχνληαλ ηα κεηαρεηξηζκέλα 

θνξηεγά αηκφπινηα ήηαλ ε Αγγιία. Ζ ηερλνινγηθή ππεξνρή ησλ αγγιηθψλ 

λαππεγείσλ ζπληέιεζε ζηε ζπρλή πψιεζε ησλ, παιηάο ηερλνινγίαο, πινίσλ ζε ηξίηεο 

ρψξεο.
101

 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε Αγγιία 

πνχιεζε πινία. 
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 Ό.π., ζ.153. 
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 Ό.π., ζ. 160. 
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 Βι. P. Davies, ό.π., ζ. 263. 



 55 

Πίλαθαο 9. Αγνξέο κεηαρεηξηζκέλωλ αηκόπινηωλ από ηελ Αγγιία, 1894-1906 

Έηνο Υωξεηηθόηεηα 

1894 838 

1895 6.643 

1896 12.751 

1897 4.202 

1898 5.452 

1899 36.741 

1900 41.514 

1906 48.515 
 

 

Πεγή: 

           Β., Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ εηο ηνλ αηκόλ. Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία, 1858-1914, εθδ. 

Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα, 1993, ζ. 154-155. 

 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηε δπλακηθή ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

. 

Λακβάλνληαο ππφςε καο θαη ηε κέζε ρσξεηηθφηεηα ησλ αηκφπινησλ πνπ αγφξαζαλ 

απφ ηελ Αγγιία νη έιιελεο νκνγελείο ην 1906, θαη ε νπνία ήηαλ 1.941 θθρ
102

, 

δηαθξίλνπκε ηε ζηξνθή ησλ Διιήλσλ πξνο ηα κεγάια αηκφπινηα θαη ηελ πνληνπφξα 

λαπηηιία. 

ην επφκελν κέξνο ηεο εξγαζίαο καο, φπνπ ζα κειεηήζνπκε ηε λαπηηιηαθή 

θίλεζε δηάθνξσλ πεξηνρψλ, φπσο ε Άλδξνο, ε Κάζνο θ.α., ζα δηαπηζηψζνπκε ηελ 

αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ αηκφπινησλ έλαληη ησλ λεφηεπθησλ. ην 

ζεκείν απηφ, ζα αξθεζηνχκε ζηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ κφλν ζηνηρείσλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ καο. Ο πίλαθαο 10 καο δίλεη ηα ζηνηρεία γηα 

ηελ ειηθία ησλ ειιεληθψλ αηκφπινησλ ην 1901.  
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 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 155. 
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Πίλαθαο 10. Ηιηθία θνξηεγώλ αηκόπινηωλ, 1901 

Έηε Αηκόπινηα Σόλνη Μ.Ο. 

1-4 9 37.330 4.148 

5-9 21 83.301 3.967 

10-14 40 131.102 3.278 

15-19 16 41.956 2.622 

20-24 14 31.116 2.223 

25-29 7 13.867 1.981 

30 3 6.084 2.028 

ύλνιν 110 347.756 3.161 

 

Πεγή: 

           Β. Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ εηο ηνλ αηκόλ. Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία, 1858-1914, εθδ. 

Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα, 1993, ζ. 154-155. 

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 10 δηαθξίλνπκε πσο ηα 70 απφ ηα 110 αηκφπινηα ηνπ εζληθνχ 

λενινγίνπ, δειαδή ην 72% απηψλ, ήηαλ ειηθίαο άλσ ησλ δέθα εηψλ. Δπηπιένλ, ηα 

πεξηζζφηεξα εμ απηψλ, απνθηήζεθαλ κεηά ην 1890, νπφηε πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα 

φηη απνθηήζεθαλ κεηαρεηξηζκέλα. Αθφκα θαη ε πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε ηνλ πφιεκν 

ησλ Μπφεξο θαη πνπ, φπσο είπακε, ήηαλ εθείλε θαηά ηελ νπνία νη έιιελεο 

θεθαιαηνχρνη πξνηίκεζαλ ηα λεφηεπθηα ζθάθε, ιφγσ ησλ πςειψλ πξνζδνθηψλ πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηα ηεξάζηηα θέξδε ηεο πεξηφδνπ, δελ κπνξνχλ λα αλαηξέζνπλ ην 

γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη ηα κεηαρεηξηζκέλα αηκφπινηα απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηελ πξν ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πεξίνδν.
103

 

 

Ζ δεχηεξε ζπληζηψζα ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, ήηαλ 

νη κηζζνί ησλ πιεξσκάησλ. Οη ρακειέο απαηηήζεηο ηνπο θαη ε αλχπαξθηε 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ζπληέιεζαλ ζηε δηακφξθσζε ρακειψλ κηζζνινγίσλ θαη 

                                                 
103

 Ζ Σδ. Υαξιαχηε, ό.π., ζ. 248, παξνπζηάδεη έλαλ πίλαθα κε ηελ ειηθία ησλ αηκφπινησλ πνπ 

αγνξάζηεθαλ απφ έιιελεο ηελ πεξίνδν 1890-1910. Υσξίδνληαο ζε ηέζζεξηο πεληαεηίεο, ηα ζηνηρεία 

έρνπλ σο εμήο: ηα έηε 1890-1895 ην 59,7% ησλ α/π πνπ αγνξάζηεθαλ ήηαλ άλσ ησλ δέθα εηψλ, ηα έηε 

1895-1900 άλσ ησλ δέθα εηψλ ήηαλ ην 62,7% ησλ αγνξαζκέλσλ α/π, ηα έηε 1900-1905 ην 67,2% θαη 

ηελ πεξίνδν 1905-1910 ην 84,5%. Μεηξψληαο ζε θθρ ηα πνζνζηά γηα ηα άλσ ησλ δέθα εηψλ 

αγνξαζκέλα α/π ήηαλ 48,3%, 53,4%, 53% θαη 73,24%, αληίζηνηρα. πλνιηθά, ζηελ εηθνζαεηία 1890-

1910 αγνξάζηεθαλ 510 α/π, εθ ησλ νπνίσλ ηα 367, ή ην 71,9%, ήηαλ ειηθίαο άλσ ησλ δέθα εηψλ. 
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ζηε θζελή δηαηξνθή ηνπο, ζηνηρεία πνπ κείσλαλ ην κεηαβιεηφ θφζηνο ησλ 

εθνπιηζηψλ θαη αχμαλαλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο. Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν 

αξηζκφο ησλ λαπηψλ ζε έλα πινίν δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ην θφζηνο πιεξσκψλ θαη 

δηαηξνθήο ηνπο, αιιά έρεη θαη έκκεζεο επηπηψζεηο ζην θέξδνο ηνπ εθνπιηζηή, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ φζν κηθξφηεξνο είλαη ν αξηζκφο ηνπ πιεξψκαηνο, ηφζν κηθξφηεξνο ρψξνο 

απαηηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ηξνθψλ θαη γηα ηε δηακνλή ηνπ, νπφηε ηφζν 

πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ν σθέιηκνο ρψξνο ηνπ πινίνπ γηα ηε κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ.
104

  

Σα πνληνπφξα πινία πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνην μέλν ιηκάλη έρνπλ ρακειφηεξεο 

απαηηήζεηο θαη θνξηψλνπλ εκπνξεχκαηα πην εχθνια απφ ηα ληφπηα πινία. Ζ επηζπκία 

γηα επηζηξνθή ζηελ παηξίδα ηνπο, κεηψλεη ηηο απαηηήζεηο ησλ πιεξσκάησλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ηελ ειιεληθή ζηαθίδα δελ ηε κεηαθέξνπλ ειιεληθά, αιιά μέλα πινία 

πνπ ζπκθσλνχλ ζε ηηκέο ρακειφηεξεο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ηα ειιεληθά πινία. Σν 

ειιεληθφ λαπηηθφ «αθκάδεη ιφγσ ηεο νιηγάξθεηαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ κέηξησλ 

απαηηήζεσλ ησλ πιεξσκάησλ».
105

 

Οη κηζζνί ησλ ειιεληθψλ πιεξσκάησλ ήηαλ θαηά πνιχ ρακειφηεξνη, ησλ 

αληίζηνηρσλ, ζηα μέλα πινία. Ο πίλαθαο 11, πνπ αθνινπζεί, καο δίλεη κηα εηθφλα ηεο 

θαηάζηαζεο κε ηε ζπγθξηηηθή απεηθφληζε ησλ κηζζνινγίσλ 

 

Πίλαθαο 11. Μηζζνί πιεξώκαηνο αηκόπινηνπ 5.000 η., 1902 (ζε θξάγθα) 

 ΗΠΑ Αγγιία Ννξβεγία Γαιιία Διιάδα 

Πινίαξρνο 1.000 725 650 750 375 

Γεχηεξνο 450 255 175 300 180 

Σξίηνο 350 182 140 200 120 

Σέηαξηνο 250 145 105 12 - 

3 Ναχθιεξνη 450 330 225 320 80 (1 κέινο) 

Ξπινπξγφο 200 157 88 100 80 
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 Βι. Α.Ν. Βεξλαξδάθεο, ό.π., ζ. 194. 
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 Ό.π., ζ. 195. 
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 ΗΠΑ Αγγιία Ννξβεγία Γαιιία Διιάδα 

6 Ναχηεο 750 618 315 480 300 (5 κέιε) 

Μάγεηξαο 300 189 88 150 80 

Ναπηφπαηο 125 87 25 60 80 (ζαιακεπφινο) 

Αξρηκεραληθφο 750 435 375 500 - 

Α’ Μεραληθφο 450 310 250 300 375 

Β’ Μεραληθφο 375 225 200 175 250 

Γ’ Μεραληθφο 300 170 140 150 125 

4 Ληπαληέο 800 460 300 500 90 (Ναχθι. κεραλ.) 

10 Θεξκαζηέο 2.000 1.150 750 1.020 
320(4 κέιε)+ 100(2 

αλζξαθείο) 

ύλνιν 8.550 5.438 3.826 5.017 2.555 

 

Πεγή: 

           Β. Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ εηο ηνλ αηκόλ. Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία, 1858-1914, εθδ. 

Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα, 1993, ζ. 157. 

 

          

     

 

Παξαηεξνχκε, φηη ην θφζηνο ηνπ Έιιελα εθνπιηζηή, αηκφπινηνπ ίζεο 

ρσξεηηθφηεηαο ζπγθξηηηθά κε έλα μέλν, είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξν ζε φ,ηη αθνξά ηε 

κηζζνδνζία ηνπ πιεξψκαηνο. Δπηπιένλ, ζηα πινία ίζεο ρσξεηηθφηεηαο, ην πιήξσκα 

πνπ απαζρνινχζαλ νη έιιελεο πινηνθηήηεο ήηαλ κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ 

μέλσλ πινηνθηεηψλ.
106

 

Μηα αθφκα ζεκαληηθή παξάκεηξνο έρεη λα θάλεη κε ην θφζηνο δηαηξνθήο. Ζ 

πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ηνπ θαγεηνχ ζηα ειιεληθά αηκφπινηα ήηαλ ππνδεέζηεξε 

απηψλ πνπ απνιάκβαλε ην πιήξσκα ζηα μέλα αηκφπινηα.
107

 Σν ρακειφ θφζηνο ηνπ 

πινηνθηήηε ζε κηζζνχο θαη δηαηξνθή ηνπ πιεξψκαηφο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ρακειφ θφζηνο ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ θνξηεγψλ αηκφπινησλ, ηνπ επέηξεπε ηελ 
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 Ζ Σδ. Υαξιαχηε, ό.π., ζ.311-313, αλαθέξεη φηη ε κηζζνινγηθή δηαθνξά ησλ ειιήλσλ θαη ησλ 

βνξεηνεπξσπαίσλ  λαπηηθψλ, νπζηαζηηθά, δελ πθίζηαηαη. Παξαζέηνληαο έλαλ πίλαθα πνπ δείρλεη ηε 

κηζζνδνζία ειιήλσλ θαη λνξβεγψλ λαπηηθψλ γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «παξφιν πνπ δεκηνπξγείηαη ε 

εληχπσζε φηη νη κηζζνί ησλ ειιεληθψλ πιεξσκάησλ ήηαλ ρακεινί, ζε γεληθέο γξακκέο νη Έιιελεο 

λαπηηθνί δελ θαίλεηαη λα είραλ απνιαβέο πνιχ ρακειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο 

ζηα βνξεηναηιαληηθά ιηκάληα». Αλεμάξηεηα απφ ηελ πξαγκαηηθή ζρέζε ηνπ κηζζνχ ησλ ειιεληθψλ θαη 

ησλ επξσπατθψλ πιεξσκάησλ, ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο πνπ έρεη λα θάλεη 

κε ηελ άξηζηε γλψζε ηνπ ρψξνπ φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ηα ειιεληθά πινία, ην ρακειφ θφζηνο 

αγνξάο κεηαρεηξηζκέλσλ αηκφπινησλ θαη ε θνηλή θαηαγσγή ησλ πιεξσκάησλ πνπ κείσλε ή εμάιεηθε 

ην θαηλφκελν ηεο ιηπνηαμίαο, παξακέλεη ηζρπξφ θαη δηθαηνινγεί ηελ αλάπηπμή ηεο θαηά ηελ πεξίνδν 

πνπ κειεηάκε.      
107

 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 157. 
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πξνζθνξά ρακειψλ λαχισλ θαη ην γεγνλφο απηφ απνηέιεζε ην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, ζηε 

λαπζηπινΐα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο.
108
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 πσο θαη πξνεγνπκέλσο, ζηελ ππνζεκείσζε 106, ζην Σδ. Υαξιαχηε, ό.π., ζ. 313-315, δηαθαίλεηαη, 

κέζα απφ ην εκεξνιφγην ηνπ Αλαζηάζηνπ χξκα, πινίαξρνπ ζε πνιιά αηκφπινηα, φηη ην θφζηνο 

δηαηξνθήο ησλ ειιεληθψλ αηκφπινησλ δελ ήηαλ ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ επξσπατθψλ 

αηκφπινησλ. Σα ίδηα ζπκπεξάζκαηα ηζρχνπλ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φπσο θαη ζην θφζηνο ησλ 

κηζζψλ ησλ πιεξσκάησλ.  
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Μέξνο Γ’. Η λαπηηιία ηνπ εθηόο ζπλόξωλ ειιεληζκνύ 

 

1. Νόηηα Ρσζία 

 

Μέζα ζηηο ζπλζήθεο πνπ πεξηγξάςακε αλαπηχρζεθε ε ειιεληθή λαπηηιία. 

Καζνξηζηηθφ θαη πξσηνπφξν ξφιν ζηελ αλάπηπμή ηεο είραλ νη Έιιελεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη ζηεξηδφκελνη ζηα θεθάιαηα πνπ είραλ απνθηήζεη απφ ηηο 

εκπνξηθέο ηνπο ζπλαιιαγέο, ζηξάθεθαλ ζε απηήλ θαη άλνημαλ ην δξφκν γηα ηε 

ζπλνιηθή ηεο αλάπηπμε.  

Ζ Νφηηα Ρσζία ήηαλ απφ πνιχ λσξίο κία απφ ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έδξαζε, 

επηρεηξεκαηηθά, έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ απφδεκνπ ειιεληζκνχ θαη δεκηνχξγεζε ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ αλάπηπμε. Οη Έιιελεο έθζαζαλ ζηε Νφηηα 

Ρσζία απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα θαη είραλ απνθηήζεη εκπνξηθά πξνλφκηα. Σν κεγάιν 

κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα, πάλησο, έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ θαηά ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 

αηψλα.
109

 Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εγθαηαζηάζεθαλ ήηαλ ην Σατγάλην, ε Μαξηνχπνιε, 

ε εβαζηνχπνιε, ε Οδεζζφο, ην Νηθνιάηεθ, ε Μφζρα, ην Κίεβν θαη άιιεο.
110

 ηνπο 

ηφπνπο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο, νη Έιιελεο νκνγελείο, νη νξγάλσζαλ ειιεληθέο 

θνηλφηεηεο, αλαδείρζεθαλ ζηα θπξίαξρα θνηλσληθά ζηξψκαηα, δεκηνπξγψληαο 

πινχην θαη απνθηψληαο θνηλσληθή επηξξνή.  

Δθκεηαιιεπφκελνη ηα θίλεηξα-πξνλφκηα πνπ παξαρψξεζε ε Μεγάιε 

Αηθαηεξίλε ζηνπο Έιιελεο κεηαλάζηεο, αλάκεζα ζε άιινπο, κεηαθέξζεθαλ ζηε 

Νφηηα Ρσζία θαη απέθηεζαλ δσξεάλ θηήκαηα, θεθάιαηα γηα νηθνδφκεζε ζπηηηψλ θαη 

δεκφζησλ θηηξίσλ, ηξηάληα ρξφληα απαιιαγή απφ θφξνπο θαη κφληκε απαιιαγή απφ 

ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο. Σα πξνλφκηα πνπ ηνπο παξαρσξήζεθαλ 
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 Βι. Β. Καξδάζεο, Έιιελεο νκνγελείο ζηε λόηηα Ρσζία,1775-1861, εθδ. Αιεμάλδξεηα, Αζήλα, 1998, 

ζ. 45. 
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 Ό.π., ζ. 47.  
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ζπκπεξηειάκβαλαλ απηνλνκία ζηε δηνίθεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη 

ηζνλνκία κε ηνπο Ρψζνπο πνιίηεο. Οη θχξηεο αζρνιίεο ηνπο ήηαλ ε θαιιηέξγεηα ηεο 

γεο θαη ην εκπφξην, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαηάθεξαλ λα ζπζζσξεχζνπλ ηα αλαγθαία 

θεθάιαηα γηα ηε κεηέπεηηα ελαζρφιεζή ηνπο κε ηε λαπηηιία.  

Ζ Οδεζζφο κεηαηξάπεθε ζην θπξηφηεξν εμαγσγηθφ ιηκάλη δεκεηξηαθψλ ηεο 

Νφηηαο Ρσζίαο. Σα δεκεηξηαθά, κάιηζηα, πνπ εμάγνληαλ απφ ηε ρψξα, θαη άξα απφ 

ηελ Οδεζζφ ζην κεγαιχηεξφ ηνπο κέξνο, θαηεπζχλνληαλ, σο επί ησ πιείζηνλ, ζηελ 

Αγγιία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 1870, νη εμαγσγέο δεκεηξηαθψλ απφ ην ιηκάλη 

ηεο Οδεζζνχ πξνο ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ήηαλ θαηά 72% αλψηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο εμαγσγέο ζε άιιεο ρψξεο,
111

 ελψ ην δεχηεξν εμαγσγηθφ πξντφλ, ην καιιί, 

απνηεινχζε κνλάρα ην 5% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηνπ ιηκαληνχ.
112

   

Μηα πεξηνρή θνληά ζηελ Οδεζζφ ήηαλ ην Νηθνιάηεθ. ην Νηθνιάηεθ, 

παξαηεξνχκε φηη ην 1878 νη ειιεληθνί εκπνξηθνί νίθνη πξαγκαηνπνηνχλ ην 53% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο πφιεο, κε ηα δεκεηξηαθά λα είλαη θαη πάιη, κε δηαθνξά, ην 

θχξην πξντφλ, απνηειψληαο ην 98% επί ηνπ ζπλφινπ.
113

 Αθφκα θαη ηέζζεξα ρξφληα 

αξγφηεξα, ην 1882, απφ ηνπο ειιεληθνχο εκπνξηθνχο νίθνπο πεξλάεη ε κηζή, ζρεδφλ, 

ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ απφ ην ιηκάλη ηεο πφιεο. Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

πνπ παξαηεξείηαη ζην Νηθνιάηεθ είλαη ε εθπξνζψπεζε ειιήλσλ εκπφξσλ νη νπνίνη 

δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ πφιε. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο εμαγσγέο ησλ νίθσλ 

ζπκκεηέρνπλ νη εκπνξηθνί νίθνη ησλ Ρνδνθαλάθε, Μαχξνπ απφ ηελ Οδεζζφ, θαζψο 

θαη νη ζεκαληηθφηαηνη εκπνξηθνί νίθνη ησλ Βαιιηάλσλ, πνπ ζπλαληήζακε πξσηχηεξα, 

αιιά θαη ηνπ θαξακαγθά απφ ην Σατγάλην.
114
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ηα ιηκάληα ηεο Αδνθηθήο ε παξνπζία ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ νίθσλ ήηαλ, 

εμίζνπ, ζεκαληηθή. ην ιηκάλη ηνπ Ρνζηψθ ιεηηνπξγνχζαλ, ην 1886, δεθαέμη 

εκπνξηθνί νίθνη εθ ησλ νπνίσλ νη ελλέα ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ.
115

 ην ιηκάλη ηνπ 

Σατγαλίνπ, ε παξνπζία ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ νίθσλ ήηαλ αθφκα εληνλφηεξε. 

Έηζη, ζηα 1886, κεηξάκε δεθαηέζζεξηο ζε ζχλνιν είθνζη δχν εκπνξηθψλ νίθσλ.
116

 Οη 

αξηζκνί δείρλνπλ ηελ ηζρπξή παξνπζία ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ νίθσλ ζην 

ζηηεκπφξην ηεο Αδνθηθήο. εκαληηθή ζέζε αλάκεζα ζηνπο νίθνπο πνπ αζρνινχληαη 

κε ην εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο Αδνθηθήο έρνπλ νη νίθνη θαξακαγθά, Βαιιηάλνπ, 

κέρξη ην ζάλαην ηνπ Παλαγή Βαιιηάλνπ, ησλ αδειθψλ ηθλαίνπ, πνπ ζα έρνπλ 

ζπνπδαίν ξφιν ζηε λαπηηιηαθή θίλεζε ησλ Διιήλσλ ηεο πεξηνρήο, Νεγξεπφληε θ.α. 

Ζ εμέιημε ησλ ιηκαληψλ ηεο Αδνθηθήο πξνζέθξνπε ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα 

κέζα ζηα νπνία ην θπξηφηεξν ήηαλ ηα αβαζή ηεο λεξά. Σα κεγάια πινία δελ 

κπνξνχζαλ λα πξνζειθχζνπλ ηα ιηκάληα ηνπ κε επθνιία θαη, πνιιέο θνξέο, 

ρξεηάδνληαλ κηθξά ζθάθε λα κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα εμαγσγήο. Σα αβαζή λεξά ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο «κεγάιεο αξγνπνξίεο εμαηηίαο ηεο αλαγθαζηηθήο θαξαληίλαο ζε φια 

ηα ιηκάληα ηνπ Κέξηο θαη ην ακκψδεο θξάγκα ησλ ηελψλ ηνπ Γελί-Καιέ, ζπλέβαιαλ 

ζηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο θαη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο 

αλάπηπμεο ζπγθξηηηθά κε ηελ Οδεζζφ πξηλ απφ ηνλ Κξηκατθφ Πφιεκν».
117

  

Σε ζπκβνιή ησλ Διιήλσλ ηεο Νφηηαο Ρσζίαο, θαζψο θαη απηή ησλ Διιήλσλ 

ηνπ Γνχλαβε, πνπ αθνινπζεί, ζα ηελ παξαθνινπζήζνπκε θαιχηεξα ζηε κειέηε ηεο 

λαπηηιηαθήο αλάπηπμεο ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ θαη πφιεσλ, νπφηε θαη ζα έρνπκε ηελ 

εηθφλα ησλ εγγξαθψλ ζηα ηνπηθά λενιφγηα. Ζ αηηία γηα απηφ είλαη ε ηάζε ησλ 

νκνγελψλ λα εγγξάθνπλ ηα πινία ηνπο ζηα λενιφγηα ησλ ηφπσλ θαηαγσγήο ηνπο. 
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 Με ηελ απεηθφληζε ηεο ζέζεο ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ νίθσλ ζηηο εμαγσγέο 

ηεο Νφηηαο Ρσζίαο θαη ηνπ Γνχλαβε, πνπ αθνινπζεί, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη 

ηηο επλντθέο ζπλζήθεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία ζηηο 

πεξηνρέο απηέο, θαζψο ηα ειιελφθηεηα πινία είραλ εμαζθαιηζκέλεο λαπιψζεηο.
118

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζα παξαηεξήζνπκε ηε ζπκκεηνρή ησλ πινίσλ 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηηο αλαρσξήζεηο απφ ηα ιηκάληα ηεο Αδνθηθήο. Ζ 

ζχγθξηζε γίλεηαη κε ηα αγγιηθά πινία, ηνλ θπξηφηεξν αληαγσληζηή ησλ 

ειιελφθηεησλ πινίσλ. 

 

Πίλαθαο 12. Αλαρωξήζεηο από ηα ιηκάληα Αδόθ, Σαϊγαλίνπ, Κέξηο, 

Μπεξληηάζθ θαη Μαξηνύπνιεο (ζε θθρ) 

Έηνο Διιελόθηεηα Βξεηαληθά ύλνιν 
Πνζνζηό 

ειιελόθηεηωλ(%) 

1881 101.764 156.840 322.433 31,5612856 

1882 140.824 387.265 594.865 23,67327041 

1888 204.285 700.879 1.081.314 18,89229216 

1891 161.487 450.942 768.065 21,02517365 

1893 265.527 522.901 966.393 27,47608892 

1894 266.144 744.526 1.183.650 22,48502513 

1895 240.963 777.331 1.210.327 19,90891718 

1896 263.033 612.667 1.100.170 23,90839598 

1897 87.411* 587.530 1.208.819 7,231107387 

1898 258.395* 525.858 976.216 26,46903964 

1899 317.104*    

1900 348.684* 402.406 1.076.738 32,38336531 

1901 357.640*    

1902 367.559* 403.779 1.094.852 33,57156949 

1903 494.826* 497.875 1.332.119 37,14578052 

1907 313.408* 385.126 964.926 32,48000365 

1908 340.875* 428.307 963.020 35,39646113 

1909 599.729* 671.161 1.599.318 37,49904647 
Πεγή: 

          Σδ., Υαξιαχηε, Ιζηνξία ηεο ειιελόθηεηεο λαπηηιίαο, 19
νο

-20
νο

 αη., Νεθέιε, 2001, ζ. 185-186. 

          *: Μφλν ειιεληθή ζεκαία. Πξνεγνχκελα έηε ειιεληθή θαη νζσκαληθή. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
118

 Βι. Β. Καξδάζεο, «Ζ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία…», φ.π., ζ. 350. 
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   2. Γνύλαβεο 

 

ην Γνχλαβε, ε παξνπζία ησλ ειιήλσλ παξνπζηάδεη παξφκνηα, ή θαη 

εληνλφηεξε, ζπκκεηνρή. ηε λαπζηπινΐα ηνπ πνηακνχ ππάξρεη ηζρπξή ε παξνπζία 

ησλ επηαλήζησλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ εκπφξσλ κε θαηαγσγή ηελ Κεθαιινληά θαη ηελ 

Ηζάθε. Μεηά ηε ζπλζήθε ηεο Αλδξηαλνχπνιεο, ην 1829, ηα δχν ξνπκάληθα 

πξηγθηπάηα απέθηεζαλ, σο έλα βαζκφ, ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο 

αλεμαξηεζία. ην ιηκάλη ηεο Βξαΐιαο, ζπγθεληξψζεθαλ πνιιά ειιεληθά θαξάβηα γηα 

λα θνξηψζνπλ ηα δεκεηξηαθά απφ κία πεξηνρή πνπ θαιχπηεη ηε Βιαρία, ηε 

Βνπιγαξία, ηε εξβία, κέρξη θαη ηκήκαηα ηεο Οπγγαξίαο.
119

 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ζην Γαιάηζη, ην ζεκαληηθφηεξν εηζαγσγηθφ ιηκάλη ηεο 

πεξηνρήο, «ζηφινο νιφθιεξνο απφ ειιεληθά ηζηηνθφξα»
120

 κεηέθεξαλ, κέζσ ηνπ 

ιηκαληνχ ηνπ ειιεληθφ ιάδη απφ ηα λεζηά θαη επέζηξεθαλ ζηελ Διιάδα θνξησκέλα 

κε μπιεία. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην ιάδη πνπ κεηαθέξνληαλ ζην Γαιάηζη απφ ηα 

ειιεληθά ηζηηνθφξα, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ έθεξε ηε ζεκαία ηεο Ηνλίνπ 

Πνιηηείαο,
121

 δηνρεηεχνληαλ απφ ηνπο εθεί εγθαηεζηεκέλνπο Έιιελεο εκπφξνπο, κέζσ 

ζπλεξγαζίαο κε ηα ειιεληθά πινία, ζε νιφθιεξε ηε ξνπκαληθή επηθξάηεηα. 

Ο Γνχλαβεο γλψξηζε ηελ νηθνλνκηθή αθκή ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1856-1924
122

 

θαη ε ζπκβνιή ησλ Διιήλσλ θαη, θπξίσο, ησλ επηαλήζησλ ππήξμε θαζνξηζηηθή. Ήηαλ 

νη ηδξπηέο ησλ πξψησλ βηνκεραληψλ ζηε Ρνπκαλία, νη έκπνξνη πνπ πξψηνη έδξαζαλ 

κε ζσζηφ επηρεηξεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ πνηακνπινΐα ηνπ Γνχλαβε
123

 θαη, 

                                                 
119

 Βι. Μ. Μαξθνπνχινπ, Οη Κεθαιιήλεο θαη Ιζαθήζηνη ζηε λαπηηιία ηνπ Γνπλάβεσο, Αζήλα, 1967, ζ. 

13. 
120

 Ό.π., ζ. 13. 
121

 Ό.π., ζ.13. 
122

 Ό.π., ζ.15. Ζ Μ. Μαξθνπνχινπ ραξαθηεξίδεη ηελ πεξίνδν 1856-1924 «ρξπζή λαπηηιηαθή επνρή».  
123

 Υαξαθηεξηζηηθά, ζην Σδ. Υαξιαχηε, ό.π., ζ. 177, δηαπηζηψλεηαη, κέζσ ηνπ πίλαθα 4.3, φηη ην 83% 

ησλ πινεγψλ ηνπ Γνχλαβε, ην 1901, ήηαλ έιιελεο, ελψ νη ξνπκάλνη πινεγνί αληηπξνζψπεπαλ, κφιηο, 

ην 8% ηνπ ζπλφινπ. 
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ηέινο, απηνί πνπ εθάξκνζαλ ηειεηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο ζηε ξνπκαληθή 

γε, ζπκβάιινληαο ζηελ πξφνδν ηεο ξνπκαληθήο γεσξγίαο.
124

 

Οη εμαγσγέο ζηε Μαχξε Θάιαζζα, κέζσ ηνπ Γνχλαβε, κπνξνχλ λα 

ζρεκαηνπνηεζνχλ σο εμήο: 

Πίλαθαο 13. Δμαγωγέο ζηε Μαύξε Θάιαζζα κέζω Γνύλαβε, ζε ηόλνπο 

Πεξίνδνο ηηεξά Ξπιεία Γηάθνξα 

1868-1870 2.718.509 41.585 26.284 

1881-1885 5.725.392 227.453 68.194 

1891-1895 11.511.632 706.379 173.342 

Πεγή:  

π. Φσθάο, Οη Έιιελεο εηο ηελ πνηακνπινΐαλ ηνπ Κάησ Γνπλάβεσο, Ίδξπκα Μειεηψλ 

Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, Θεζζαινλίθε, 1975, ζ. 124. 

 

 

ηα δχν ιηκάληα ηνπ Γνχλαβε, ζηε Βξαΐια θαη ην Γαιάηζη, 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά επηαλήζηνη, κέιε ηνπ «ηφληνπ» δηθηχνπ, κε 

πξνεμάξρνπζεο ηηο νηθνγέλεηεο Θενθηιάηνπ, ηαζάηνπ θαζψο θαη νη Βιαζζφπνπινη. 

ην ιηκάλη ηεο Βξαΐιαο μερσξίδνπλ νη αθφινπζνη: ν Παλαγήο Βαιιηαλάηνο θαη νη γηνη 

ηνπ Αλδξέαο, Υξηζηφθνξνο θαη Γηνλχζηνο, ν Ρσκαλφο, ν Παλαγήο Σξαπιφο θαη ν 

Κσλζηαληίλνο Μέζζαξεο. ην ιηκάλη ηνπ Γαιαηζίνπ, ζην νπνίν δηέκελαλ ιηγφηεξνη 

Έιιελεο, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δηέκελαλ ζηε Βξαΐια,
125

 ζπλαληάκε ηνπο εμήο: ν 

Αζαλαζνχιεο, ηα θαξάβηα ηνπ νπνίνπ θπξηαξρνχζαλ ζηνλ Πξνχζν θαη ην Γνχλαβε, ν 

Γεξάζηκνο Γξεγνξίνπ, νη αδειθνί Γηαλλάηνη, ν Γηνλχζηνο Βαιιηάλνο, ν Γ. Μσξαΐηεο 

θ.α. 

Πέξα απφ ηνπο επηαλήζηνπο, ζην Γνχλαβε δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαη άιινη 

Έιιελεο νη νπνίνη θαξπψζεθαλ πνιιά θέξδε κέζα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

δξάζε. Απφ απηνχο, μερσξίδνπλ νη Δκπεηξίθνη απφ ηελ Άλδξν, νη Υξπζνβειφλεδεο 

απφ ηε Υίν, ν Αλδξέαο Υξπζφγεινο απφ ηελ Κξήηε, ηδηνθηήηεο ηνπ κεγαιχηεξνπ 

                                                 
124

 Ό.π., ζ. 14-15. 
125

 Βι. Β. Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ...,φ.π., ζ. 118. 
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εξγνζηαζίνπ απηνθηλήησλ ηεο Ρνπκαλίαο, ηνπ «Φφξη», θαη ν Πνπιφπνπινο απφ ηελ 

Πεινπφλλεζν.
126

  

Ο νπιηλάο πήξε ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ κεηά ην 1870-1875, φηαλ θαη κε ηε 

ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γνπλάβεσο, έγηλαλ έξγα βειηίσζήο ηνπ θαη 

θεξχρζεθε ειεχζεξν ιηκάλη, απαιιαγκέλν απφ ηνλ εηζαγσγηθφ θφξν γηα φια ηα 

εκπνξεχκαηα.
127

 Ο νπιηλάο θαηαθιχζηεθε απφ Έιιελεο, νη νπνίνη έιεγραλ φιε ηελ 

νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ λενινγεκέλα ειιεληθά πινία ζην 

ειιεληθφ Τπνπξνμελείν, ε πιεηνλφηεηα ησλ πέληε ρηιηάδσλ θαηνίθσλ ηνπ ήηαλ 

Έιιελεο θαη είραλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο φιεο, ζρεδφλ, ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πφιεο.
128

 

Σα πξψηα ζηδεξέληα πνηακφπινηα ηνπ Γνχλαβε ηα έθεξαλ νη ηζαθήζηνη αδειθνί 

ηαζάηνη θαη άιινη επηαλήζηνη Έιιελεο. ηνλ πίλαθα 13, πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνληαη νη δέθα κεγαιχηεξνη πινηνθηήηεο ησλ πνηακφπινησλ ηνπ Γνχλαβε, 

ην 1895. 

Πίλαθαο 14. Οη δέθα κεγαιύηεξνη πινηνθηήηεο ηωλ πνηακόπινηωλ ηνπ 

Γνύλαβε, 1895 
 

Πινηνθηήηεο* 
Αξηζκόο 

ζιεπηώλ 

ε ηόλνπο 

θνξηίωλ 

Ρπκνπιθά 
Καηαγωγή 

Αξηζκόο Ιππνδύλακε 

ηαζάηνη Αθνί 22 20.775 3 165 Ηζάθε 

Θενθηιάηνη Αθνί 15 15.172 2 160 Ηζάθε 

ηαζάηνο ζσλ 13 14.100 3 170 Ηζάθε 

Θενθηιάηνο Ησλ. 13 13.525 2 160 Ηζάθε 

Υξπζνβειψλε 

Αθνί 
14 11.475 3 200 Υίνο 

Κνπθιειήο θαη 

Μηραειίδεο 
9 7.800 1 50 Κεθαινληά 

Μαξνχιεο Α.Π. 7 7.725 1 40 Κεθαινληά 

Καξαβίαο Α.Γ. 6 6.480 1 70 αληνξίλε 

Καξνχζνο Υ. 6 6.375 2 190 Κεθαινληά 

Καξαβίαο 5 5.725 2 115 αληνξίλε 
          Πεγή: Σδ. Υαξιαχηε, Ιζηνξία ηεο ειιελόθηεηεο λαπηηιίαο, 19

νο
-20

νο
 αη., Νεθέιε, 2001, ζ. 178.                   

*:Οη δέθα κεγαιχηεξνη πινηνθηήηεο πνηακφπινησλ πνπ αλαθέξνληαη θαηέρνπλ ην 36% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ζιεπηψλ ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ θαη ην 43% φηαλ ππνινγίδνπκε ηνπο ηφλνπο θνξηίσλ. 

                                                 
126

 Γηα ηα νλφκαηα ησλ δξαζηεξηνπνηεζέλησλ ειιήλσλ ζην Γνχλαβε, βι. Μ. Μαξθνπνχινπ, ό.π., ζ. 

16-17. 
127

 Ό.π., ζ. 22-24. Απφ ηελ αηέιεηα εηζγσγήο εμαηξέζεθαλ ηα πξντφληα ηνπ Μνλνπσιείνπ ηεο Σνπθίαο 

θαη, αξγφηεξα, ηεο Ρνπκαλίαο.  
128

 Ό.π., ζ. 25. 
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ην ζχλνιφ ηνπο, νη Έιιελεο ηνπ Γνχλαβε δξαζηεξηνπνηήζεθαλ κε ην εκπφξην 

ησλ ζηηεξψλ θαη ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. Καηά ζπλέπεηα, νη Έιιελεο ίδξπζαλ 

ζηηο πεξηνρέο ηνπ Γνχλαβε εκπνξηθνχο νίθνπο θαη, φπσο είδακε, είραλ ζηελ θαηνρή 

ηνπο έλαλ ηζρπξφ ζηφιν θνξηεγίδσλ ειέγρνληαο ηε λαπζηπινΐα ηνπ Γνχλαβε. «Απφ 

ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο εθνπιηζηέο ηνπ Γνχλαβε θαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην 

Αδφθ ζα πξνθχςεη ε ζπγθξφηεζε ηνπ ζηφινπ ησλ θνξηεγψλ αηκφπινησλ ζηηο δχν 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ (19
νπ

) αηψλα».
129

   

Ο ζηφινο ηνπ ξνπκαληθνχ Γνχλαβε, πνπ πεξηιάκβαλε ζιέπηα, ξπκνπιθά θαη 

γεξαλνχο δίλνληαη απφ ηνλ πίλαθα 15 πνπ αθνινπζεί: 

 

Πίλαθαο 15. Η θαηάζηαζε ηνπ ζηόινπ ηνπ Γνύλαβε, 1894-1895 θαη 1900. 

 Διιελόθηεηνο 

 1894-1895 1900 

Σύπνο Αξηζκόο Σόλνη-H.P. Αξηζκόο Σόλνη-H.P. 

ιέπηα 455 354.217 502 413.579 

Ρπκνπιθά 88 4.043 77 16.296 

Γεξαλνί 6 - - - 

 ηόινο εθηόο ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο 

 1894-1895 1900 

Σύπνο Αξηζκόο Σόλνη-H.P. Αξηζκόο Σόλνη-H.P. 

ιέπηα 306 254.315 271 198.760 

Ρπκνπιθά 46 2.230 31 5.226 

Γεξαλνί - - - - 
Πεγή:  

π. Φσθάο, Οη Έιιελεο εηο ηελ πνηακνπινΐαλ ηνπ Κάησ Γνπλάβεσο, Ίδξπκα Μειεηψλ 

Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, Θεζζαινλίθε, 1975, ζ. 134. 

 

 

Μεηά ηε ζπλζήθε ηνπ Παξηζηνχ, ην 1856, κε ηελ νπνία ε λαπηηιία ηνπ Γνχλαβε 

θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο δηεζλνπνηήζεθε, νη Άγγινη έγηλαλ ε λέα, αληαγσληζηηθή 

πξνο ηνπο Έιιελεο, δχλακε ζηε λαπζηπινΐα ηνπ Γνχλαβε. ηνλ πίλαθα 14 ζα δνχκε 

ηηο αλαρσξήζεηο ησλ πινίσλ απφ ην Γνχλαβε, απεηθνλίδνληαο, έηζη, θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ Διιήλσλ θη Άγγισλ.  

                                                 
129

 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 117. 



 68 

Πίλαθαο 16. Αλαρωξήζεηο πινίωλ από ην Γνύλαβε (ζε θθρ) 

Έηνο Διιελόθηεηα Βξεηαληθά ύλνιν 
Πνζνζηό 

ειιελόθηεηωλ(%)  

1880 194.828 332.258 658.063 29,60628 

1881 163.130 498.994 793.454 20,55948 

1882 138.714 608.443 903.063 15,36039 

1883 122.308 549.942 831.486 14,70957 

1884 113.809 448.990 697.686 16,31235 

1885 151.543 584.525 895.824 16,9166 

1886 135.600 623.470 950.567 14,26517 

1887 155.081 796.360 1.203.683 12,88387 

1888 163.827 947.533 1.332.907 12,29096 

1889 206.632 1.000.773 1.437.345 14,37595 

1890 246.585 983.862 1.539.445 16,01779 

1891 244.168 990.935 1.512.030 16,14836 

1892 275.566 866.758 1.427.087 19,30968 

1893 312.291 1.287.762 1.893.506 16,49274 

1894 318.600 1.034.097 1.619.703 19,67027 

1895 352.178 906.043 1.554.698 22,6525 

1896 318.522 1.097.737 1.770.544 17,99006 

1897 80.853* 854.585 1.397.917 5,78382 

1898 213.443* 694.773 1.476.119 14,45974 

1899 167.964* 446.170 1.070.367 15,69219 

1900 256.128* 458.921 1.252.509 20,44919 

1901 324.965* 804.304 1.830.002 17,75763 

1902 471.208* 1.109.328 2.302.980 20,46079 

1903 561.927* 759.605 2.042.994 27,50507 

1904 404.516* 498.477 1.447.054 27,95445 

1905 404.208* 705.240 1.756.243 23,01549 

1906 507.959* 982.611 2.275.812 22,3199 

1907 494.687* 1.014.869 2.205.061 22,43416 

1908 395.699* 647.863 1.607.627 24,61386 

1909 309.482* 548.235 1.474.933 20,98278 

1910 359.060* 1.039.493 2.274.493 15,78638 

1912 558.311* 548.217 1.786.713 31,24794 

  
Πεγή: 

          Σδ., Υαξιαχηε, Ιζηνξία ηεο ειιελόθηεηεο λαπηηιίαο, 19
νο

-20
νο

 αη., Νεθέιε, 2001, ζ. 180-181. 

          *: Μφλν ειιεληθή ζεκαία. Πξνεγνχκελα ειιεληθή θαη νζσκαληθή.  

 

 

Με ηνλ πίλαθα 16 γίλεηαη εκθαλήο ν βξεηαληθφο αληαγσληζκφο θαη ε 

ζπλαθφινπζε πηψζε ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζηε λαπζηπινΐα ηνπ Γνχλαβε. Απφ 

ην 1880 θαη κεηά θαίλεηαη πσο ε βξεηαληθή λαπηηιία ππεξίζρπε ηεο ειιεληθήο ζην 
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Γνχλαβε, θαζψο ζε θαλέλα ζεκείν δελ θαίλεηαη λα ππνιείπεηαη ηεο δεχηεξεο. Ο 

βξεηαληθφο αληαγσληζκφο ζεσξείηαη ε θπξηφηεξε αηηία ηεο παξαθκήο ηεο ειιεληθήο 

λαπηηιίαο ζην Γνχλαβε.
130

 Ζ ζπλνιηθή πηψζε, φκσο, ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ ζα 

πξέπεη λα αλαδεηεζεί θαη ζε άιια αίηηα. Ζ έιιεηςε ζπλεηαηξηζηηθνχ πλεχκαηνο απφ 

ηε κεξηά ησλ ειιήλσλ εκπφξσλ, ν αληαγσληζκφο ησλ Δβξαηψλ, ν νπνίνο άξρηζε κε 

ηελ εκθάληζε ηεο εηαηξίαο «Μέληει» ην 1850 θαη ε αλάπηπμε ησλ εζληθηζηηθψλ 

θηλεκάησλ ζηα Βαιθάληα, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.
131

 Ζ επηρεηξεζηαθή εζηία 

κεηαθέξζεθε ζηα θέληξα ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο, ζην Λνλδίλν θαη ηε Νέα Τφξθε, 

θαζψο θαη ζηνλ Πεηξαηά. 

Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ε ηεξάζηηα άλνδνο ηνπ εκπνξίνπ ηνπ 

Γνχλαβε, πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 13, απφ φπνπ θαη πξνθχπηεη φηη νη εμαγσγέο 

ζηηεξψλ απμήζεθαλ, θαηά ηελ πεξίνδν 1891-1895, θαηά 323% ζε ζρέζε κε ηηο 

εμαγσγέο ηεο πεξηφδνπ 1868-1870, ζα κπνξνχζε, ελδερνκέλσο, λα είλαη αθφκα 

κεγαιχηεξε αλ δελ αλαθφπηνληαλ απφ κηα ζεηξά γεγνλφησλ. Ζ θαηάξγεζε ηεο 

ειεπζεξίαο θίλεζεο ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Γαιαμηδίνπ, ην 1873, είλαη ην πξψην απφ απηά 

ηα γεγνλφηα. Σα άιια δχν γεγνλφηα είλαη ν ξνπκαλνξσζνηνπξθηθφο πφιεκνο ηνπ 

1877 θαη ην ηξίην είλαη ν ηεισλεηαθφο ξνπκαλναπζηξηαθφο πφιεκνο ησλ εηψλ 1884-

1892.
132
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 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 118. Ο Β. Καξδάζεο αλαθέξεη πσο ε αηηία ηεο παξαθκήο ηεο ειιεληθήο 

εκπνξηθήο παξνπζίαο ζηε Ρνπκαλία ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ πξννδεπηηθή παξεκβνιή ησλ μέλσλ 

ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Κάησ Γνχλαβε. Αλαθέξεηαη ζηελ ίδξπζε αγγιηθψλ, γεξκαληθψλ, 

γαιιηθψλ θαη απζηξηαθψλ εκπνξηθψλ νίθσλ νη νπνίνη άξρηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ δξαζηήξηα ζην 

εμσηεξηθφ εκπφξην. 
131

 Βι. Μ. Μαξθνπνχινπ, ό.π., ζ. 34. 
132

 Βι. π. Φσθάο, Οη Έιιελεο εηο ηελ πνηακνπινΐαλ ηνπ Κάησ Γνπλάβεσο, εθδ. Ίδξπκα Μειεηψλ 

Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, Θεζζαινλίθε, 1975, ζ. 125. 
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   3. Λνλδίλν 

 

Έρνπκε, ήδε, ηνλίζεη πσο κε ηελ είζνδν ζηνλ 20
ν
 αηψλα, ππάξρεη κηα δεχηεξε 

κεγάιε κεηάβαζε πνπ αθνινπζεί ηε κεηάβαζε απφ ηα ηζηηνθφξα ζηα αηκφπινηα. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ εμεηδίθεπζε ζηνλ εθνπιηζκφ θαη ην ζηαδηαθφ παξαγθσληζκφ ηνπ 

έκπνξνπ-πινηνθηήηε. Ζ κεηάβαζε απηή έρεη αξθεηέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ειιεληθή 

λαπηηιία κε πξψηε ηε ζπξξίθλσζε ηνπ «ηνλίνπ» δηθηχνπ θαη ηελ είζνδν ησλ 

κηθξνεπελδπηψλ ζηνλ εθνπιηζηηθφ ζηίβν, νη νπνίνη είραλ σο έδξα ηελ Διιάδα. 

Αθνινχζσο, θαη σο απνηέιεζκα δηάθνξσλ παξαγφλησλ, ε ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο 

νπνίεο είλαη ε φμπλζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, πνπ δηαπηζηψζακε ζηε Νφηηα 

Ρσζία θαη ην Γνχλαβε, πνπ απνηεινχζαλ ηηο εζηίεο ηνπ ειιεληζκνχ ηεο δηαζπνξάο, 

παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή κεηαηφπηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ειιήλσλ 

εθνπιηζηψλ. Έηζη, απφ ηε Βξαΐια, ην Γαιάηζη, ηελ Οδεζζφ θαη ην Σατγάλην, νη 

Έιιελεο εθνπιηζηέο ζπγθεληξψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηηο έδξεο ηεο δηεζλνχο 

λαπηηιίαο θαη ζηνλ Πεηξαηά.  

Έρνπκε παξαθνινπζήζεη ηνλ Παλαγή Βαιιηάλν λα είλαη ν πξψηνο Έιιελαο πνπ 

ίδξπζε λαπηηιηαθφ γξαθείν ζην Λνλδίλν.
133

 Σα ειιεληθά λαπηηιηαθά γξαθεία ηνπ 

Λνλδίλνπ απμήζεθαλ ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη έθζαζαλ λα κεηξνχλ έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ αλάκεζά ηνπο. πλνιηθά, ιεηηνπξγνχλ δεθαεπηά ειιεληθά γξαθεία 

ζην Λνλδίλν ηα έηε 1900-1914
134

 εθ ησλ νπνίσλ ηα νθηψ αλήθνπλ ζε επηαλήζηνπο 

εθνπιηζηέο, ηα ηξία ζηνπο αλδξηψηεο Δκπεηξίθνπο, ηξία ζε ρηψηεο θαη ηξία ζε 

δηάθνξνπο άιινπο εθνπιηζηέο.
135
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 Βι. εδώ, ζ.37-38. 
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 Βι. Σδ. Υαξιαχηε, ό.π., ζ. 246. Ζ Σδ. Υαξιαχηε παξαζέηεη έλαλ πίλαθα πνπ παξνπζηάδεη 

ιεπηνκεξψο ηα ειιεληθά γξαθεία ηνπ Λνλδίλνπ (πίλαθαο 5.5), αλά πεληαεηία.  
135

 Ό.π., ζ. 246. Πξφθεηηαη γηα ηνπο εμήο: απφ ην Ηφλην είλαη νη Βαιιηάλνη, νη Μάγθνο θαη Γψξπδαο, ν 

Γηψξπδαο, ν Λπθηαξδφπνπινο, ν Φξαγθφπνπινο, ν Θενθηιάηνο, ν Βεξγσηήο θαη νη αδειθνί 

Ακπαηηέιινπ. Απφ ηελ Άλδξν είλαη νη Δκπεηξίθνο .Γ., Δκπεηξίθνο Κ.Λ. θαη Δκπεηξίθνο Α.Α., απφ ηε 
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Μέζα ζε είθνζη ρξφληα, απφ ην 1895 σο ην 1914, ε ρσξεηηθφηεηα ησλ 

αηκφπινησλ πνπ αλήθαλ ζε επηρεηξήζεηο κε έδξα ηε Μαχξε Θάιαζζα κεηψζεθε απφ 

ην 33% ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ζην 12%. Αληίζηνηρα, ην πνζνζηφ πνπ αθνξά ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, κεηψλεηαη απφ 25 ζε 13%, ελψ ε 

ρσξεηηθφηεηα ησλ αηκφπινησλ εηαηξηψλ κε έδξα ηελ Διιάδα ζα θηάζεη απφ 24 ζε 

63%. ε φ,ηη αθνξά ην Λνλδίλν, ην 1900 νη ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο επηρεηξήζεηο κε 

έδξα ηελ αγγιηθή πξσηεχνπζα είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο ην 22% ηεο ρσξεηηθφηεηαο 

ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ, ελψ ην 1914 ν αξηζκφο απηφο απμήζεθε θαηά έμη 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο.
136

  

Ζ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία, απφ ηελ απγή ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, πέξαζε ζε 

κία λέα θάζε, ζηνλ εθνπιηζκφ, ε νπνία ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ αιιαγή ζηελ έδξα ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ, κε πξνεμέρνπζεο πφιεηο ην Λνλδίλν θαη ηνλ Πεηξαηά. Ζ 

λαπηηιία πεξλάεη ζηε λέα ηεο θάζε, ε νπνία ζα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο 

ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
Υίν βξίζθνπκε ηνπο Μηραιελφ, Αδειθνχο θαξακαγθά θαη ηνλ έθηαξε θαη ηα ηξία άιια γξαθεία 

είλαη ηα «Μάγθνο θαη ία», «Galbraith & Pembroke», θαη «Wigham & Richardson» . 
136

 Ό.π., ζ. 246-247. 
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Μέξνο Γ’. Η λαπηηιία ζηνλ ειιαδηθό ρώξν 

 

ε απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο 

φπσο απηή απνηππψλεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο επηθξάηεηαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Δίδακε ζην πξνεγνχκελν κέξνο φηη κε ηελ απγή ηνπ 20
νπ

 αηψλα εηζήιζε ζηνλ 

εθνπιηζηηθφ ζηίβν πιήζνο κηθξνεπελδπηψλ κε έδξα ηελ Διιάδα. Απηή ε εμέιημε, 

φκσο, δελ κπνξεί, απφ κφλε ηεο λα δηθαηνινγήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο 

λαπηηιίαο ηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο ζηα αηκφπινηα.  

Ζ αλάπηπμε πνπ απνηππψλεηαη κέζα απφ ηα λενιφγηα ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ, 

φπσο ηεο Άλδξνπ θαη ηεο Κάζνπ, δελ νθείινληαη ηφζν ζηελ απμαλφκελε επέλδπζε 

ζηε λαπηηιία απφ ηνπο ληφπηνπο, φζν, γηα κία αθφκε θνξά, ζηηο νκνγελεηαθέο 

επελδχζεηο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ Πεηξαηά. ηαλ ζα κειεηνχκε ηελ αλάπηπμε ησλ 

ειιεληθψλ λεζηψλ κέζσ ησλ εγγξαθψλ αηκφπινησλ ζηα ηνπηθά λενιφγηα, ζα πξέπεη 

λα έρνπκε ζην λνπ καο ηελ ηάζε ησλ ειιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ λα εγγξάθνπλ ηα πινία 

ηνπο ζηα λενιφγηα ησλ ηφπσλ θαηαγσγήο ηνπο.
137

  

Θα μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζή καο απφ ηελ απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ κε ηελ 

πεξηγξαθή ησλ έξγσλ βειηίσζεο ζε θάπνηα απφ ηα ιηκάληα ηεο ρψξαο. Δλ ζπλερεία, 

ζα πεξάζνπκε ζηελ αλάπηπμε ησλ θπξηφηεξσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, φπσο  ηεο χξνπ, 

ηνπ Πεηξαηά, ηεο Κάζνπ, ηεο Άλδξνπ θ.α.  

 

1. Ληκάληα, θάξνη θαη θαλνί 

 

Ζ λαπηηιία ζηελ Διιάδα γλψξηζε κεγάιε αθκή κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

αηκφπινηνπ θαη ηελ ίδξπζε κεγάισλ αηκνπιντθψλ εηαηξηψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο 

λαπηηιίαο πξνυπφζεηε ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπ θξάηνπο. Ζ αηηία είλαη 
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 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 177. 
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εκθαλήο. Ζ ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αθίμεσλ θαη ησλ αλαρσξήζεσλ 

κεγάισλ αηκφπινησλ ζηα ιηκάληα ηεο ρψξαο, έθαλε αλαγθαία ηελ πξαγκάησζε 

βειηησηηθψλ έξγσλ ζηα ιηκάληα. Οη ιηκεληθέο ππνδνκέο ησλ κέζσλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

δελ ήηαλ δπλαηφλ λα θαιχςνπλ ηελ πςειή θίλεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη ηηο λέεο 

απαηηήζεηο πνπ έθεξλαλ καδί ηνπο ηα αηκφπινηα. Οπφηε, ην δήηεκα είλαη ηφζν 

πνζνηηθφ, δεκηνπξγία ρψξνπ γηα ηελ ππνδνρή ησλ απμεκέλσλ δξνκνινγίσλ θαη ησλ 

πνιιψλ πινίσλ, φζν θαη πνηνηηθφ. Ζ πνηνηηθή βειηίσζε ησλ ιηκέλσλ, έξγα 

εκβάζπλζεο θαη πξνζαξκνγήο ζην λέν ηχπν πινίσλ, θξίλνληαλ επηβεβιεκέλε. Ζ 

θπξηαξρία ηνπ αηκφπινηνπ έδσζε ηεξάζηηα ψζεζε ζην εκπφξην θαη ηα πξντφληα πνπ 

έπξεπε λα δηαθηλεζνχλ απφ θαη πξνο ηελ Διιάδα, κέζσ ησλ ιηκαληψλ ηεο, 

παξνπζίαζαλ ηεξάζηηα άλνδν. Έηζη, ε απμεκέλε ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ πνπ 

άξαδαλ ζηα ιηκάληα έθαλαλ αλαγθαία ηα βειηησηηθά έξγα ζε αξθεηά απφ απηά.  

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξαθνινπζήζνπκε ηα έξγα πνπ δεκηνχξγεζαλ ην λέν 

ράξηε ζηα ιηκάληα ηεο Διιάδαο θαη ηελ απαξαίηεηε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

ηηο 29 Γεθεκβξίνπ 1865 ε Βνπιή ςεθίδεη έλαλ λφκν πνπ ζεζπίδεη θνηλνχο θαλφλεο 

θαηαζθεπήο γηα φια ηα ιηκάληα ηνπ θξάηνπο. Αθφκα θαη πξηλ απφ ηε ζέζπηζε λφκνπ 

απφ ηε Βνπιή, είθνζη δήκνη είραλ ππνβάιιεη αίηεζε ζε απηήλ πξνθεηκέλνπ λα 

εγθξηζεί ε θαηαζθεπή ή βειηίσζε ησλ ιηκαληψλ ηνπο. Ζ Βνπιή απνθάζηδε θάζε 

θνξά, μερσξηζηά, θαη εμέδηδε ζρεηηθά δηαηάγκαηα γηα ηα έξγα βειηίσζεο θαη γηα ηελ 

επηβνιή ιηκεληθψλ ηειψλ ζηα ιηκάληα.
138

 

Μέξνο ησλ έξγσλ βειηίσζεο ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηα ιηκεληθά ηέιε πνπ 

επηβάιινληαλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ ιηκαληψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη Γήκνη ζηνπο νπνίνπο 

ππάγνληαλ ηα ιηκάληα, είραλ θάζε ιφγν λα παξαηείλνπλ ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ θαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ. Δπηπιένλ, ππήξρε ην θαηλφκελν ηεο παξάηαζεο 
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 Βι. Μ. πλαξέιιε, Γξόκνη θαη ιηκάληα ζηελ Διιάδα, 1830-1880, εθδ. Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ 

Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα, 1989, ζ. 144, θαζψο θαη Α.Ν. Βεξλαξδάθεο, ό.π., ζ.216. 
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ησλ έξγσλ βειηίσζεο, ζθφπηκα, κε ζθνπφ ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ. Απηά ηα 

πξνβιήκαηα ηνλίδνληαη απφ ηνλ Α.Ν. Βεξλαξδάθε, ν νπνίνο θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα 

ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηέηνηα θαηλφκελα.
139

  

Σα ιηκάληα ηα νπνία θαζαξίζηεθαλ, επηζθεπάζηεθαλ θαη εηνηκάζηεθαλ πξνο 

ρξήζε είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Πίλαθαο 17. Βειηηωηηθά έξγα ζηα ειιεληθά ιηκάληα 

α/α Ληκάλη Έξγα* 

1 Πεηξαηά Καζαξίζηεθε θαη κεγάισζε 

2 πεηζψλ Καζαξίζηεθε 

3 Ναππιίνπ Καηαζθεπάζηεθε. Απνηειεί ηελ έμνδν ηεο Αξγνιίδαο 

4 Κνξψλεο Δπηζθεπάδεηαη. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ εμαγσγή ζηαθίδαο 

5 Κππαξηζζίαο  

6 Καηάθσινπ Έγηλε κήθνπο 30κ. θαη βάζνπο 11κ. γηα ηελ εμππεξέηεζε η/θ 

7 Κπιιήλεο Νένο ιηκέλαο. Γηα πινία κε βάζνο 3κ. 

8 Παηξψλ Νένο ιηκέλαο, κήθνπο 350κ. θαη βάζνπο 11κ. 

9 Νέαο Κνξίλζνπ Καηαζθεπάζηεθε 

10 χξνπ Δπέθηαζε 

11 Άλδξνπ Άξρηζε θαηαζθεπή, αιιά δελ νινθιεξψζεθε ιφγσ θπκάησλ 

12 Σήλνπ Νένο φξκνο γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα 

13 Νάμνπ Νένο ιηκέλαο, ιφγσ έιιεηςεο θπζηθνχ 

14 Θήξαο Βειηησηηθά έξγα 

15 Υαιθίδαο 
Δπηζθεπή. Μήθνο 21,5κ., βάζνο 6κ. θαη θαηαζθεπή θηλεηήο 

γέθπξαο. 
Πεγή:  

Γ. Μαλφιαο, Πνιηηεηνγξαθηθαί πιεξνθνξίαη πεξί Διιάδνο, Αζήλα, 1867, ζ. 197. 

*: ηα έξγα αλαθέξνληαη ζηα 1867.  

 

 

Θα επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε δχν ιηκάληα κε πξνεμέρνληα ξφιν ζην 

ειιεληθφ εκπφξην θαη, σο εθ ηνχηνπ, κε κεγάιε θίλεζε. Πξφθεηηαη γηα ηα ιηκάληα ηεο 

χξνπ θαη ηνπ Πεηξαηά. Καζέλα απφ ηα ιηκάληα απηά έρεη ηε δηθή ηνπ ζέζε ζηε 

λαπηηιηαθή θίλεζε ηεο πεξηφδνπ θαη ρξίδεη ηδηαίηεξεο κλείαο. Γηα ην ιηκάλη ηεο 

Δξκνχπνιεο, ην 1849, πξνβιέπνληαη, βάζεη ζρεηηθνχ λφκνπ, ηα εμήο έξγα: 

θαηαζθεπή ηεο πξνθπκαίαο γηα ηελ πξνθχιαμε απφ ηνπο λνηηναλαηνιηθνχο αλέκνπο, 

θαηαζθεπή ελφο δεχηεξνπ θάξνπ, θαζαξηζκφο ηνπ ιηκαληνχ θαη επηζθεπή ηεο 
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 Βι. Α.Ν. Βεξλαξδάθεο, ό.π., ζ. 217-220. 
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πξνβιήηαο. Μέρξη ην 1865, ηα έξγα πνπ πξνβιέπνληαλ είραλ, ελ κέξεη, 

νινθιεξσζεί.
140

 Παξά, φκσο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ βειηίσζεο ηνπ 

ιηκαληνχ ηεο Δξκνχπνιεο, νη λέεο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ έθαλαλ επηζπκεηή ηελ 

πεξεηαίξσ βειηίσζε ηνπ ιηκαληνχ. Έηζη, ν Γάιινο πξφμελνο ηεο χξνπ, επηζεκαίλεη, 

ην 1870, πσο ζην ιηκάλη ηεο Δξκνχπνιεο έπξεπε λα γίλνπλ έξγα βειηίσζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα αληαπνθξηζεί ζηνλ αληαγσληζκφ ηνπ Πεηξαηά κε ηελ 

απμεκέλε θίλεζε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ θαη ηα έξγα πνπ γίλνληαλ εθεί.
141

 Ζ θαζπζηέξεζε, 

φκσο, ησλ έξγσλ πνπ ζα επέθηεηλαλ ην ιηκάλη ηεο Δξκνχπνιεο, καο επηηξέπνπλ λα 

ππνζέζνπκε φηη ε θπζηθή ηνπ δηακφξθσζε επέηξεπε ηελ ππνδνρή πνιιψλ πινίσλ, 

ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα πνιιά έξγα επέθηαζεο ηνπ ιηκέλα. 

Πεξλψληαο ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ζα έπξεπε λα ηνλίζνπκε ηελ αλππαξμία 

ππνδνκψλ πνπ θπξηαξρνχζαλ εθεί σο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1840. Απφ εθείλν ην 

ζεκείν θαη κεηά, ν Πεηξαηάο αλαπηχζζεηαη ξαγδαία θαη κεηαηξέπεηαη ζε ιηκάλη 

εθνδηαζκνχ ηεο πξσηεχνπζαο Αζήλαο. Ζ ζεκαζία ηνπ πεηξατθνχ ιηκαληνχ νδεγεί 

ζηελ, εθ ηνπ κεδελφο, δεκηνπξγία ελφο ηεξάζηηνπ ιηκεληθνχ ζπγθξνηήκαηνο κέζα ζε 

ηέζζεξηο δεθαεηίεο, 1840-1880, ρσξίο αθξηβέο θαη κειεηεκέλν ζρέδην. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ εξγαζηψλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά είλαη φηη πνηέ δελ 

νινθιεξψζεθαλ κε επάξθεηα. Οη εξγαζίεο, πνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνηέ δελ 

ζηακάηεζαλ ζηνλ Πεηξαηά, πνηέ δελ ήηαλ αξθεηέο λα θαιχςνπλ ηηο δηαξθψο 

απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ. Κάζε θνξά πνπ ηέιεησλε εξγαζία πνπ επέθηεηλε ην ιηκάλη, 

φπσο ε δεκηνπξγία πξνθπκαηψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ιηκαληνχ, αλαθαιχπηνληαλ πσο 
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ήηαλ αλεπαξθήο κπξνζηά ζηηο λέεο αλάγθεο ηνπ.
142

 Ο Πεηξαηάο ήηαλ έηνηκνο λα 

αλαιάβεη ηα ελία ηεο λαπηηιηαθήο θίλεζεο ηνπ θξάηνπο απφ ηελ Δξκνχπνιε.
143

  

Πεξλψληαο ζηνπο θάξνπο θαη ηνπο θαλνχο ησλ ειιεληθψλ ιηκαληψλ, ζα έπξεπε 

λα ηνλίζνπκε φηη απηνί αγνξάδνληαλ απφ ην εμσηεξηθφ κε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

εηδηθψλ ηακείσλ θάζε ιηκαληνχ. Δληνχηνηο, ην θξάηνο ζπλέδξακε ζηελ αγνξά ηνπο, 

δίλνληαο θάπνηεο πξνθαηαβνιέο βνεζψληαο ηηο ιηκεληθέο αξρέο θαη ηνπο δήκνπο λα 

πξνβνχλ ζηελ αγνξά θάξσλ θαη θαλψλ.
144

 Μέρξη ην 1865, είραλ αλεγεξζεί είθνζη 

νθηψ θάξνη θαη θαλνί,
145

 ελψ ην 1885 ν αξηζκφο ηνπο έθηαζε ηνπο πελήληα έμη, ελψ 

ππήξραλ θαη δέθα ζεκαληήξεο.
146

 Δίλαη αμηνζεκείσην πσο, ζε ζρέζε κε ηα δχν 

παξαπάλσ ιηκάληα, Πεηξαηά θαη χξν, ν κελ Πεηξαηάο δηέζεηε απφ ην 1865 δχν 

δηνπηξηθνχο θαλνχο, νξαηνχο ζε εκβέιεηα 32 κηιίσλ, ελψ ε χξνο, ηελ ίδηα ρξνληά, 

δηέζεηε κφλν έλα αληαλαθιαζηηθφ θαλφ 18 ιπρληψλ.
147

  

 

2. ύξνο 

 

ε φ,ηη αθνξά ην ιηκάλη ηεο χξνπ θαη ηε λαπηηιηαθή θίλεζή ηνπ, ζα ρξεηαζηεί 

λα θάλνπκε κηα αλαθνξά θαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξνεγήζεθε ησλ εηψλ 1880-1914, 

πνπ αθνξά ηελ εξγαζία καο. Ο ιφγνο δελ είλαη άιινο απφ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

χξνπ ζην εκπφξην ηεο Διιάδαο θαη απφ ην γεγνλφο φηη απνηέιεζε ηελ έδξα ηεο 

πξψηεο αηκνπιντθήο εηαηξίαο. Ζ χξνο είλαη ν ηφπνο ζηνλ νπνίν αλαπηχρζεθε ε 

ειιεληθή λαπηηιία κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ αλεμάξηεηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.  
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 Ό.π., ζ. 172. 
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 Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάπηπμεο ηνπ πεηξατθνχ ιηκαληνχ είλαη φηη, ήδε, ην 1882, ην κήθνο ηνπ 

ιηκαληνχ αλάκεζα ζηνπο δχν θαλνχο ηνπ ήηαλ 1600 γηάξδεο, ην δε κεγαιχηεξν πιάηνο ηνπ έθηαλε ηηο 

760 γηάξδεο. Τπνινγίδεηαη φηη ην ιηκάλη κπνξνχζε λα θηινμελήζεη 300 πινία. Βι. Π. Κακπνχξνγινπ, 
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Μία ηθαλνπνηεηηθή έλδεημε γηα ηελ εμέιημε ηεο χξνπ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν 

ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο καο δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 18. Δμέιημε ζπξηαλήο λαπηηιίαο ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ηεο 

ειιεληθήο λαπηηιίαο, 1840-1855 

 ύξνο Διιάδα 

 Πινία Σόλνη Πινία Σόλνη 

Έηνο Α’ Β’ Α’ Β’ Α’ Β’ Α’ Β’ 

1840 211 257 2.410 28.560 2.354 837 16.549 94.091 

1848 200 449 2.108 77.306 2.527 1.456 17.309 237.914 

1850 245 504 93.289 2.534 1.482 18.070 248.131 

1851 222 462 2.307 85.393 2.890 1.437 20.011 237.082 

1852 240 460 83.501 2.825 1.375 19.696 228.055 

1853 634 96.859 4.153 247.995 

1855 131 635 1.400 119.942 3.538 1.525 32.396 264.405 
Πεγή: Β. Καξδάζεο, ύξνο, ζηαπξνδξόκη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (1832-1857), εθδ. ΜΗΔΣ, 

Αζήλα, 1987, ζ. 109. 

 

 

Απφ ηνλ πίλαθα 18, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηε ζπγθέληξσζε πινίσλ 

κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο ζηε χξν. Σα πινία κε ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε ησλ 30 

ηφλσλ, Β’ θιάζεο, απμάλνληαη κε κεγάινπο ξπζκνχο ζηε χξν. Έηζη, απφ 30,4% επί 

ηνπ ζπλφινπ ην 1840, ην 1855 βιέπνπκε πσο ηα πινία κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ 

βξίζθνληαη ζηε χξν απνηεινχλ ην 45,4% ηνπ ζπλφινπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα 

πινία κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο πνπ βξίζθνληαη ζηε χξν, θζίλνπλ, σο πνζνζηφ, ζε 

ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ κηθξψλ πινίσλ ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. Απηά ηα δχν 

ζηνηρεία ππνδεηθλχνπλ φηη ε «λαπηηιία ηεο χξνπ πξννδεπηηθά πξνζαλαηνιηδφηαλ 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο δηεζλείο κεηαθνξέο, αθήλνληαο ειεχζεξν ην ρψξν ηεο 

κηθξήο αθηνπινΐαο ζε άιια λαπηηθά θέληξα ηνπ Αηγαίνπ».
148

    

Σα παξαπάλσ πινία είλαη, θπζηθά, ηζηηνθφξα, θαζψο ε πεξίνδνο ζηελ νπνία 

αλαθεξζήθακε πξνεγείηαη, θαηά πνιχ, ηεο κεηάβαζεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηα 

αηκφπινηα. Δλ ηνχηνηο, ην 1857 ηδξχεηαη ζηε χξν ε πξψηε ειιεληθή αηκνπιντθή 
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εηαηξία, ε Δηαηξεία Διιεληθήο Αηκνπινΐαο. Μεηά ηηο άθαξπεο πξνζπάζεηεο απφ ηελ 

Δζληθή Σξάπεδα θαη ηνλ Μηραήι Σνζίηζα, νκνγελή ηεο Αιεμάλδξεηαο, ζηελ Αζήλα 

θαη κηαο επηηξνπήο θηεκαηηψλ θαη εκπφξσλ ηεο Πάηξαο λα ηδξπζεί, κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ θξάηνπο, αηκνπιντθή εηαηξία ζηελ πφιε ηνπο,
149

 ζα ηδξπζεί ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1857 ε Δηαηξεία Διιεληθήο Αηκνπινΐαο ζηελ Δξκνχπνιε ηεο χξνπ.    

Σν θξάηνο θαη ε Δζληθή Σξάπεδα ζπκκεηείραλ ζην ηδξπηηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην 

ηεο εηαηξίαο κε πνζνζηφ 54,82%, Έιιελεο νκνγελείο κε πνζνζηφ 21,84%, απφ ηελ 

Κέξθπξα θαη ηελ Κεθαιινληά ε ζπκκεηνρή ήηαλ 5,98% θαη απφ ηελ ππφινηπε 

Διιάδα 16,45% (εδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δχν κέηνρνη απφ ηελ Άξηα θαη ηε 

Μπηηιήλε, νη νπνίνη θαηείραλ ην 0,91%). Δίλαη αμηνζεκείσην πσο νη ζπκκεηνρή απφ 

ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο, ηε χξν, ήηαλ αξθεηά ρακειή, θαζψο νη κεηνρέο πνπ 

αγνξάζηεθαλ απφ ην λεζί ήηαλ, κφιηο, 188, ήηνη ην 8,59%, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε 

ζπκκεηνρή δεθαελληά εκπφξσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη δεθαεπηά είλαη ρξεκαηνδνηνχκελνη 

απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα.
150

  

Ζ πνξεία ηεο εηαηξίαο δελ ζα είλαη αλάινγε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο, σο ηεο 

πξψηεο ειιεληθήο αηκνπιντθήο εηαηξίαο. Οη θαηαρξήζεηο θαη ηα ζθάλδαια ησλ 

ζηειερψλ ηεο δηνίθεζήο ηεο, θαζψο θαη ε κε απνδνηηθή ρξήζε εξγαζηψλ πνπ 

αθνινχζεζε ην θξάηνο, ππνθηλνχκελν απφ κηθξνπνιηηηθά ζπκθέξνληα, ζα νδεγήζνπλ 

ζηε ρξενθνπία ηεο εηαηξίαο. Ζ εηαηξία δελ ιεηηνπξγνχζε κε βάζε ηηο νξζνινγηθέο 

αλάγθεο ηεο γηα νηθνλνκηθή πξφνδν, αιιά κε βάζε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ θξάηνπο 

γηα επηβνιή ηεο ηάμεο ή ηεο άγξαο ςήθσλ απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο ζρεκαηηζκνχο. 

Δπηπιένλ, ππνινγίδεηαη φηη ην θξάηνο, ην νπνίν ρξεκαηνδνηνχζε, κε ηε κνξθή 

εηήζησλ επηδνηήζεσλ, ζπλερψο ηελ κε απνδνηηθή εηαηξία, θαηέβαιιε αξθεηά 

ρξήκαηα, ελψ ε Δζληθή Σξάπεδα δάλεηδε ηελ Δηαηξία, ρσξίο νπζηαζηηθέο εγγπήζεηο.  
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Σειηθά, ε εηαηξία ζα θιείζεη ην 1892, έρνληαο ζσξεχζεη παζεηηθφ απφ δεκηέο 

31.441.333 δξαρκψλ.
151

 Ζ θαθή δηαρείξηζε απφ ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ε 

αλνξζνινγηθή ηεο ιεηηνπξγία θαη ν αληαγσληζκφο ησλ λέσλ, ηδησηηθψλ, αηκνπιντθψλ 

εηαηξηψλ ηνπ Πεηξαηά, νδήγεζαλ ηελ εηαηξία ζηελ πηψρεπζε. Ζ δηαξθήο πηψζε ησλ 

λαχισλ ζπλέθεξε ηηο πεηξατθέο εηαηξίεο πνπ δηέζεηαλ πην θαηλνχξγηα πινία, θαιχηεξε 

δηαρείξηζε θαη νξζνινγηθά δξνκνιφγηα.
152

 Σα ελλέα ηεο αηκφπινηα πνπιήζεθαλ 

ζηνπο κεγαιχηεξνπο κεηφρνπο έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 949.000 δξαρκψλ, αγνξά 

ζθάλδαιν ζε βάξνο ησλ κηθξνκεηφρσλ αλ αλαινγηζηνχκε φηη νη εθεκεξίδεο ηεο 

επνρήο αλέθεξαλ πσο ε πξαγκαηηθή αμία ησλ πινίσλ έθηαλε ηα 5 εθαηνκκχξηα 

δξαρκέο. Δπίζεο, ε Δζληθή Σξάπεδα αγφξαζε ην λεψξην ηεο εηαηξίαο έλαληη 210.000 

δξαρκψλ.
153

 Σνλ Οθηψβξε ηνπ 1893, νη κεγαινκέηνρνη ηεο εηαηξία πνπ αγφξαζαλ ηα 

αηκφπινηά ηεο πξνρψξεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο Νέαο Διιεληθήο Αηκνπινΐαο, ε νπνία 

δηαιχζεθε ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 1906, θάησ απφ ην βάξνο ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ 

νξζνινγηθψλ αηκνπιντθψλ εηαηξηψλ πνπ, ζην κεηαμχ, είραλ ηδξπζεί ζην λέν κεγάιν 

ιηκάλη ηεο ρψξαο, ηνλ Πεηξαηά.  

Ζ χξνο έραζε ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο σο ην ζεκαληηθφηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο 

απφ ηνλ Πεηξαηά φηαλ νινθιεξψζεθε ε κεηάβαζε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηα 

αηκφπινηα. Ο ξφινο ηεο χξνπ σο ην θέληξν ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ ηεο 

Διιάδαο πνπ ζχλδεε ηελ Αλαηνιή κε ηε Γχζε δελ κπνξνχζε λα ηα δψζεη, πιένλ, 

απηφ ην ξφιν. Ζ επηθξάηεζε ηνπ αηκνχ θαη ε δηάδνζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ 

επηηεπγκάησλ, φπσο ν ζηδεξφδξνκνο θαη ν ηειέγξαθνο, ελνπνίεζαλ ηηο αγνξέο θαη 

έθαλαλ αρξείαζην ην κεζνιαβεηηθφ ξφιν ηεο χξνπ. Ο έκπνξνο ηεο Γχζεο κπνξνχζε 

λα έξζεη ζε απεπζείαο επαθή κε ηελ «πεγή» ησλ πξντφλησλ ζηελ Αλαηνιή θαη ην 
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αηκφπινην έθαλε εθηθηά ηα πξνγξακκαηηζκέλα θαη ηαθηηθά ηαμίδηα αλάκεζα ζε 

ηφπνπο πνπ ηνπο ρψξηδε κεγάιε απφζηαζε. Δπηπιένλ, ε ζέζε ηνπ Πεηξαηά, πνπ 

επέηξεπε λα ηξνθνδνηεί ηελ πξσηεχνπζα θαη νη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ είραλ 

καδεπηεί ζε απηήλ (ηελ πξσηεχνπζα), θαζψο θαη ην κεγάιν ιηκάλη πνπ δηέζεηε ε πφιε 

ηνπ Πεηξαηά, ηνπ επέηξεςαλ λα απνθηήζεη ηνλ πξψην ξφιν ζηελ ειιεληθή λαπηηιία, 

έλαληη ηεο χξνπ.   

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζα παξαθνινπζήζνπκε ηελ πνξεία ησλ αηκφπινησλ 

ηεο χξνπ ηελ πεξίνδν 1883-1911, ζε απφιπην αξηζκφ, αιιά θαη σο πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. Σελ ίδηα δηαδηθαζία ζα αθνινπζήζνπκε θαη ζηνλ 

Πεηξαηά, νπφηε ζα κπνξέζνπκε λα βγάινπκε επηπιένλ ζπκπεξάζκαηα ζπγθξίλνληαο 

ηελ πνξεία ησλ αηκφπινησλ ησλ δχν λαπηφηνπσλ. 

 

Πίλαθαο 19. Αηκόπινηα ζηε ύξν 

 ύξνο Διιάδα Πνζνζηό ύξνπ 

Έηνο Αηκόπινηα Σόλνη Αηκόπινηα Σόλνη α/π (%) Σόλνη (%) 

1883 17 10.478 51 23.939 33,33 43,76 

1892 26 13.332 103 60.418 25,24 22,06 

1898 33 19.081 145 94.894 22,75 20,10 

1901 54 36.845 191 143.436 28,27 25,68 

1903 56 48.564 209 201.445 26,79 24,10 

1907 66 59.223 285 288.573 23,15 20,52 

1911 74 83.397 348 383.446 21,26 21,74 

Πεγέο:  

Β. Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ εηο ηνλ αηκόλ. Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία 1858-1914, εθδ. 

Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα, 1993, ζ. 215 θαη 

Β. Καξδάζεο, «Ζ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία 1832-1914», ζην ζπιινγηθφ: Γ.Β. Γεξηηιήο-Κ. 

Κσζηήο (επηκ.), Θέκαηα λενειιεληθήο ηζηνξίαο (18
νο

-20
νο

 αηώλαο), εθδ. Αλη. Ν. αθθνπιά, Αζήλα, 

2001, ζ.348. 
 



 81 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, δηαπηζηψλνπκε ηελ πηψζε ησλ 

ζπξηαλψλ αηκφπινησλ, σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ, ζηελ πνξεία ησλ 

εηψλ ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. Έηζη, ελψ ηα ζπξηαλά αηκφπινηα απμάλνληαη ζε 

απφιπηνπο αξηζκνχο θαη απφ 17 ην 1883 θηάλνπλ ηα 74 ην 1911, ε αληίζηνηρε 

ζπκκεηνρή ηεο χξνπ ζα θαηξαθπιήζεη απφ ην έλα ηξίην ην 1883, ζην έλα πέκπην, 

πεξίπνπ, 28 ρξφληα κεηά. Πεξίπνπ ην ίδην ζα ζπκβεί θαη ζε φ,ηη αθνξά ηε 

ρσξεηηθφηεηα ησλ αηκφπινησλ. Ζ αχμεζε ησλ αηκφπινησλ ηεο χξνπ, είλαη επφκελν 

φηη ζα ζεκαίλεη θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο. κσο, σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ, αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπ αξηζκνχ 

ησλ αηκφπινησλ θαη απφ ην 44%, πεξίπνπ, ηνπ 1883, ζα θηάζεη ην 22%, δειαδή ζην 

κηζφ, ιηγφηεξν απφ ηξεηο δεθαεηίεο κεηά.  

Έλα δεχηεξν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη 

ε πνξεία ηνπ κεγέζνπο ηεο κέζεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ αηκφπινησλ. Με βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 19, κπνξνχκε λα ζρεκαηνπνηήζνπκε απηήλ ηελ πνξεία σο εμήο:    

 

Πίλαθαο 20. Μέζε ρωξεηηθόηεηα α/π ύξνπ (ηόλνη) 

Έηνο 

Μέζε 

ρωξεηηθόηεηα α/π 

ύξνπ (Α) 

Μέζε 

ρωξεηηθόηεηα α/π 

Διιάδαο (Β) 

(Α)/(Β) 

1883 616,3 469,39 1,31 
1892 512,76 586,58 0,87 
1898 578,21 656,44 0,88 
1901 682,31 750,97 0,9 
1903 867,21 963,85 0,89 
1907 897,30 1012,53 0,88 
1911 1126,98 1101,85 1,02 
Πεγέο:  

Β. Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ εηο ηνλ αηκόλ. Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία 1858-1914, εθδ. 

Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα, 1993, ζ. 215 θαη 

Β. Καξδάζεο, «Ζ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία 1832-1914», ζην ζπιινγηθφ: Γ.Β. Γεξηηιήο-Κ. 

Κσζηήο (επηκ.), Θέκαηα λενειιεληθήο ηζηνξίαο (18
νο

-20
νο

 αηώλαο), εθδ. Αλη. Ν. αθθνπιά, Αζήλα, 

2001, ζ.348. 
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Ζ πνξεία ηνπ ζπξηαλνχ αηκνθίλεηνπ ζηφινπ κπνξεί, πιένλ, λα εθηηκεζεί κε 

αζθαιέζηεξν ηξφπν. Πέξα απφ ηελ πηψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πινίσλ θαη ηεο 

ρσξεηηθφηεηάο ηνπο, σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ ειιεληθνχ αηκνθίλεηνπ 

ζηφινπ, ζα κπνξέζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε θαη ηελ πνξεία ηνπ κεγέζνπο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ζπξηαλνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ. Έηζη, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ελψ, θαη πάιη, ην 

κέγεζνο ηεο κέζεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ αηκφπινησλ ηεο χξνπ απμάλεηαη θαηά ηελ 

πνξεία ησλ εηψλ, απηφ δελ ζπκβαίλεη κε ην ξπζκφ πνπ παξαηεξείηαη κε ην ζχλνιν 

ηνπ ειιεληθνχ αηκνθίλεηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ. Απφ ην 1883 σο θαη ην 1907, ζε 

δηάζηεκα 24 εηψλ, ε κέζε ρσξεηηθφηεηα ηεο χξνπ απμήζεθε θαηά 1,5, πεξίπνπ, 

θνξά ελψ, ε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ ειιεληθνχ αηκνθίλεηνπ ζηφινπ ήηαλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε (έθηαζε λα ζεκεηψζεη άλνδν θαηά πάλσ απφ δχν θνξέο). Γηα ηα ίδηα 

ρξφληα, ελψ ε χξνο βξηζθφηαλ άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ηε κέζε ρσξεηηθφηεηα, ην 1907 

ζα βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία 88% κε απηφλ. Σα ζηνηρεία δηαθνξνπνηνχληαη ην 1911, 

νπφηε θαη ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο κέζεο ρσξεηηθφηεηαο ζηε χξν είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ειιεληθνχ ζηφινπ, θαη ζα θηάζεη λα 

μεπεξάζεη, έπεηηα απφ 28 ρξφληα, ην κέγεζνο ηεο κέζεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ αηκφπινησλ. Ζ αχμεζε απηή, φκσο, είλαη νξηαθή θαη δελ κπνξεί λα καο 

απνπξνζαλαηνιίζεη απφ ην ζπκπέξαζκά καο γηα ηελ θξίζε ηεο ζπξηαλήο λαπηηιίαο 

θαη ηελ αλάδεημε ηνπ Πεηξαηά σο ηνπ πξψηνπ ιηκαληνχ ηεο ρψξαο.  

Αθφκε θαη ε έλδεημε πνπ ιακβάλνπκε ζρεηηθά κε ηελ πηψζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αηκφπινησλ ηεο χξνπ σο πνζνζηφ ησλ ειιεληθψλ αηκφπινησλ θαη ηεο 

ρσξεηηθφηεηάο ηνπο δελ καο πξνζδίδεη, νινθιεξσηηθά, κία de facto εηθφλα ηεο 

ζπξηαλήο λαπηηιίαο. ην ζχλνιφ ηεο, ε ειιεληθή λαπηηιία ηεο πεξηφδνπ 1880-1914, 

αλαπηχρζεθε πάλσ ζηε λέα ηερλνινγία ηνπ αηκνχ θαη κεγέζπλε ην ζηφιν ηεο. Ζ 

χξνο, σο ην ζεκαληηθφηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ θξάηνπο, αθφκα, 
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είλαη θπζηνινγηθφ λα έπεηαη απηήο ηεο αχμεζεο θαη λα παξνπζηάδεη, σο έλα βαζκφ, 

ζρεηηθή πηψζε ζηα κεγέζε ηεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ βξηζθφηαλ, ήδε, ζε πςειά κεγέζε 

λαπηηιηαθήο αλάπηπμεο φηαλ μεθίλεζε ε φιε θίλεζε ¨πξνο ηα κπξνο¨ ηεο ειιεληθήο 

αηκνθίλεηεο λαπηηιίαο. Οπφηε, απφ κφλε ηεο κία κηθξή άλνδνο ή πηψζε ζην κέγεζνο 

ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηεο χξνπ, ελδερνκέλσο, λα κελ νδεγεί ζε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα. Δθείλν πνπ ραξαθηεξίδεη, σζηφζν, ηε ζπξηαλή λαπηηιία ηεο πεξηφδνπ 

είλαη ην κεγάιν κέγεζνο ηεο πηψζεο ζηε ζπκκεηνρή ησλ αηκφπινηψλ ηεο επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, πνπ φπσο είδακε, ήηαλ ηφζε ψζηε απφ ηε κηζή 

ρσξεηηθφηεηα πνπ αληηπξνζψπεπε ε χξνο ην 1883, ζα θηάζεη ζην έλα πέκπην κέζα 

ζε ιηγφηεξν απφ είθνζη ρξφληα. Άξα, ινηπφλ, κηιάκε γηα κία ζεκαληηθή θάκςε ζηα 

κεγέζε ηεο θαη ην ζηνηρείν απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε καο, φηαλ 

κειεηάκε ηε λαπηηιία ηεο χξνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο ζηνλ αηκφ.  

Οκνίσο, ε νξηαθή άλνδνο πνπ παξνπζηάδεη ν πίλαθαο 20 ηεο κέζεο 

ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζπξηαλψλ αηκφπινησλ σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ειιεληθψλ, ην 1911, δελ κπνξεί, απφ κφλε ηεο, λα καο νδεγήζεη λα ζπλάγνπκε ην 

ζπκπέξαζκα φηη ε αηκνθίλεηε λαπηηιία ηεο χξνπ παξνπζίαζε αλάθακςε. Ζ νξηαθή 

δηαθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη δελ κπνξεί λα ππνζθειίζεη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηφδνπ θαη πνπ εκθαλίδνπλ ηνλ 

Πεηξαηά σο ην πξψην ιηκάλη ηεο ρψξαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ππνδνκέο θαη ην 

κέγεζφο ηνπ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θηινμελνχζε, ζηνηρεία 

πνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε ακέζσο παξαθάησ. ε ηειηθή αλάιπζε ,είλαη ε αλάπηπμε 

ηνπ Πεηξαηά ζε απηήλ ηελ πεξίνδν πνπ καο δείρλεη, ζαθψο, ηελ θάκςε ηεο ζπξηαλήο 

λαπηηιίαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ ιηκαληνχ ηεο γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ην πεηξατθφ ιηκάλη. 
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3. Πεηξαηάο   

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ Πεηξαηά θαη ε αλάδεημή ηνπ σο λαπηηιηαθνχ θέληξνπ ηεο 

ρψξαο, απνηειεί έλα ζαχκα, αλ ιάβνπκε ππφςε καο ηελ θαηάζηαζε ηεο πφιεο ιίγεο 

δεθαεηίεο πξηλ ηελ αλάπηπμή ηνπ. Ο Πεηξαηάο αλαπηχρζεθε κέζα ζε ιίγα ρξφληα θαη 

πξνζαξκνζκέλνο ζηελ επνρή, μεπέξαζε ηα παξαδνζηαθά ιηκάληα ηεο Διιάδαο, κε ηε 

χξν λα απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν αληαγσληζηή ηνπ.  

Μέρξη ην 1825 ν Πεηξαηάο ήηαλ κία εξεκηθή έθηαζε. Ζ εξεκηά ηεο πφιεο 

έζπαζε απφ ηνπο ςαξηαλνχο κεηαλάζηεο πνπ θαηέθζαζαλ ζηελ πφιε κεηά ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ λεζηνχ ηνπο απφ ηνλ ηνπξθηθφ ζηφιν.
154

 ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1830, ε γε ηνπ Πεηξαηά βξηζθφηαλ είηε ζηα ρέξηα ηεο θαηεζηξακκέλεο κνλήο ηνπ 

Αγίνπ ππξίδσλα, είηε ζηα ρέξηα Αζελαίσλ ή ζα ήηαλ εζληθέο γαίεο. Με έλα 

Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηνπ 1834, ε γε ηνπ Πεηξαηά, εθηφο ηεο ηδηνθηεζίαο ηδησηψλ, ζα 

ηδησηηθνπνηεζεί κε ηνλ φξν νη αγνξαζηέο λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ νηθνδφκεζε 

κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηελ παξαρψξεζε.
155

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηεχρζεθε ε 

γξήγνξε αλέγεξζε ζπηηηψλ θαη θηηξίσλ θαη ν Πεηξαηάο άξρηζε λα κεηαηξέπεηαη ζε 

δσληαλή πνιηηεία.  

ηνλ Πεηξαηά ζα θαηαθζάζνπλ άλζξσπνη απφ νιφθιεξε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, αιιά, θπξίσο, ζα έξζνπλ κεηαλάζηεο απφ ηε Υίν θαη ηελ Όδξα. Ζ έιεπζε 

ησλ ρίσλ κεηαλαζηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

εμέιημε ηεο πφιεο. Ήδε, απφ ηνλ 17
ν
-18

ν
 αηψλα, ε Υίνο ήηαλ έλαο ηφπνο ζηνλ νπνίν 

είρε δεκηνπξγεζεί ε πξσηνγελήο θαπηηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε θαη ζρεκαηίζηεθαλ 

ηζρπξέο εκπνξηθέο θαη εθνπιηζηηθέο νηθνγέλεηεο.
156

 Έηζη, νη ρηψηεο γίλνληαη θνξείο 

                                                 
154

 Βι. Σζνθφπνπινο Β., Πεηξαηάο, 1835-1870. Δηζαγσγή ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ Μάληζεζηεξ, εθδ. 

Καζηαληψηε, Αζήλα, 1984, ζ. 36-37.  
155

 Ό.π., ζ. 41.  
156

 Γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ εκπφξσλ ηεο Υίνπ ζηελ ειιεληθή λαπηηιία, βι. εδώ, ζ. 11-17. 
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απηψλ ησλ ζρέζεσλ ζε φιε ηελ ππφινηπε Διιάδα.
157

 Οη Τδξαίνη αθήλνπλ ην λεζί 

ηνπο, θπξίσο, εμαηηίαο ησλ γεγνλφησλ ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο,
158

 θαη 

κεηαλαζηεχνπλ καδηθά ην 1834. 

Ζ δπλακηθή πνπ απέθηεζε ν Πεηξαηάο, κέζα απφ ηε κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα πνπ 

εθδειψζεθε, ππήξμε ηεξάζηηα. Ο Πεηξαηάο απφ 1.011 θαηνίθνπο πνπ είρε ην 1836, ζα 

θηάζεη λα αξηζκεί 10.963 θαηνίθνπο ηξηάληα ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα.
159

 Δπηπιένλ, 

απφ ηνπο 3.851 άληξεο, νη 3.709 είλαη νηθνλνκηθά ελεξγνί, ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλνπκε ηνπο καζεηέο ησλ 15-18 εηψλ.
160

 Ο Πεηξαηάο έγηλε ε πφιε κε ηελ 

πιήξε απαζρφιεζε θαη νη κεηαλάζηεο πνπ ηνλ κεηέηξεςαλ ζε κεγάιε πφιε ράξαμαλ 

ην δξφκν πνπ ζα έπαηξλε ε λενγέλλεηε νηθνλνκία ηνπ. Οη ρηψηεο δίδαμαλ ηελ 

εκπνξηθή επηρείξεζε θαη δηακφξθσζαλ ην εκπνξηθφ ήζνο ζηε λέα ηνπο πφιε. Οη μέλνη 

πνπ ζα βξεζνχλ ζηελ πφιε, φπσο ν Γεξκαλφο ηαπ θαη ν Γάιινο Κιεκάλ ζα δηδάμνπλ 

ηε βηνκεραλία, αλνίγνληαο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο γχξσ απφ ην κεγάιν ιηκάλη.
161

 Οη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο είραλ επηηεπρζεί.   

Ο Πεηξαηάο, σο ην θνληηλφηεξν ιηκάλη ζηελ πξσηεχνπζα, ηελ Αζήλα, θαη κε φιε 

ηε δπλακηθή ηεο λέαο ηνπ θνηλσλίαο
162

 αλέιαβε ηελ πξσηνπνξία ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειιεληθήο λαπηηιίαο. Ζ θίλεζε ζην ιηκάλη ηνπ απμήζεθε θαη έγηλε ε έδξα ησλ λέσλ 

αηκνπιντθψλ εηαηξηψλ. Αο πάξνπκε ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή. ηνλ πίλαθα πνπ 

                                                 
157

 Βι. Σζνθφπνινο Β., ό.π., ζ. 53. 
158

 Ζ Δπαλάζηαζε πξνθάιεζε κία ηεξάζηηα δηαξξνή θεθαιαίσλ πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία 

ρξεκαηνδφηεζεο νπνηαζδήπνηε αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο ζην λεζί, αλαγθάδνληαο πνιινχο απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ Όδξα. Έηζη, ν πιεζπζκφο ηεο Όδξαο ηα έηε 1821, 1832 θαη 1842 

είλαη, αληίζηνηρα, 28.000, 16.000 θαη 4.000. 
159

 Ζ ζπλέρεηα ηεο εμέιημεο ηνπ πεηξατθνχ πιεζπζκνχ παξέκεηλε αλνδηθή. Έηζη, απφ ην Ν. 

Παπακαλψιεο, Η ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία θαη ε πόιε ηνπ Πεηξαηά. Η εμέιημε ηνπ Πεηξαηά σο 

λαπηηιηαθνύ θέληξνπ ηελ πεξίνδν 1880-1914, Ρέζπκλν, 2003, ζ. 66, πιεξνθνξνχκαζηε φηη ν πιεζπζκφο 

ηνπ Πεηξαηά θαηά ηα έηε 1889, 1896, 1907 θαη 1920 ήηαλ, αληίζηνηρα, 34.327, 50.200, 73.579 θαη 

133.482 θάηνηθνη.  
160

Βι. Σζνθφπνπινο Β., ό.π., ζ. 90-92. 
161

 Ό.π., ζ. 250. 
162

 Ο Σζνθφπνπινο Β., ό.π., ζ. 250, ππνινγίδεη φηη ηξηάληα ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηεο πφιεο, κφλν ην 

25% ησλ θαηνίθσλ ηεο ήηαλ γελλεκέλνη ζε απηήλ. 
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αθνινπζεί, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηε ζεκαζία ησλ ιηκαληψλ Πεηξαηά 

θαη χξνπ, κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ αθίμεσλ πινίσλ ζηα ιηκάληα ηνπο.  

 

Πίλαθαο 21. Αθίμεηο πινίωλ ζηα ιηκάληα Πεηξαηά θαη ύξνπ 

Έηνο 
Πεηξαηάο ύξνο 

Πινία Σόλνη Πινία Σόλνη 

1871 603 179.136 2.860 842.125 

1881 1.560 1.158.287 1.808 665.628 

1882 1.748 1.275.725 4.555 904.787 

1888 1.918 1.433.876 4.596 1.159.916 

1890 2.601 2.070.014 4.084 1.039.229 

1902 2.256 2.574.493 3.192 1.357.690 

1903 2.556 2.873.066 2.963 1.502.752 

1904 2.411 2.810.666 2.921 1.546.722 

1905 2.451 2.845.045 2.793 1.240.100 

1906 2.322 2.907.580 2.795 1.133.121 

1907 2.721 3.276.265 2.690 997.863 

1908 2.610 3.532.587 2.854 1.082.541 

1909 1.383 2.423.304 2.091 1.318.858 

1910 2.725 3.709.610 2.071 1.066.647 

1911 2.709 3.695.644 1.913 1.069.207 

Πεγή:  

Β. Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ εηο ηνλ αηκόλ. Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία 1858-1914, εθδ. 

Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα, 1993, ζ. 210-211.  
  

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο δείρλεη ηε δπλακηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν Πεηξαηάο 

ππνζθέιηζε ηε χξν ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ιηκαληνχ ηνπο. Φαίλεηαη φηη ν αξηζκφο 

ησλ πινίσλ πνπ εηζήιζαλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ηζηηνθφξα θαη αηκφπινηα, 

πξνζπέξαζαλ ηνλ αληίζηνηρν απηψλ πνπ εηζήιζαλ ζην ιηκάλη ηεο χξνπ, κφλν ηα δχν 

ηειεπηαία έηε, 1910 θαη 1911. Ωζηφζν, ζηνλ Πεηξαηά θαίλεηαη φηη ζπγθεληξψλνληαλ 

ηα πινία κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, αληίζεηα κε ηε χξν, φπνπ αλ θαη νη αθίμεηο ζην 

ιηκάλη ηεο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ φζεο έρνπκε θαηαγξάςεη ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ε 

ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ απηψλ δελ μεπεξλά ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ πνπ 
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θηάλνπλ ζηνλ Πεηξαηά, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1881-1911. Ο Πεηξαηάο 

απέθηεζε ηελ πνηνηηθή αλσηεξφηεηα ζηνλ αληαγσληζκφ ηνπ κε ηε χξν θαη, φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ, απέθηεζε ηελ πξσηνπνξία απηή θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο 

ζηνλ αηκφ θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ εθνπιηζκνχ έλαληη ηνπ έκπνξνπ-πινηνθηήηε.  

ρεηηθά κε ηηο αθίμεηο αηκφπινησλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαηά ηελ πεξίνδν 

1901-1912, ε εηθφλα έρεη σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 22. Αθίμεηο αηκόπινηωλ ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, 1901-1912 

Έηνο Αξηζκόο α/π Αύμεζε (%) Υωξεηηθόηεηα Αύμεζε (%) 

1901 2.018 +21,7 2.187.000 +15,6% 

1910 2.668 +32,2 3.594.000 +64,3 

1912 2.709 +1,5 3.696.000 +2,8 
 Πεγή: Ν. Παπακαλψιεο, Η ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία θαη ε πόιε ηνπ Πεηξαηά. Η εμέιημε ηνπ 

Πεηξαηά σο λαπηηιηαθνύ θέληξνπ ηελ πεξίνδν 1880-1914, Ρέζπκλν, 2003, ζ. 70. 

 

 

 

Ζ ζεκαζία ηνπ Πεηξαηά σο εηζαγσγηθνχ, θπξίσο, ιηκαληνχ κπνξεί λα 

απνηππσζεί θαη απφ έλαλ πίλαθα πνπ καο δείρλεη ηελ αμία ηνπ εκπνξίνπ ησλ ιηκαληψλ 

Πεηξαηά θαη χξνπ. Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ν Πεηξαηάο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880, πνπ έρνπκε ζηνηρεία, ήηαλ θαηά βάζε εηζαγσγηθφ 

ιηκάλη. 

Πίλαθαο 23. Αμία εμωηεξηθνύ εκπνξίνπ ηωλ ιηκαληώλ Πεηξαηά θαη ύξνπ 

(ζε γαιιηθά θξάγθα), 1880-1889 

Έηνο 
Δηζαγωγέο Δμαγωγέο 

Πεηξαηάο ύξνο Πεηξαηάο ύξνο 

1880 38.035.000 16.910.000 2.374.000 1.849.250 

1881 41.187.000 29.715.747 1.952.000 1.995.274 

1882 - 16.525.399 - 1.327.238 

1888 33.464.000 - 1.684.000 - 

1889 50.850.000 - 6.560.000 - 
Πεγή:  

Ν. Παπακαλψιεο, Η ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία θαη ε πόιε ηνπ Πεηξαηά. Η εμέιημε ηνπ Πεηξαηά 

σο λαπηηιηαθνύ θέληξνπ ηελ πεξίνδν 1880-1914, Ρέζπκλν, 2003, ζ. 70. 
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 Οη ιφγνη πνπ ν Πεηξαηάο ζπγθέληξσζε ην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο ρψξαο 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο: πξψηνλ, ζηηο αλάγθεο ηξνθνδνζίαο κηαο ήδε 

ζπκπαγνχο βηνκεραληθήο θαη βηνηερληθήο δνκήο. Γεχηεξνλ, ζην κέγεζνο ηεο αζηηθήο 

ζπγθέληξσζεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη πφιεηο ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Αζήλαο. Σξίηνλ, 

ζηελ αδπλακία ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ θαη ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

αληαγσληζηηθά απέλαληη ζηνπο ζαιάζζηνπο δξφκνπο θαη ηέηαξηνλ, ζηε δηακφξθσζε 

ελφο δηεζλνχο δηθηχνπ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ζπγθνηλσληψλ, ην νπνίν 

αλαβάζκηζε ηνλ Πεηξαηά θαη ην έθαλε ην ζπνπδαηφηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο.
163

  

ηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο, είδακε φηη νη έιιελεο εθνπιηζηέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

κεηέθεξαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηα θέληξα ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο, ην Λνλδίλν 

θαη ηε Νέα Τφξθε, θαζψο θαη ζην λέν θέληξν ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, ηνλ Πεηξαηά. 

ην ζεκείν απηφ, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα δνχκε ηηο εγγξαθέο αηκφπινησλ, ηνπ λένπ 

δπλακηθνχ κέζνπ ηεο λαπηηιίαο, ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη ζηε ζχγθξηζε ηνπ 

λενινγίνπ ηνπ κε ην ζχλνιν ησλ αηκφπινησλ ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. Γηα απηφ ην 

ζθνπφ, ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ παξάζεζε ηνπ πίλαθα 22, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δνχκε 

ηα αηκφπινηα ηνπ Πεηξαηά σο πνζνζηνχ ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηκφπινησλ ζηνπο 

ειιεληθνχο λαπηφηνπνπο. Έηζη, ζα δηαπηζηψζνπκε ηελ πνηνηηθή αλάπηπμε ηεο 

πεηξατθήο λαπηηιίαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηε λέα ηερλνινγία ηνπ αηκνχ κεηά ηελ 

απγή ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

 

 

 

 

 

                                                 
163

 Ν. Παπακαλψιεο, ό.π., ζ. 70-71. 
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Πίλαθαο 24. Αηκόπινηα ζηνλ Πεηξαηά 

Έηνο 

Πεηξαηάο Διιάδα Πνζνζηό Πεηξαηά 

Αηκόπινηα Σόλνη Αηκόπινηα Σόλνη α/π (%) Σόλνη (%) 

1883 15 4.707 51 23.939 29,41 19,66 

1892 34 11.170 103 60.418 33,07 18,48 

1898 67 39.047 145 94.894 46,20 41,14 

1901 85 54.771 191 143.436 44,50 38,18 

1903 104 62.193 209 201.445 49,76 30,87 

1907 141 84.937 285 288.573 49,47 29,43 

1911 160 112.495 348 383.446 45,97 29,33 

Πεγέο: Β. Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ εηο ηνλ αηκόλ. Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία 1858-1914, εθδ. 

Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα, 1993, ζ. 215 θαη 

Β. Καξδάζεο, «Ζ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία 1832-1914», ζην ζπιινγηθφ: Γ.Β. Γεξηηιήο-

Κ.Κσζηήο (επηκ.), Θέκαηα λενειιεληθήο ηζηνξίαο (18
νο

-20
νο

 αηώλαο), εθδ. Αλη. Ν. αθθνπιά, Αζήλα, 

2001, ζ.348. 

 

 

ε αληίζεζε κε ηνλ πίλαθα 19, απφ φπνπ δηαπηζηψζακε ηελ πηψζε ησλ 

ζπξηαλψλ αηκφπινησλ σο πνζνζηφ επί ησλ ζπλνιηθψλ αηκφπινησλ ηνπ ειιεληθνχ 

αηκνθίλεηνπ εκπνξηθνχ ζηφινπ, ν πίλαθαο 24 καο δείρλεη ηελ άλνδν ηνπ Πεηξαηά σο 

λαπηηιηαθνχ θέληξνπ. Σα αηκφπινηα ηνπ Πεηξαηά απμήζεθαλ θαη έθηαζαλ λα 

αληηπξνζσπεχνπλ, πεξίπνπ, ην κηζφ ειιεληθφ αηκνθίλεην ζηφιν ζε ιηγφηεξν απφ 

δεθαπέληε ρξφληα, ηελ πεξίνδν 1883-1898. Σα αηκφπινηα ηνπ Πεηξαηά, κεηά ηε 

ξαγδαία άλνδφ ηνπο, θαίλνληαη λα ζηαζεξνπνηνχληαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 

45% επί ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. ε 

φ,ηη αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ αηκφπινησλ ηεο πφιεο, ε πνξεία είλαη αλνδηθή, κε 

ηελ θνξχθσζε ηεο δηαδηθαζίαο λα ηνπνζεηείηαη ην 1898, νπφηε θαη αληηπξνζσπεχεη 

ην 41,14% ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά, ην κέγεζνο 

ηεο ρσξεηηθφηεηαο ζα πέζεη, σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ, αιιά ζα παξακείλεη ζε 
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πςειά επίπεδα θαη, κάιηζηα, ζε κεγαιχηεξα απφ απηά ηεο χξνπ, θαηά 8-13 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ εηψλ. ην ζεκείν απηφ ζα 

πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηζρχεη ην ζπκπέξαζκα πνπ αλαπηχμακε θαη γηα ηε ζπξηαλή 

λαπηηιία, φηη δειαδή, φηαλ κηα πεξηνρή θηάζεη ζην απφγεην ηεο αλάπηπμήο ηεο, είλαη 

θπζηνινγηθή κία ζρεηηθή θάκςε ηεο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. Έηζη, φπσο ζα 

δηαπηζηψζνπκε απφ ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, ε ζρεηηθή πηψζε ηνπ Πεηξαηά ζε 

φ,ηη αθνξά ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ αηκφπινηψλ ηνπ, σο 

πνζνζηφ επί ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηεο ρψξαο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1900, δελ ζεκαίλεη θάπνηα θξίζε ηεο πεηξατθήο λαπηηιίαο, αιιά ζα 

πξέπεη λα εξκελεπηεί ζηε βάζε ηνπ παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηφο καο. πσο ζα 

δηαπηζηψζνπκε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο ηεο λαπηηιίαο ηνπ Πεηξαηά, ε 

πφιε έθηαζε ζην απφγεηφ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δεθαεηίαο κε ηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξίεο θαη ηα γξαθεία λα έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη λα αλαπηχζζνληαη 

γχξσ απφ ην ιηκάλη ηεο. 

 

Πίλαθαο 25. Μέζε ρωξεηηθόηεηα α/π Πεηξαηά (ηόλνη) 

Έηνο 

Μέζε 

ρωξεηηθόηεηα α/π 

Πεηξαηά (Α) 

Μέζε 

ρωξεηηθόηεηα α/π 

Διιάδαο (Β) 

(Α)/(Β) 

1883 313,8 469,39 0,66 
1892 328,52 586,58 0,56 
1898 582,79 656,44 0,88 
1901 644,36 750,97 0,85 
1903 598 963,85 0,62 
1907 602,39 1012,53 0,59 
1911 703,09 1101,85 0,63 

 Πεγέο:  

Β. Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ εηο ηνλ αηκόλ. Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία 1858-1914, εθδ. 

Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα, 1993, ζ. 215 θαη 

Β. Καξδάζεο, «Ζ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία 1832-1914», ζην ζπιινγηθφ: Γ.Β. Γεξηηιήο-

Κ.Κσζηήο (επηκ.), Θέκαηα λενειιεληθήο ηζηνξίαο (18
νο

-20
νο

 αηώλαο), εθδ. Αλη. Ν. αθθνπιά, Αζήλα, 

2001, ζ.348. 
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Απφ ηνλ πίλαθα 25, πξνθχπηεη φηη ε κέζε ρσξεηηθφηεηα ησλ αηκφπινησλ ηνπ 

Πεηξαηά είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο χξνπ, ελψ απνηειεί θαη κηθξφηεξν 

πνζνζηφ, σο κέγεζνο, ζε ζρέζε κε ηε κέζε ρσξεηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

αηκφπινησλ. ε αληίζεζε κε ηα αηκφπινηα ηεο χξνπ, φπνπ θαη ε κέζε ρσξεηηθφηεηα 

ησλ εηψλ 1883 θαη 1911 μεπέξαζε ηε κέζε ρσξεηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

αηκφπινησλ, ηα αηκφπινηα ηνπ Πεηξαηά δελ μεπέξαζαλ, ζε θακία ρξνληά, ην 

αληίζηνηρν κέγεζνο. Αληίζεηα, παξακέλνπλ πεξίπνπ ζην 60%, κε εμαίξεζε ηα έηε 

1898-1901, ηελ πεξίνδν ηεο εηζφδνπ ζηνλ 20
ν
 αηψλα, νπφηε θαη θηάλνπλ ην 85-88%. 

Δίλαη, φκσο, αξθεηή απηή ε ζχγθξηζε κε ηε χξν πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ηελ 

αλαηξνπή ησλ ηζρπξηζκψλ καο γηα θάκςε ηνπ ζπξηαλνχ λαπηηθνχ θαη ηελ άλνδν ηνπ 

πεηξατθνχ; Καηά ηελ άπνςή καο, φρη. Καηαξράο, ν Πεηξαηάο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 21, απέθηεζε κεγάιε ζεκαζία, κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηεο χξνπ, κεηξψληαο 

ηηο αθίμεηο ησλ πινίσλ, ηζηηνθφξσλ θαη αηκφπινησλ, ην ιηκάλη ηνπ. Αλ ππνινγίζνπκε 

θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 23, κε ηελ αμία ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ησλ δχν 

ιηκαληψλ, γίλεηαη ζαθέο φηη ν Πεηξαηάο μεπέξαζε ζε ζεκαζία ην ιηκάλη ηεο 

Δξκνχπνιεο. Αθνινχζσο, ηα αηκφπινηα ηνπ Πεηξαηά, σο πινία θαη σο ρσξεηηθφηεηα, 

αθνινχζεζαλ αληηζηξφθσο αλάινγε πνξεία απφ ηα αηκφπινηα ηεο χξνπ, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηνπο πίλαθεο 19 θαη 22. Ο ηξίηνο ιφγνο είλαη ε ίδξπζε, ζηνλ 

Πεηξαηά, ησλ πεξηζζφηεξσλ λαπηηιηαθψλ γξαθείσλ θαη ε επηινγή ηεο πφιεο σο έδξαο 

ησλ λέσλ εηαηξηψλ ηαθηηθήο αηκνπιντθήο γξακκήο, φπσο ε Παλειιήληνο, ε εηαηξία 

Γνπδή θαη άιιεο. Με απηφ ην δεηήκα, φκσο, ζα αζρνιεζνχκε παξαθάησ. Δδψ, ζα 

παξαζέζνπκε έλαλ αθφκα πίλαθα ν νπνίνο ζα καο δείμεη ηε δπλακηθφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ λενινγίσλ ην 1901, ζε φ,ηη αθνξά ηα θνξηεγά αηκφπινηα 
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Πίλαθαο 26. Γπλακηθόηεηα επηιεγκέλωλ ειιεληθώλ λενινγίωλ, 1901 

(θνξηεγά αηκόπινηα) 

Ληκάλη Αξηζκόο α/π 
% ηνπ 

ζπλόινπ 
Υωξεηηθόηεηα 

% ηνπ 

ζπλόινπ 

Πεηξαηάο 40 36,4 51.654 36,4 

χξνο 36 32,7 41.507 29,2 

Άλδξνο 14 12,7 20.950 14,8 

Ηζάθε 9 8,2 14.076 9,9 

Αξγνζηφιη 9 8,2 11.200 7,9 
Πεγή: Β. Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ εηο ηνλ αηκόλ. Διιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία 1858-1914, εθδ. 

Πνιηηηζηηθφ Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΔΣΒΑ, Αζήλα, 1993, ζ. 178. 

 

Ο Πεηξαηάο, ινηπφλ, κεγέζπλε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη έθηαζε λα βξίζθεηαη 

ζηελ ηξίηε ζέζε ησλ ιηκαληψλ ηεο Μεζνγείνπ θαη ζηελ φγδνε ηεο Δπξψπεο γηα ην 

έηνο 1900.
164

 Σα ειιελφθηεηα θνξηεγά αηκφπινηα αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηηο κεηαθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηηο 

παξαδνπλάβηεο πεξηνρέο, ηα ιηκάληα ηεο Ν. Ρσζίαο θαη ηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο 

Μεζνγείνπ θαη ν Πεηξαηάο «ζα νινθιεξψζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ ζην λαπηηιηαθφ ράξηε 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ζηαδηαθά ζηνλ αληίζηνηρν κεζνγεηαθφ».
165

  

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ δείρλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ Πεηξαηά, είλαη ε 

επηινγή ηνπ σο έδξα ησλ λέσλ ηδησηηθψλ αθηνπιντθψλ εηαηξηψλ. Σνλ Μάην ηνπ 1880 

ηδξχνληαη νη ηξεηο πξψηεο αθηνπιντθέο εηαηξίεο ηνπ Πεηξαηά. Πξφθεηηαη γηα ηηο 

εηαηξίεο Νέα Διιεληθή Αηκνπιντθή Δηαηξία Α. Γηαινύζεο & ία, ηελ Διιεληθή 

Αηκνπινΐα Γεκ. Γνπδή θαη ηελ Διιεληθή Αηκνπινΐα Αδειθώλ Φηιηππάγθνπ θαη 

Θενδσξίθα. Έλα, πεξίπνπ, ρξφλν αξγφηεξα ηδξχεηαη ε εηαηξία Παλειιήληνο, επίζεο, 

κε έδξα ηνλ Πεηξαηά θαη ζπκκέηνρνπο ηελ εηαηξία Γηαινύζε θαη ηδηψηεο 

θεθαιαηνχρνπο.
166

 Απηέο νη εηαηξίεο δηαθνξνπνηνχληαλ απφ ηελ Δηαηξεία Διιεληθήο 

Αηκνπινΐαο ηεο χξνπ, αθνχ δελ ήηαλ θξαηηθέο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ είραλ ηηο ίδηεο 

εγγπήζεηο κε ηε ζπξηαλή εηαηξία. Ζ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ εηαηξηψλ ραξαθηεξίζηεθε 
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 Βι. Ν. Παπακαλψιεο, ό.π., ζ. 93. 
165

 Ό.π., ζ. 93. 
166

 Ό.π., ζ. 119 θαη Β. Καξδάζεο, Από ηνπ ηζηίνπ…,φ.π., ζ. 66-67. 
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απφ «ζπλεηή δηνίθεζε, ζσζηή δηαρείξηζε θαη ζηαζεξφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ, 

νξζνινγηζκφο ζηηο απνθάζεηο, ράξαμε δξνκνινγίσλ πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζηνλ 

εκπνξηθφ ράξηε ηεο επνρήο θαη ζηνπο ηφπνπο παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

πςειήο δήηεζεο».
167

  

Ζ ίδξπζε ηεο Παλειιελίνπ Αηκνπιντθήο Δηαηξίαο ζήκαηλε θαη ηε κεηαθνξά 

ηξηψλ αηκφπινησλ ζηελ εηαηξία, ηα «Θεζζαιία», «Ήπεηξνο» θαη «Μαθεδνλία». Σν 

χςνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο νξίζηεθε ζε 5 εθαηνκκχξηα δξαρκέο, πνπ 

αληηζηνηρνχζε ζε 25.000 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 200 δξρ. ε θαζεκία. Σν 1882 ε 

Παλειιήληνο αξηζκνχζε 5 αηκφπινηα θαη ε εηαηξία Γνπδή 4. Μέζα ζε δχν ρξφληα, ε 

πξφνδνο ηεο Παλειιελίνπ ήηαλ εκθαλήο. Αθνχ απνλεκήζεθε κέξηζκα 8% ζηνπο 

κεηφρνπο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαιχθζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1883.
168

 Σνλ Απξίιην 

ηνπ 1883, φκηινο νκνγελψλ θεθαιαηνχρσλ, κε επηθεθαιήο ηνλ Αλδξέα πγγξφ, 

αλέιαβε ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο, θάλνληάο ηελ παλίζρπξε νηθνλνκηθά θαη δίλνληάο 

ηεο πξννπηηθή πεξαηηέξσ αλάπηπμεο.  

Σε δεθαεηία ηνπ 1890 ηδξχζεθαλ, ζηνλ Πεηξαηά, πέληε λέεο αθηνπιντθέο 

εηαηξίεο. Δμαηξψληαο ηελ εηαηξία Σδσλ Μαθ Γνύαι θαη Βάξβνπξ,1891, ε νπνία, ην 

1890, δηέζεηε επηά αηκφπινηα πνπ έπιεαλ θαη ζην εμσηεξηθφ, φιεο νη ππφινηπεο 

(Αηκνπιντθή Δηαηξία Πνξηόινπ θαη Μαλληάλε, 1897, Αηκνπιντθή Δηαηξία Α. Γηαθάθε, 

1895, Αξγνιηθή Αηκνπινΐα Ι.Δ. Λενύζε, 1899, Αηκνπιντθή Δηαηξία ηακ. 

Παπαιενλάξδνπ), ιεηηνπξγνχζαλ κε έλα ή δχν αηκφπινηα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηηο 

γξακκέο ηνπ εζσηεξηθνχ. Σν 1902 ζηνλ Πεηξαηά εδξεχνπλ νη παξαθάησ εηαηξίεο: 

Παλειιήληνο Αηκνπινΐα (9 αηκ.), Σδσλ Μαθ Γνύαι θαη Βάξβνπξ (9 αηκ.), Γνπδή (4 

αηκ.), Αηκνπιντθή Δηαηξία Α. Γηαθάθε (2 αηκ.), Αηκνπιντθή Δηαηξία ηακ. 

Παπαιενλάξδνπ (1 αηκ.), Αξγνιηθή Αηκνπινΐα Ι.Δ. Λενύζε (1 αηκ.), Αηκνπιντθή 
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 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 65. 
168

 Ό.π., ζ. 66-67. 
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Δηαηξία Πνξηόινπ θαη Κνκελνύ (1 αηκ.), Μαλληάλε (1 αηκ.) Αζαλαζνύιε (1 αηκ.), 

Γόκπνπ θαη  α (1 αηκ.).
169

  

Σν 1914, ζε αληίζεζε κε ηε λαπηηιία ηεο ππφινηπεο Δπξψπεο, βξίζθνπκε ζηελ 

Διιάδα πνιιέο κηθξέο θαη αλνξγάλσηεο εηαηξίεο ζηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο. Οη 

εηαηξίεο απηέο, πνπ αληηπξνζψπεπαλ ην 7% ηεο ειιελφθηεηεο ρσξεηηθφηεηαο,
170

 

δηέζεηαλ, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, κφιηο ελλέα αηκφπινηα άλσ ησλ 500 ηφλσλ, ζε 

ζχλνιν 75 αηκφπινησλ. Αληίζεηα, ελψ, «εμαηηίαο ηεο δηεχξπλζεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

δηεζλνχο αληαγσληζκνχ ζηηο ζαιάζζηεο επηθνηλσλίεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ…(νη 

επξσπατθέο εηαηξίεο πξνρσξνχζαλ) ζε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, κε ηελ ίδξπζε 

κεγάισλ αηκνπιντθψλ εηαηξηψλ επξείαο κεηνρηθήο βάζεο, ε ειιεληθή αθηνπινΐα, κε 

ηελ αδπλακία ηεο λα ζπλελψζεη ηηο δπλάκεηο ηεο θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ επελδπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ειιεληθνχ θαη μέλνπ, πεξηνξίζηεθε ζε θαζαξά πεξηθεξεηαθφ 

ξφιν».
171

   

 

4. Άλδξνο 

 

Ζ Άλδξνο είλαη έλα λεζί κε πινχζηα λαπηηιηαθή θίλεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ πνπ κειεηάκε. Απφ ηελ Άλδξν θαηάγνληαλ κεξηθνί απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο εθνπιηζηέο, νη νπνίνη θαη εγγξάθαλε ηα πινία ηνπο ζην ηνπηθφ λενιφγην. 

Απφ ηελ Άλδξν θαηάγνληαλ νη Δκπεηξίθνη θαη ν Γεκήηξηνο Μσξαΐηεο. Μέξνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ ζα αλαιχζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην, ζην νπνίν ζα 

αλαθεξζνχκε ζηα ππεξσθεάληα πινία, ησλ νπνίσλ ππήξμε ν πξσηνπφξνο.  
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 Βι. Ν. Παπακαλψιεο, ό.π., ζ. 121. 
170

 Ό.π., ζ. 121. 
171

 Ό.π., ζ. 121. 
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ηελ πεξίνδν 1882-1914 έγηλαλ ζηελ Άλδξν εγγξαθέο 116 πινίσλ.
172

 Απφ ηα 

πινία απηά λεφηεπθηα ήηαλ κφλν ηα 31, ήηνη ην 26,7%. Καηά ζπλέπεηα, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη επηβεβαηψλεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Άλδξν, ην επηρείξεκά καο φηη κία απφ 

ηηο αηηίεο ηεο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο ζηνλ 

αηκφ, ππήξμε ε αγνξά θζελψλ, κεηαρεηξηζκέλσλ, πινίσλ. Σν έηνο κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο εγγξαθέο λεφηεπθησλ πινίσλ ήηαλ ην 1902 νπφηε θαη ζπλαληάκε πέληε 

λεφηεπθηα πινία. Σα πινία απηά είλαη ηα εμήο: ην «Αηηηθή» ηνπ Γεκήηξε Μσξαίηε, 

ην νπνίν δηαγξάθεθε απφ ην λενιφγην ηεο Άλδξνπ ην 1913
173

, ην «Βνησηία», επίζεο, 

ηνπ Μσξαΐηε, γηα ην νπνίν νη πιεξνθνξίεο είλαη παξφκνηεο κε ην «Αηηηθή» (σο πξνο 

ηα έηε εγγξαθήο θαη δηαγξαθήο ηνπ απφ ην λενιφγην ηεο Άλδξνπ), ην «Δκπεηξίθνο» 

ηνπ Α. Δκπεηξίθνπ, ην «Αίνινο» ηνπ Β.Λ. Δκπεηξίθνπ θαη, ηέινο, ην «Βάθρνο» ηνπ 

ηδίνπ. 

Απφ ην 1882 σο ην 1914, ε εγγξαθή λεφηεπθησλ αηκφπινησλ ζην λενιφγην ηεο 

Άλδξνπ δελ αθνινπζεί νκαιή πνξεία. Έηζη, ππάξρνπλ έηε ζηα νπνία δελ ζεκεηψλεηαη 

εγγξαθή θάπνηνπ θαηλνχξγηνπ πινίνπ, ελψ θαη έηε ζηα νπνία ζπλαληάκε άλσ ηεο 

κίαο εγγξαθήο. Δθηφο απφ ην 1902, ζην νπνίν αλαθεξζήθακε παξαπάλσ, έηε κε 

ζεκαληηθφ αξηζκφ εγγξαθψλ λεφηεπθησλ πινίσλ είλαη ηα έηε 1904, νπφηε θαη έρνπκε 

ηέζζεξα πινία θαη ηα έηε 1907 θαη 1912 κε ηξία έθαζην. ε γεληθέο γξακκέο, 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ηάζε γηα αγνξά λεφηεπθησλ πινίσλ απμήζεθε, θαη κάιηζηα 

ξαγδαία, κεηά ηελ είζνδν ζηνλ 20
ν
 αηψλα, αλ αλαινγηζηνχκε πσο απφ ηα ηξηάληα έλα 

λεφηεπθηα πινία ηεο πεξηφδνπ 1882-1914, ηα είθνζη πέληε εγγξάθεθαλ ζην λενιφγην 

ηεο Άλδξνπ απφ ην 1902 θαη κεηά. 
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 Βι. Λ. Μπίζηεο, Ο αηκήξεο εκπνξηθόο ζηόινο ηεο Άλδξνπ, Από ηεο ζπζηάζεώο ηνπ κέρξη ηεο ιήμεο 

ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ (1882-1945), εθδ. Έλσζηο Αλδξηψλ, Αζήλα, 1982, ζ. 26-29. 
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 Ό.π., ζ. 27. ην Σδ. Υαξιαχηε-Ν. Βιαζζφπνπινο, Πνληνπόξεηα. Πνληνπόξα ηζηηνθόξα θαη 

αηκόπινηα, 1830-1939,  εθδ. Δ.Λ.Η.Α., Αζήλα, 2002, ζ. 456, αλαθέξεηαη σο έηνο εγγξαθήο ηνπ πινίνπ 

ην 1905 θαη σο έηνο δηαγξαθήο ηνπ ην 1910.   
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Σα έηε κε ηε κεγαιχηεξε εγγξαθή αηκφπινησλ ζην λενιφγην ηεο Άλδξνπ, 

λεφηεπθησλ θαη κε, είλαη ην 1911, κε δεθανθηψ εγγξαθέο, εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν 

λεφηεπθηα, ην 1912 κε έληεθα, ηξία λεφηεπθηα, ην 1913 κε δέθα αηκφπινηα, δχν 

λεφηεπθηα θαη ην 1899 κε ελλέα πινία, ρσξίο λεφηεπθηα. Σν ζπκπέξαζκα γηα ηελ 

εγγξαθή πεξηζζφηεξσλ λεφηεπθησλ αηκφπινησλ κεηά ηελ είζνδν ζηνλ 20
ν
 αηψλα, 

κπνξνχκε, ζην ζεκείν απηφ λα ην γεληθεχζνπκε. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ν Λ. 

Μπίζηεο
174

 κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη απφ ηα 116 πινία ηνπ λενινγίνπ ηα 95 

ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά ζηελ πεξίνδν 1900-1914. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, ηεο 

δπλακηθήο πνπ αλέπηπμε ε λαπηηιία ηεο Άλδξνπ ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο πεξηφδνπ 

κέρξη ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν, φηη ηελ ηεηξαεηία 1911-1914 ζην λενιφγην ηνπ 

λεζηνχ εκθαλίδνληαη ζαξάληα έμη αηκφπινηα, επηά λεφηεπθηα, απφ ηα 116 πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζε φιε ηελ πεξίνδν 1882-1914. Απηφ ζεκαίλεη πσο κέζα ζηα ηέζζεξα 

ηειεπηαία ρξφληα ηεο πεξηφδνπ, ε λαπηηιία ηεο Άλδξνπ απέθηεζε, πεξίπνπ, ην 40% 

ηεο ζπλνιηθήο ηεο δχλακεο ζε αηκφπινηα.  

ε απηφ ην ζεκείν ζα πεξάζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

εθνπιηζηψλ κε θαηαγσγή ηελ Άλδξν, νη πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ έθαλαλ εγγξαθή 

ησλ πινίσλ ηνπο ζην λενιφγην ηνπ λεζηνχ.  

 

1. Δκπεηξίθνο Βαζίιεηνο (1844-1923) 

Παιηφο ηδηνθηήηεο ηζηηνθφξνπ, ήηαλ ν πξσηνπφξνο ηεο αηκνθίλεηεο λαπηηιίαο 

ηεο Άλδξνπ, αθνχ ην 1882 αγφξαζε ην πξψην αηκφπινην πνπ λενινγήζεθε ζηελ 

Άλδξν. Πξφθεηηαη γηα ην αηκφπινην «θαξακαγθάο». Παξέκεηλε εθνπιηζηήο κέρξη 

θαη ηελ έλαξμε ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Πινία ηνπ ππήξμαλ ηα θάησζη:
175
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 Βι. Λ. Μπίζηεο, ό.π., ζ. 26-29. 
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 Οη αλαθνξέο αθνξνχλ, θαηά ζεηξά, ην φλνκα ηνπ πινίνπ, ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπ, ηελ ειηθία ηνπ, ηνλ 

ηφπν λενιφγεζεο θαη ην έηνο λενιφγεζεο ή θαη δηαγξαθήο. Απηή ε ζεηξά ζα ηεξεζεί ζε φια ηα πινία 

πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηελ εξγαζία. Αλ κηα πιεξνθνξία παξαιείπεηαη, ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ζηηο 
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1. «θαξακαγθάο»,  1882-1898
176

 

2. «Μαλνχζεο»,λεφηεπθην, 1363 θθρ, λενινγεκέλν ζηελ Άλδξν ην 1896
177

 θαη ζην Λνλδίλν 

ην 1900
178

 

3. «Λεσλίδαο θαη Διέλε», 1476 θθρ, Λνλδίλν,1905-1914 

4. «Αίνινο», λεφηεπθην, 1975 θθρ, Λνλδίλν, 1905 

5. «Βάθρνο», λεφηεπθην, 1966 θθρ, Άλδξνο, 1905 
 

 

2. Δκπεηξίθνο Κσλζηαληίλνο (1813-1884) 

Δθνπιηζηήο κε πινχζηα δξάζε, αζρνιήζεθε κε ηελ πνιηηηθή θαη δηεηέιεζε 

δήκαξρνο, βνπιεπηήο θαη πιεξεμνχζηνο ηεο Άλδξνπ ην 1862. Οη γηνη ηνπ, Λεσλίδαο 

θαη Αιθηβηάδεο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην ζηηεκπφξην ηεο Ρνπκαλίαο. Άιινη ηνπ γηνη 

ήηαλ νη Γεψξγηνο, Δπακεηλψλδαο, θάπνηεο απφ ηηο ζέζεηο ηνπ νπνίνπ είδακε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην πνπ αλαθέξνληαλ ζηα πξνβιήκαηα ηεο αηκήξνπο ειιεληθήο 

λαπηηιίαο, ν νπνίνο ρξεκάηηζε βνπιεπηήο ηεο Άλδξνπ επί νθηψ πεξηφδνπο θαη 

ππνπξγφο Ναπηηθψλ. Ζ εηαηξία είρε δεθαηξία πινία, νθηψ απφ ηα νπνία λεφηεπθηα. 

 

3. Γεψξγηνο Μηιηηάδε Δκπεηξίθνο
179

 

1. «Μηράιεο», λεφηεπθην, 1595 θθρ, Άλδξνο, 1900-1914 

2. «Άλδξνο», 9 εηψλ, 2012 θθρ, Άλδξνο, 1901-1914 

3. «Αζεκίλα», 11 εηψλ, 2878 θνρ, Άλδξνο, 1905-1914 

4. «Γεψξγηνο Μ. Δκπεηξίθνο», λεφηεπθην, 2324 θθρ, Άλδξνο, 1905-1914 

5. «Γεψξγηνο», 6 εηψλ, 1845 θθρ, Αζήλα, 1910 

6. «Δπγελία Δκπεηξίθνπ», 3 εηψλ, 4139 θνρ, Αζήλα, 1910-1914 

7. «Διέλε Γ. Δκπεηξίθνπ», λεφηεπθην, 2868 θνρ, Αζήλα, 1914 

8. «Έιιηα», λεφηεπθην, 4577 θνρ, Αζήλα, 1914 

9. «Μηιηηάδεο Δκπεηξίθνο», 24 εηψλ, 3448 θνρ, Αζήλα, 1914 

10. «Υαξίησλ», λεφηεπθην, 3023 θνρ, Αζήλα, 1914 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
πεγέο καο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη σο πινία ηεο εθάζηνηε εθνπιηζηηθήο εηαηξίαο αλαθέξνπκε κφλν 

απηά πνπ απνθηήζεθαλ κέζα ζηελ πεξίνδν 1880-1914. 
176

 Ό.π., ζ. 44. 
177

 .π., ζ. 44 
178

 Βι. Σδ. Υαξιαχηε-Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 489. 
179

 Ό.π., ζ. 443-518. 
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4. Α.Α. Δκπεηξίθνο
180

 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ εθνπιηζηή κε ηα πεξηζζφηεξα αηκφπινηα ζηελ νηθνγέλεηα 

Δκπεηξίθνπ, ηελ πεξίνδν 1880-1914. θαηείρε δεθαελλέα πινία, ηα νπνία ήηαλ ηα εμήο: 

1. «Δκπεηξίθνο», λεφηεπθην, 1256 θθρ, Άλδξνο, 1890-1900 

2. «Μαξία», λεφηεπθην, 1855 θθρ, Άλδξνο, 1890 

3. «Λεσλίδαο», 4 εηψλ, 1759 θθρ, Άλδξνο, 1900 

4. «Κσλζηαληίλνο Δκπεηξίθνο», 2 εηψλ, 1750 θθρ, Αζήλα, 1905 

5. «Ρνδίλα», λεφηεπθην, 1600 θθρ, Άλδξνο, 1905-1925 

6. «Αζελαία», 8 εηψλ, 1469 θθρ, Λνλδίλν, 1910 

7. «Έιιε», 3 εηψλ, 1162 θθρ, Λνλδίλν, 1910 

8. «Μπξηψνλ», 11 εηψλ, 1525 θθρ, Λνλδίλν, 1910 

9. «Πάξαινο», 4 εηψλ, 3180 θνρ, Λνλδίλν, 1910-1914 

10. «Παηξίο», 15 εηψλ, 2689 θθρ, Λνλδίλν, 1910-1914 

11. «Πέιαγνο», 19 εηψλ, 1417 θθρ, Λνλδίλν, 1910 

12. «Πφληνο», λεφηεπθην, Λνλδίλν, 1910 

13. «Φξίμνο», 3 εηψλ, 3531 θνρ, Λνλδίλν, 1910-1914 

14. «Καζζηαλή», 24 εηψλ, 1188 θθρ, Πεηξαηάο, 1912 

15. «Αδάκαο», λεφηεπθην, 3867 θνρ, Λνλδίλν, 1914 

16. «Δηξήλε», λεφηεπθην, 2662 θνρ, Λνλδίλν, 1914 

17. «Κξηφο», λεφηεπθην, 4116 θνρ, Λνλδίλν, 1914 

18. «Νεθέιε», λεφηεπθην, 3850 θνρ, Λνλδίλν, 1914  

19. «αιακίλα», λεφηεπθην, 3112 θθρ, Λνλδίλν, 1914 

 

    πλνιηθά, ε νηθνγέλεηα Δκπεηξίθνπ είρε ζηελ θαηνρή ηεο πελήληα δχν 

αηκφπινηα θαηά ηελ πεξίνδν 1880-1914. Γεθαηέζζεξα απφ ηα πινία απηά είραλ 

εγγξαθεί ζην λενιφγην ηεο Άλδξνπ, δεθαπέληε ζην Λνλδίλν, δεθαηέζζεξα ζε χξν 

θαη Αζήλα, πέληε ζηνλ Πεηξαηά, ζηε δχν ζηε Βξαΐια, έλα ζηε Υίν θαη έλα ζηελ 

Πάηξα.
181

 

 

5. Γεκήηξηνο Μσξαΐηεο 

Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο εθνπιηζηήο απφ ηελ Άλδξν είλαη ν Γεκήηξεο Μσξαΐηεο. 

Ο Μσξαΐηεο ήηαλ ηδηνθηήηεο ηζηηνθφξσλ κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890, 

φηαλ θαη έθαλε ηε κεηάβαζε ζηελ αηκνθίλεηε λαπηηιία, αγνξάδνληαο ην πινίν 

«Παλαγήο Βαιιηάλνο», αμηνπνηψληαο ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ηνπ παξείρε ν Παλαγήο 

                                                 
180

 Ό.π., ζ. 443-518. 
181

 Ό.π., ζ. 443-518. 



 99 

Βαιιηάλνο.
182

 Σν φλνκα ηνπ πινίνπ πήξε ην φλνκα ηνπ ρξεκαηνδφηε, Παλαγή 

Βαιιηάλνπ, θαηά ηε ζχλεζεο θαηλφκελν ηεο πεξηφδνπ πνπ κειεηάκε.  

Ο Γεκήηξηνο Μσξαΐηεο απνηειεί έλα θαηλνηφκν ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο 

λαπηηιίαο γηα δχν ιφγνπο. Καηαξράο, επεηδή δεκηνχξγεζε ηελ πνιπκεηνρηθή θαηνρή 

ελφο πινίνπ. Αθφκα θαη ην γεγνλφο πσο απηή ε πξαθηηθή ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε 

ζηελ επνρή ηεο κεηάβαζεο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηνλ αηκφ, ν Μσξαΐηεο 

παξακέλεη θαηλνηφκνο, επεηδή επέθηεηλε απηφ ην θαηλφκελν πέξα απφ ηα φξηα ηεο 

νηθνγέλεηάο θαη ησλ ζηελψλ ζπγγελψλ ηνπ. Ο Μσξαΐηεο απεπζχλζεθε ζηελ επξχηεξε 

θνηλσλία ηεο Άλδξνπ, πξνζειθχνληαο θεθάιαηα αθφκα θαη απφ ηα κέιε ησλ 

ρακειφηεξσλ εηζνδεκάησλ ηνπ λεζηνχ.  

Σα κηθξά θεθάιαηα ηεο Άλδξνπ κπήθαλ ζηνλ εθνπιηζηηθφ ζηίβν θαη ν 

Μσξαΐηεο απέθηεζε ηελ αλαγθαία ππνζηήξημή ηνπο θαη αχμεζε ηελ ππφιεςή ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθιεγεί βνπιεπηήο ηνπ λεζηνχ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη, φπσο 

θαίλεηαη ζην λενιφγην ηεο Άλδξνπ, φπνπ ν Μσξαΐηεο είρε εγγξάςεη ηα αηκφπινηά 

ηνπ, εθείλνο θαίλεηαη λα θαηέρεη, κφιηο, ην 1,25% ηνπ αηκφπινηνπ «Βνησηία».
183

 Με 

ηελ πξνζσπηθή ηνπ εγγχεζε γηα θέξδε 15%, ν Μσξαΐηεο θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη 

κηα ζεηξά κηθξνεπελδπηψλ. Γηα ηελ είζνδν ζην κεηνρηθφ ζρήκα ελφο πινίνπ ηνπ 

Μσξαΐηε ρξεηάδνληαλ αξθεηά κηθξφ πνζφ, δεδνκέλνπ φηη κπνξνχζε ν νπνηνζδήπνηε 

λα απνθηήζεη ην ¼ ηνπ 1% θάπνηνπ πινίνπ. Φπζηθά, θαη παξά ηε κηθξή ζπκκεηνρή 

ηνπ ίδηνπ σο πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηα αηκφπινηά ηνπ, ν ίδηνο είρε ηε δηαρείξηζε ησλ 

πινίσλ θαη ηελ επζχλε. Δίλαη θπζηνινγηθφ, νη κηθξνκέηνρνη λα κε κπνξνχλ λα 

ειέγμνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηεο εηαηξίαο ηνπ Μσξαΐηε, νχηε λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ζηε δηεζλή λαπηηιία θαη λα παίξλνπλ ζνβαξέο 

                                                 
182

 Βι. εδώ, ζ. 38. 
183

 Βι. Β. Καξδάζεο, «Γεκήηξηνο Μσξαΐηεο», ό.π., ζ. 34-35. 
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απνθάζεηο. Ο κνλαδηθφο ππεχζπλνο γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ν ίδηνο ν 

Μσξαΐηεο.        

Ζ δεχηεξε αηηία γηα ηελ νπνία ραξαθηεξίδνπκε ηνλ Μσξαΐηε πξσηνπφξν ηεο 

ειιεληθήο λαπηηιίαο είλαη ε ελαζρφιεζή ηνπ, απφ ην 1907, κε ηελ ππεξσθεάληα 

λαπηηιία, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηελ αλάπηπμή ηεο απφ ηνπο έιιελεο εθνπιηζηέο. 

Δίλαη ε ρξνληά πνπ ν Μσξαΐηεο ίδξπζε ηελ εηαηξία «Τπεξσθεάλην Αηκνπινΐα» ηελ 

νπνία θαη ζα κειεηήζνπκε ζην επφκελν κέξνο ηεο εξγαζίαο καο, νπφηε θαη ζα 

μαλαζπλαληήζνπκε ηνλ εθνπιηζηή Γεκήηξην Μσξαΐηε.  

Σα κέζα κε ηα νπνία ν Μσξαΐηεο θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη έλαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ζηφιν απφ αηκφπινηα απνηεινχλ έλα ελδηαθέξνλ θαη ραξαθηεξηζηηθφ 

θαηλφκελν. Δλδηαθέξνλ απφ ηελ άπνςε φηη θαηάθεξε λα αληιήζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ 

θεθαιαίνπ απφ ηελ θνηλσλία ηεο Άλδξνπ θαη λα ηα αμηνπνηήζεη γηα ηελ αγνξά ησλ 

αηκφπινησλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν είλαη ε αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ, θαη άξα 

θζελψλ, αηκφπινησλ απφ ηελ Αγγιία ε νπνία κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ηε ζπλερή αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ αηκφπινησλ απφ ηα θαηλνχξγηα, είρε 

δεκηνπξγήζεη κηα κεγάιε πξνζθνξά κεηαρεηξηζκέλσλ αηκφπινησλ. Ο Μσξαΐηεο, 

γλσξίδνληαο ηελ θαηάζηαζε ηεο δηεζλνχο λαπηηιίαο, πέηπρε ηελ αγνξά θζελψλ 

αηκφπινησλ απφ ηελ αγγιηθή αγνξά. Έηζη, νη πςειέο επελδπηηθέο εηζθνξέο απφ ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ην ρακειφ θφζηνο ζηελ αγνξά ησλ ζθαθψλ απνηεινχζαλ ηελ 

«επελδπηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Μσξαΐηε… (θαη ήηαλ) ε βάζε ηεο επηηπρίαο ηνπ».
184

  

Ζ πνξεία ηνπ Μσξαΐηε δελ ήηαλ αλάινγε κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ δεκηνχξγεζε ε 

πινχζηα εθνπιηζηηθή ηνπ δξάζε. Ζ αδπλακία ηνπ λα απνδψζεη ζηνπο κεηφρνπο ην 

15% πνπ είρε ππνζρεζεί ην 1904 θαη ην λαπάγην ηνπ αηκφπινηνπ «Διιάο» ην 1908, 

θάησ απφ αδηεπθξίληζηεο ζπλζήθεο, έζημαλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ππφιεςε ηνπ 

                                                 
184

 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 35. 
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Μσξαΐηε. Ζ πηψζε ησλ λαχισλ ζηα ηαμίδηα ηνπ Αηιαληηθνχ, ν, δηα λφκνπ, 

πεξηνξηζκφο ηεο εηζφδνπ επξσπαίσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Ακεξηθή θαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ άλνηγκα ηνπ Μσξαΐηε λα παξαγγείιεη δεχηεξν ππεξσθεάλην γηα ηα 

ηαμίδηα ζηηο Ζ.Π.Α., νδήγεζαλ ηνλ Μσξαΐηε ζηε ρξενθνπία.
185

 Ζ Σξάπεδα Αζελψλ, 

κεηά ηελ αδπλακία ηνπ εθνπιηζηή λα αληαπνθξηζεί ζηηο δφζεηο ηνπ δαλείνπ πνπ είρε 

πάξεη απφ εθείλε, απαίηεζε θαη πέηπρε ηελ πηψρεπζε ηνπ Μσξαΐηε ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 1908. Ο Μσξαΐηεο απνζχξζεθε, ηαπεηλσκέλνο θαη θαηεγνξνχκελνο γηα απάηε 

ελαληίνλ ησλ κηθξνκεηφρσλ πνπ θαηαζηξάθεθαλ καδί ηνπ, ζην Λνλδίλν. Δθεί, 

αζρνιήζεθε κε ην εκπφξην ηνπ βακβαθηνχ, αιιά αηχρεζε θαη πάιη. Πέζαλε ηπθιφο, 

ζηελ αγγιηθή πξσηεχνπζα, ην 1942.
186

 Σν άδνμν ηέινο ηεο πξσηνπφξαο πξνζπάζεηαο 

ηνπ Μσξαΐηε λα δεκηνπξγήζεη κία επηηπρεκέλε πνιπκεηνρηθή επηρείξεζε, ζήκαλε 

θαη ην, ηαπηφρξνλν, ηέινο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πνιπκεηνρηθήο επηρείξεζεο ζην ρψξν 

ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο.
187

   

Σα αηκφπινηα ηνπ Μσξαΐηε είλαη ηα αθφινπζα
188

: 

1. «Παλαγήο Βαιιηάλνο» 

2. «Αληψληνο», 1450 θθρ, Άλδξνο, 1900 

3. «Φαλή», 1019 θθρ, Άλδξνο, 1900  

4. «Αηηηθή», 1720 θθρ, Άλδξνο, 1905-1910 

5. «Βνησηία», 1968 θθρ, Άλδξνο, 1905 

6. «Γεψξγηνο», 1876 θθρ, Άλδξνο, 1900-1905 

7. «Μαξία», 1627 θθρ, Άλδξνο, 1905 

8. «Κπθιάδεο», 1962 θθρ, Άλδξνο, 1905 

9. «Βαζηιεχο Γεψξγηνο», 2383 θθρ, Άλδξνο, 1905 

10. «Διιάο», 2345 θθρ, Άλδξνο, 1905 
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 Ό.π., ζ. 37. 
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 Βι. Η.Α. Σδακηδήο, Σα ειιεληθά ππεξσθεάληα 1907-1977, εθδ. Μίιεηνο, Αζήλα, 1996, ζ. 38. 
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 Βι. Β. Καξδάζεο, ό.π., ζ. 37. 
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 Βι. Σδ. Υαξιαχηε- Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 443-518. 
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6. Αληψληνο Κνχινπζξνο θαη πηνί
189

 

Ζ εηαηξία δηαηεξνχζε λαπηηιηαθά γξαθεία ζην Λνλδίλν θαη ηνλ Πεηξαηά. Σα 

πινία ηνπο ήηαλ δεθαηξία, φια κεηαρεηξηζκέλα, ελψ απηά ηεο πεξηφδνπ 1880-1914 

ήηαλ πέληε. Σα πέληε αηκφπινηα ηεο πεξηφδνπ 1880-1914 ήηαλ ηα εμήο: 

1. «Νηθφιανο», 1906-1908 

2. «Μηραήι», 1907-1909 

3. «Σξίησλ», 1909-1913  

4. «Λφξδνο Βχξσλ», 1911 

5. «Θενζθέπαζηε», 1911-1916   

 

 

5. Ιζάθε 

 

ε φ,ηη αθνξά ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Ηζαθήζησλ εκπφξσλ θαη εθνπιηζηψλ 

ζηνλ Κάησ Γνχλαβε, αλαθεξζήθακε, ήδε, παξαπάλσ. ε απηφ ην θεθάιαην ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα απνηππψζνπκε ηελ θίλεζε ζην λενιφγην ηνπ λεζηνχ, θαζψο θαη 

ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εθνπιηζηηθψλ νηθνγελεηψλ ηνπ λεζηνχ, ησλ 

Θενθηιάησλ, ησλ ηαζάησλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο Βιαζζφπνινπ. Σν πξψην αηκφπινην 

πνπ λενινγείηαη ζην λεζί είλαη ην «Ησάλ. Υξπζνβειψλεο», 887 ηφλσλ, ην 1874. 

χκθσλα κε ηνλ Βιαζζφπνπιν,
190

 απηφ ην αηκφπινην ζα πξέπεη λα αλήθε ζηελ 

νηθνγέλεηα Θενθηιάηνπ. Σεο ίδηαο νηθνγέλεηαο ζεσξνχληαη θαη ηα πινία «Πάξηο 

Λακπξηλίδεο», 645 η., ηνπ 1879 θαη ην «Δπηέξπε Λακπξηλίδνπ», 449 η., ηνπ 1869, 

πνπ αγνξάζηεθε ην 1875. χκθσλα κε ην Βιαζζφπνπιν «θαη ηα ηξία απηά ζθάθε ζα 

πξέπεη λα αγνξάζηεθαλ κε νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηηο νηθνγέλεηεο Υξπζνβειψλε, 

ηξαπεδίηεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη Λακπξηλίδε θη επεηδή ζηελ Διιάδα δελ είρε 

                                                 
189

 Πεγή καο είλαη ην βηβιίν ηνπ Λ. Μπίζηε, ό.π., ζ. 60-61. 
190

 Βι. Ν. Βιαζζφπνπινο, Η λαπηηιία ηεο Ιζάθεο (1700-1900), εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα, 2001, ζ. 108. 
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αθφκα ηαθηνπνηεζεί λνκηθά ην ζέκα ηεο ππνζήθεο, ηα ζθάθε λενινγνχληαλ ζην 

φλνκα ηνπ ρξεκαηνδφηε».
191

  

 

1. Δπζηάζηνο Βιαζζφπνπινο 

1. «Ηζάθσλ» 

2. «Διέλε ηθλαίνπ», 1479 θθρ, Πεηξαηάο, 1905 

3. «Αλλίθα», 991 θθρ, Πεηξαηάο, 1895 (κε ηνπο Πεηζελέ θαη Λσ) 

4. «Ακαιία Βιαζζνπνχινπ», λεφηεπθην, 1855 θθρ, Ηζάθε, 1890 (κε ηνλ 

Πεηζελέ) 

5. «Δπζηάζηνο Βιαζζφπνπινο», λεφηεπθην, 2591 θνρ, Ηζάθε, 1890 

6. «Γεψξγηνο», 244 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1881 ζηελ Πνισλία, Ηζάθε   

 

2. Οηθνγέλεηα ηαζάηνπ 

Ζ νηθνγέλεηα ηαζάηνπ επέδεημε κεγάιε δξαζηεξηφηεηα ζηε λαπζηπινΐα ηνπ 

Κάησ Γνχλαβε θαη ήηαλ ηδηνθηήηεο πνιιψλ αηκφπινησλ. Αξθεηά απφ ηα αηκφπινηά 

ηνπο ηα λενιφγεζαλ ζηελ Ηζάθε, ελψ δελ ήηαλ ιίγεο νη λενινγήζεηο πνπ έγηλαλ απφ 

ηελ νηθνγέλεηα ζηε Βξαΐια, ηφπν δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. Σα αηκφπινηα ηεο 

νηθνγέλεηαο ηαζάηνπ πνπ λενινγήζεθαλ ζηελ Ηζάθε είλαη ηα θάησζη
192

: 

1. «Αληψληνο ηαζάηνο», 676 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1883, Ηζάθε, 1890 

2. «Γηνλχζηνο ηαζάηνο», 1274 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1889, Ηζάθε, 1890 

3. «Δχμεηλνο», 171 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1889, Ηζάθε, 1890 

4. «ζσλ ηαζάηνο», 1169 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1888, Ηζάθε, 1890 

5. «Πξνπνληίο», 125 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1890, Ηζάθε, 1890 

 

ην λενιφγην ηεο Βξαΐιαο βξίζθνληαη ηα εμήο αηκφπινηα ηεο νηθνγέλεηαο 

ηαζάηνπ:
193

 

1. «Πνιπκήηηο», 2192 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1898, Βξαΐια, 1900-1914 

                                                 
191

 Ό.π., ζ. 108. 
192

 Βι. Σδ. Υαξιαχηε- Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 443-518. 
193

 Ό.π., ζ. 443-518. 
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2. «Υαξίιανο Σξηθνχπεο», 1626 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1892, Βξαΐια, 1895-1914 

3. «Παξζελψλ», 1896 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1904, Βξαΐια, 1905-1914 

4. «Ακθηηξίηε», 1754 θθρ, Βξαΐια, 1900-1905 

5. «Αλδξηάλα ηαζάηνπ», 1610 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1884, Βξαΐια, 1890-1905 

6. «Αληψληνο ηαζάηνο», 976 θθρ, Βξαΐια, 1895-1905 

7. «Γηνλχζηνο ηαζάηνο», 1274 θθρ, Βξαΐια, 1895 

8. «Διιήζπνληνο», 116 θθρ, Βξαΐια, 1895-1905 

9. «Κσλζηαληίλνο ηαζάηνο», 1501 θθρ, Βξαΐια, 1895-1900  

 

Ζ νηθνγέλεηα ηαζάηνπ είρε, επίζεο, ζηελ ηδηνθηεζία ηεο νθηψ αηκφπινηα πνπ 

είραλ λενινγεζεί ζηελ Αζήλα, έμη ζηνλ Πεηξαηά, δχν ζηε χξν θαη δχν ζην 

Λνλδίλν.
194

 Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νηθνγέλεηαο ηαζάηνπ είλαη φηη φια, ή ζρεδφλ 

φια, ηα αηκφπινηά ηεο ήηαλ λενλαππήγεηα.
195

 

 

3. Οηθνγέλεηα Θενθηιάηνπ    

Σν πξψην αηκφπινην πνπ απέθηεζε ε νηθνγέλεηα ήηαλ ην «Ηζάθε», ην 1873, ην 

νπνίν, κάιηζηα, ζεσξείηαη απφ ηνλ Ν. Βιαζζφπνπιν σο ην πξψην λενλαππήγεην 

αηκφπινην ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο.
196

 Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζθάθνπο ήηαλ 836 ηφλνη. 

Άιια αηκφπινηα ησλ Θενθηιάησλ ππήξμαλ ηα:
197

 

1. «Μέλησξ», 143 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1878, Ηζάθε, 1890-1914 (κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηαζάηνπ) 

2. «Παξζελψλ»**, 853 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1877, Ηζάθε, 1880-1895 (κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηαζάηνπ) 

3. «Βαζίιηζζα νθία», 1491 θθρ, Αζήλα-Μαζζαιία, 1895-1914 

4. «Οίζηξνο», 1208 θθρ, Αζήλα, 1905-1910 

5. «Μαγδαιελή», 254 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1881, Ηζάθε, ρρ 

6. «Φνίβνο», 254 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1879, Ηζάθε, ρρ 

7. «Αληψληνο», 379 θθρ, Πεηξαηάο, 1912-1924 

                                                 
194

 Ό.π., ζ. 443-518. 
195

 Βι. Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 110. 
196

 Ό.π., ζ. 108.  
197

 Βι. Σδ. Υαξιαχηε-Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 443-514. Γηα ηα αηκφπινηα πνπ κεηά ην φλνκά ηνπο 

θέξνπλ αζηεξίζθν (*), ε πεγή καο είλαη ην βηβιίν Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 108-109 θαη ζεκαίλεη φηη 

δελ ππάξρνπλ ζηνλ θαηάινγν ηεο Πνληνπόξεηαο. Αηκφπινηα κε δχν αζηεξίζθνπο (**) ζεκαίλεη 

αηκφπινηα πνπ πήξακε απφ ην θαηάινγν ηεο Πνληνπόξεηαο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηνλ θαηάινγν ηνπ Ν. 

Βιαζζφπνπινπ, ό.π. 
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8. «Υεξψλεηα», 3189 θνρ, Ρφηεξληακ, 1914 

9. «Διιάδα», 318 θθρ, Αγία Πεηξνχπνιε, 1895-1905 

10. «Εάθπλζνο», 102 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1882, Πάηξα, 1890 

11. «Ηζάθε»**, 760 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1873, Ηζάθε, 1875-1895 

12. «Οίζηξνο», 1891 θνρ, Μαζζαιία, 1914 

13. «άξα κάξη», 115 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1883, Διιεληθφλ, 1890 

14. «Κφλζεη», 474 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1871, Κάξληηθ, 1910 

15. «Διιήζπνληνο», 102 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1865, Πεηξαηάο, 1880-1905 

16. «Θξάθε»**, 953 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1882, Κεθαινληά, 1890-1895 

17. «Οδπζζεχο»**, 983 θθρ, Βξαΐια, 1895 

18. «Πξηγθίπηζζα νθία»**, 1491 θθρ, λαππεγεκέλν ην 1889, Ηζάθε, 1890 

19. «Δπηέξπε Λακπξηλίδνπ»*, Ηζάθε, 1875-1876 

20. «Πελειφπε»*, 1191 ηφλνη, Ηζάθε, 1886 

21. «Σειέκαρνο»*, 1940 ηφλνη, Ηζάθε, 1896 

 

 

6. Λέζβνο 

 

Ο επφκελνο ¨ζηαζκφο¨ ζηελ πεξηήγεζή καο ζηνπο ειιεληθνχο λαπηφηνπνπο ηεο 

πεξηφδνπ γχξσ απφ ηελ απγή ηνπ 20
νπ

 αηψλα είλαη ε Λέζβνο. Σν λεζί ηεο Λέζβνπ 

επέδεημε κεγάιε εκπνξηθή θαη λαπηηθή θίλεζε. Απφ ην 1867 κέρξη ην 1881 ην 

εμσηεξηθφ εκπφξην ηνπ λεζηνχ απμήζεθε θαηά 58%, ελψ απφ ην 1881 κέρξη ην 1909 

παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα, ζηελ αμία ησλ 28 εθαηνκκπξίσλ  θξάγθσλ, πεξίπνπ.
198

 

Γηα  ηελ εξκελεία ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο πνπ γλψξηζε ην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο 

Λέζβνπ, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέςνπκε ην δηακεηαθνκηζηηθφ ξφιν ηνπ ιηκαληνχ ηεο 

Μπηηιήλεο. Ζ Μπηηιήλε ιεηηνπξγεί, απηή ηελ πεξίνδν, σο απνζήθε εκπνξεπκάησλ 

κε πξννξηζκφ ηα αζηαηηθά παξάιηα. Σν εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Λέζβνπ θηάλεη ζηα 

κέγηζηά ηνπ φξηα θαηά ηα έηε 1881 θαη 1909, ελψ ελδηάκεζα παξαηεξείηαη κία 

ζεκαληηθή πηψζε. Απηή ε πηψζε ππνδειψλεη ην γεγνλφο φηη ηα έηε 1881 θαη 1909 

                                                 
198

 Βι. ζρεηηθφ πίλαθα ζην Δ. ηθλαίνπ, Λέζβνο, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία (1840-1912), εθδ. 

Σξνραιία, Αζήλα, 1996, ζ. 228. 
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απνηεινχλ ηα κέγηζηα φξηα ηφζν ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, φζν θαη ηεο δήηεζεο 

εηζαγφκελσλ δπηηθψλ πξντφλησλ.
199

 

Οη εηζαγσγέο θαη νη εμαγσγέο ηεο Λέζβνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

Πίλαθαο 27. Οη εηζαγωγέο θαη νη εμαγωγέο ηεο Λέζβνπ, ζε ρηιηάδεο θξάγθα 

Έηνο Δμαγωγέο* Δηζαγωγέο** 

1867 12.000 6.000 

1881 14.893 13.599 

1882 10.730 13.588 

1883 8.830 11.223 

1888 8.000 12.400 

1894 9.943 7.999 

1895 9.664 8.621 

1896 6.639 9.080 

1897 10.770 8.760 

1898 6.908 7.647 

1899 10.770 8.760 

1903 6.888 6.111 

1909 13.000 15.000 
Πεγή:  

Δ. ηθλαίνπ, Λέζβνο, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία (1840-1912), εθδ. Σξνραιία, Αζήλα, 

1996, ζ. 229. 

*:αγξνηηθά θαη βηνκεραληθά πξντφληα 

         **:δεκεηξηαθά, βηνκεραληθά είδε, θη απνηθηαθά, είηε γηα ηνπηθή θαηαλάισζε, είηε γηα 

επαλεμαγσγή. 

 

 

Έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ησλ εμαγσγψλ ηεο Λέζβνπ, είλαη ε 

δηάξζξσζε ησλ εμαγσγψλ αλά ρψξα. Απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ρψξεο 

ζηηο νπνίεο θαηεπζχλνληαη νη εμαγσγέο ηεο Λέζβνπ, θαίλεηαη, πεηζηηθά, ν 

δηακεηαθνκηζηηθφο ξφινο ηνπ λεζηνχ πξνο ηα αζηαηηθά παξάιηα, πνπ επηθαιεζηήθακε 

παξαπάλσ. Βιέπνπκε, πσο ην 1888, ε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ιακβάλεη ην 87,5% 

ησλ εμαγσγψλ ηεο Λέζβνπ, πνζνζηφ πνπ έπεζε ζην 51,21% ην 1898, αιιά ζπλέρηζε 

λα αληηπξνζσπεχεη πάλσ απφ ηηο κηζέο εμαγσγέο ηνπ λεζηνχ. Ζ Βνπιγαξία θαη ε 

Ρνπκαλία, ιάκβαλαλ ην 7,5% ησλ εμαγσγψλ ην 1895 θαη, κφιηο, ην 3,1% ην 1898. 

Απηή ε πηψζε ησλ εμαγσγψλ ζηε βαιθαληθή ρεξζφλεζν, ην 1898, ζήκαλε ηελ άλνδν, 

                                                 
199

 Ό.π., ζ. 229. 
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σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ, ησλ εμαγσγψλ ζηε Γχζε, θαη θπξίσο ζηελ Αγγιία, κε 

ηε Γαιιία λα αθνινπζεί. Έηζη, ελψ ην 1895 νη εμαγσγέο ηεο Λέζβνπ ζηελ Αγγιία θαη 

ηε Γαιιία απνηεινχλ ην 3,86% ηνπ ζπλφινπ, ην 1898 ην πνζνζηφ απηφ ζα θηάζεη ζηα 

17,4%.
200

  

ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ησλ εηζαγσγψλ ηεο Λέζβνπ ζπλαληάκε αξθεηέο ρψξεο 

κε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία λα απνηειεί, θαη πάιη, ηελ θχξηα ρψξα 

ζπλαιιαγψλ. Σν πνζνζηφ ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

εηζαγσγψλ ηεο Λέζβνπ, σο πνζνζηφ επί ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ γηα ηα έηε 1895, 

1896, 1897 θαη 1898 είλαη, αληίζηνηρα, 45,5%, 46,2%, 61,3% θαη 46,2%. Αθνινπζεί ε 

Αγγιία κε 16,65, 18,6%, 12% θαη 13%, αληίζηνηρα, γηα ηα ίδηα έηε. Σα πξντφληα 

εηζαγσγήο απφ ηελ Αγγιία ήηαλ, θπξίσο, ζίδεξνο, πθάζκαηα, βακβάθη θαη 

αηκνκεραλέο, κέζσ κχξλεο.
201

   

Παξαζέηνπκε, παξαθάησ, έλαλ πίλαθα πνπ δείρλεη ηε λαπηηθή θίλεζε αλά ρψξα. 

ε απηφλ ηνλ πίλαθα ζα παξαθνινπζήζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ, ηζηηνθφξσλ θαη 

αηκφπινησλ, πνπ πξνζέγγηζαλ ην ιηκάλη ηνπ λεζηνχ 

 

Πίλαθαο 28. Ναπηηθή θίλεζε αλά ρώξα ζην ιηκάλη ηεο Μπηηιήλεο 
 

 

Πεγή: Δ. ηθλαίνπ, Λέζβνο, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία (1840-1912), εθδ. Σξνραιία, 

Αζήλα, 1996, ζ. 241. 

*:Απφ απηά, ηα 358 είλαη ειιήλσλ ηδηνθηεηψλ ππφ νζσκαληθή ζεκαία. Οκνίσο, 132 γηα ην 1910 

θαη 138 γηα ην 1911. 

         **:Απφ απηά, ηα 199 αλήθνπλ ζε Έιιελεο ηδηνθηήηεο θαη θέξνπλ ηε ξσζηθή ζεκαία. 

 

 

 

                                                 
200

 Ό.π., ζ. 236. 
201

 Ό.π., ζ. 239. 

Έηνο Σνπξθηθά Αγγιηθά Απζηξηαθά Διιεληθά Ρωζηθά Γαιιηθά Βνπιγάξηθα Αηγππηηαθά 

1882 2879 76 200 236 - 98 - - 

1895 3019 308 62 304 - - - - 

1909 3838* 174 101 848 20 2 42 23 

1910 4309 162 100 452 71 - 30 351 

1911 4873 195 117 338 251** - 24 364 
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 Ζ κεηάβαζε απφ ηα ηζηηνθφξα ζηα αηκφπινηα ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, είλαη 

θπζηθφ λα επεξεάζεη θαη λα θαζνξίζεη, αθφκα, ηελ, αληίζηνηρε, κεηάβαζε ηεο 

Λέζβνπ. Μπνξνχκε, θαηά πξνζέγγηζε, λα παξαθνινπζήζνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο 

κεηάβαζεο ηεο Λέζβνπ, πνπ έθηαζε ζην κέγηζην ζεκείν ηεο ην 1911. Αζθαιψο, φπσο 

θαη ζηνπο ππφινηπνπο λαπηφηνπνπο, δελ εμαιείθζεθαλ απφ ηα λενιφγηα ηα ηζηηνθφξα, 

αιιά ζπλππήξραλ κε ηα ηζηηνθφξα, έρνληαο, φκσο, ράζεη ηελ πξσηνθαζεδξία ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ εθνπιηζηψλ.  

Πίλαθαο 29. ύγθξηζε ρωξεηηθόηεηαο ηζηηνθόξωλ θαη αηκόπινηωλ ζην 

ιηκάλη ηεο Μπηηιήλεο (ζε ηόλνπο), θαηά πξνζέγγηζε  

Έηνο Ιζηηνθόξα Αηκόπινηα 

1865 110.000 0 

1894 20.000 400.000 

1895 20.000 370.000 

1909 20.000 820.000 

1910 30.000 800.000 

1911 20.000 850.000 

1912 20.000 800.000 
Πεγή:  

Δ. ηθλαίνπ, Λέζβνο, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζηνξία (1840-1912), εθδ. Σξνραιία, Αζήλα, 

1996, ζ. 242. 

 

 

 

ε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε 

πέληε πξάγκαηα: 

α) ε άλνδνο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ, ηζηηνθφξσλ θαη αηκφπινησλ, πνπ 

εηζήιζαλ ζην ιηκάλη ηεο Μπηηιήλεο θαηά ην έηνο 1894, ζε ζρέζε κε ην 1865, πνπ 

έθηαζε θνληά ζην 500%, εμεγείηαη απφ ηε ζεκαζία πνπ απέθηεζε ην ιηκάλη γηα ην 

δηεζλέο εκπφξην θαη ηε δηνρέηεπζε εκπνξεπκάησλ πξνο ηα αζηαηηθά παξάιηα, 

β) ε πηψζε ηεο λαπηηθήο θίλεζεο ην έηνο 1895 νθείιεηαη, ελ πνιινίο, ζε 

πνιηηηθά γεγνλφηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο,   

γ) ε αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο, ζε ηφλνπο, ην 1897, νθείιεηαη ζηελ είζνδν 

ξσζηθψλ θαη γεξκαληθψλ πινίσλ ζηε γξακκή, 
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δ) ε πηψζε ηνπ 1910, νθείιεηαη ζηνλ απνθιεηζκφ, απφ ηηο ηνπξθηθέο αξρέο, ζηα 

πινία κε ειιεληθή ζεκαία θαη 

ε) ε πηψζε ηνπ 1912 νθείιεηαη ζηνλ ηηαινηνπξθηθφ πφιεκν πνπ έθιεηζε ηα 

ηελά, θαζψο θαη ζηα πξνεγεζέληα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ
202

 

 

 

7. Κάζνο 

 

 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ Καζησηψλ θαξαβνθχξεδσλ δε δνχζε ζην λεζί ηνπο, αιιά 

ζην ζεκαληηθφηεξν ιηκάλη ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, ζηε χξν. Ζ Κάζνο, λεζί ηεο 

νζσκαληθήο επηθξάηεηαο αθφκα, δελ πξφζθεξε ηα γεσγξαθηθά πιενλεθηήκαηα πνπ 

απνιάκβαλαλ νη εκπνξεπφκελνη θαη νη θαξαβνθχξεδεο ζηε χξν. Ζ εγθαηάζηαζε 

πνιιψλ θαζησηψλ ζηε χξν είλαη θαη ε αηηία ηεο εγγξαθήο νξηζκέλσλ πινίσλ ηνπο 

ζην ζπξηαλφ λενιφγην, αληί απηνχ ηεο Κάζνπ. Γελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλνχκε φηη 

νπνηνδήπνηε πινίν λαππεγνχληαλ ζηελ Κάζν, έπξεπε λα πςψζεη ηελ ηνπξθηθή 

ζεκαία.  

Ζ Κάζνο είλαη ε παηξίδα αξθεηψλ ζεκαληηθψλ πινηνθηεηψλ. Κάπνηνπο απφ 

απηνχο ζα ηνπο αλαθέξνπκε ακέζσο παξαθάησ, πξνζπαζψληαο λα απνηππψζνπκε, 

φζν είλαη δπλαηφ, ηε ζπλεηζθνξά ηνπ λεζηνχ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο.  

 

1. Μηραήι Πλεπκαηηθφο (1883-1969)  

ε ειηθία δεθαπέληε εηψλ, ν Μηραήι Πλεπκαηηθφο ζε θνηλνπξαμία κε ηνλ 

Βαζίιε Ρεζχκλε θαη ηνλ γλσζηφ ηξαπεδίηε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, Λεσλίδα 

                                                 
202

 Ό.π., ζ. 242. 
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Εαξίθε, αγφξαζε, ην 1895, ην πξψην ηνπ αηκφπινην, ην «Λεσλίδαο».
203

 ηελ αγνξά 

ηνπ αηκφπινηνπ ζπλαληάκε, γηα κία αθφκα θνξά, ηελ πξαθηηθή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ηδηψηεο. πσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, εμαηηίαο ηνπ λνκνζεηηθνχ 

θελνχ πεξί ησλ ππνζεθψλ, ε θπξηφηεηα ηνπ πινίνπ ήηαλ ζην δαλεηζηή, κέρξη ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ. ηαλ ν Πλεπκαηηθφο αγφξαζε ην πινίν, ην νπνίν είρε 

λαππεγεζεί ζηα βξεηαληθά λαππεγεία Bartham, έρνληαο 2.800 ηφλνπο ρσξεηηθφηεηα, 

ήηαλ ζε ειηθία 26 εηψλ.
204

 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ Πλεπκαηηθνχ απνηππψλεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, ζην ζχλνιφ ηεο. Ο παηέξαο ηνπ Μηραήι 

Πλεπκαηηθνχ αγφξαζε έλα δεχηεξν πινίν, ην «Straight of Dover», ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ ζπκπαηξηψηε ηνπ Ρεζχκλε θαη πάιη, φηαλ νη λαχινη είραλ απμεζεί ζεκαληηθά 

εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ ησλ Μπφεξο. Οκνίσο είραλ αλαηηκεζεί θαη νη ηηκέο ησλ 

αηκφπινησλ θαη έηζη ε αγνξά ηνπ «Straight of Dover», πνπ κεηνλνκάζηεθε ζε 

«Υξπζφπνιηο», θφζηηζε 16.000 ιίξεο, πνζφ πςειφ γηα ηελ επνρή. Ο ηεξκαηηζκφο ηνπ 

πνιέκνπ θαη ε, ζπλαθφινπζε πηψζε ησλ λαχισλ, έθεξε ζε δχζθνιε ζέζε ηνπο 

Ρεζχκλε θαη Πλεπκαηηθφ. Υξεηάζηεθε ε ζπλεηζθνξά ελφο ηξαπεδίηε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηνπ . ηδεξίδε, γηα λα βγνπλ απφ ηε δχζθνιε ζέζε νη δχν 

εθνπιηζηέο.
205

     

Ο Πλεπκαηηθφο ζπλέρηζε ηελ εθνπιηζηηθή ηνπ εμέιημε θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

νηθνγέλεηα Αξβαληηίδε, απφ ην Βαηνχκ αγφξαζαλ ην αγγιηθφ θνξηεγφ αηκφπινην 

«Straight of Menai», ην νπνίν κεηνλφκαζαλ ζε «Υαιθεδψλ». Ζ ζπλεξγαζία ηνπ κε 

ηελ νηθνγέλεηα Αξβαληηίδε ζπλερίζηεθε θαη ίδξπζαλ καδί κία λαπηηιηαθή εηαηξία 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο Πλεπκαηηθφο έιεγρε ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπ κεηνρηθνχ 

                                                 
203

 Βι. Μ. Κνκλελφο, Καζηώηεο θαξαβνθύξεδεο ζηνλ 19
ν
 θαη 20

ν
 αηώλα (Η ζπκβνιή ηεο Κάζνπ ζηελ 

παγθόζκηα λαπηηιία), Αζήλα, 1990, ζ. 35. 
204

 Ό.π., ζ. 35. 
205

 Ό.π., ζ. 35. 
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θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο, ε νπνία νλνκάδνληαλ «Βπδαληηλή Αηκνπινΐα», φληαο, 

κάιηζηα, θαη ν επίζεκνο δηαρεηξηζηήο ηεο. 

Ο Μηραήι Πλεπκαηηθφο ζπλέρηζε ηελ εθνπιηζηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα κε 

επηηπρία θαη, κάιηζηα, ηα θέξδε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

έθηαζαλ ζηηο 600.000 δξρ., φζα θαη ηα θέξδε ηνπ ζπλεηαίξνπ ηνπ Βαζίιε Ρεζχκλε.
206

     

 

2. Ζιίαο Γ. Κνπινπθνπληήο (1858-1926) 

Ο Ζιίαο Κνπινπθνπληήο μεθίλεζε ηε λαπηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα κε δχν 

ηζηηνθφξα πνπ βξήθε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Δμειίρζεθε ζε εκπνξνπινίαξρν θαη 

θαξαβνθχξε αξρηθά ηζηηνθφξσλ θαη κεηά αηκφπινησλ. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

βπξζνδέςε Αιέμην Γάγθν απφ ηε χξν, αγφξαζε έλα θνξηεγφ αηκφπινην, 3.800 

ηφλσλ, ην νπνίν λαπάγεζε ην 1905.
207

 ηε ζπλέρεηα, αγφξαζε ην θνξηεγφ αηκφπινην 

«Πξσηεχο» θαη ην 1912 ην «Λίιε», ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηξαπεδίηε Καιβνθνξέζε. 

Σν πινίν ηνξπηιίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αθήλνληαο κηα θαιή 

απνδεκίσζε ζηνλ Κνπινπθνπληή. Τπνινγίδεηαη φηη ηα θέξδε ηνπ απφ ηνλ Α’ 

Παγθφζκην Πφιεκν αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ. 
208

 

 

 

3. Γεψξγηνο Μ. Κνπινπθνπληήο (1882-1951) 

Ο Γεψξγηνο Κνπινπθνπληήο ηαμίδεςε σο Α’ κεραληθφο θαη σο 

εκπνξνπινίαξρνο πξηλ κπεη ζηνλ εθνπιηζηηθφ ζηίβν. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ αδεξθφ 

ηνπ, Ζιία, αγφξαζαλ ηα αηκφπινηα «Αίσλ» ην 1905, «Αγία Παξαζθεπή» ην 1907, ην 

«σηήξηνο» ην 1909 θαη ην «Καηεξίλα» ην 1914.
209

 Απηά ηα αηκφπινηα απέθεξαλ ζηα 
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 Ό.π., ζ. 38. 
207

 Ό.π., ζ. 73. 
208

 Ό.π., ζ. 73 
209

 Ό.π., ζ. 111. 
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αδέξθηα Κνπινπθνπληή αξθεηά ρξήκαηα θαη ζπλέρηζαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο 

αθφκε θαη κεηά ην ηέινο ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Μάιηζηα, ίδξπζαλ ηελ 

«Σξάπεδα Κνπινπθνπληή», επσθεινχκελνη ηα θεθάιαηα πνπ θαξπψζεθαλ απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ πινίσλ ηνπο. 

πλνιηθά, ε νηθνγέλεηα Κνπινπθνπληή, πνπ εμειίρζεθε ζε κεγάιε εθνπιηζηηθή 

νηθνγέλεηα, απφ ην 1914 έσο ην 1939, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο «Αηιαληηθφο, 

αηκνπιντθή εηαηξία» πνπ δεκηνχξγεζε, θαηείρε 32 αηκφπινηα.
210

 

 

4. Βαζίιεηνο Ρεζχκλεο (1858-1916) 

Σνλ Βαζίιεην Ρεζχκλε ηνλ ζπλαληήζακε σο ζπλέηαηξν ηνπ Μ. Πλεπκαηηθνχ 

ζηελ αγνξά ησλ αηκφπινησλ «Λεσλίδαο» (1005 θθρ, λενινγεκέλν ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1905)
211

 θαη «Υξπζφπνιηο» (2931 θνρ, λενινγεκέλν ζηε χξν 

ηελ πεξίνδν 1910-1914)
212

, ην 1895 θαη ην 1905, αληίζηνηρα. Οη γηνη ηνπ βαζίιεηνπ 

Ρεζχκλε, Νηθφιανο θαη Μελάο, ζεσξνχληαη κεγάινη επεξγέηεο ηδξχνληαο, ην 1977, ην 

θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα «Αδειθφηεο Καζίσλ».
213

 Ζ εθνπιηζηηθή πνξεία ηεο 

νηθνγέλεηαο Ρεζχκλε ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία θαη ηα θέξδε ηεο ππνινγίδνληαλ ην 

1990 ζε 27 εθαηνκκχξηα δνιάξηα.
214

 

 

ηε ζπλεξγαζία ησλ νηθνγελεηψλ Ρεζχκλε θαη Κνπινπθνπληή πνπ αθνινχζεζε 

κεηά ην ηέινο ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, εκθαλίδνληαη λα θαηέρνληαη απφ θνηλνχ 

δέθα αηκφπινηα.
215

 Ίδξπζαλ ηελ εηαηξία «Ρεζχκλεο θαη Κνπινπθνπληήο» (The Σramp 

Shipping Development Co Ltd.) κε έδξα ην Λνλδίλν, ζηελ νπνία, κέρξη ην 1939, 
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Βι. Σδ. Υαξιαχηε-Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 443-514. 
211

 Ό.π., ζ. ρρρ. 
212

 Ό.π., ζ. ρρρ. 
213

 Βι. Μ. Κνκλελφο, ό.π., ζ. 127. 
214

 Ό.π., ζ. 127. 
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 Βι. Σδ. Υαξιαχηε-Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 443-514 



 113 

εκθαλίδνληαη έμη, επηπιένλ, αηκφπινηα, ελψ ππάξρεη θαη ε εηαηξία «Θεζεχο», ε νπνία 

εκθαλίδεηαη κε δχν αηκφπινηα, αλεβάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ, απφ θνηλνχ, 

απνθηεκέλσλ, αηκφπινησλ ζε είθνζη δχν.
216

   

 

5. Γεκήηξεο θαη Ησάλλεο Γηαθάθεο
217

 

Οη αδεξθνί Γηαθάθε εηζήιζαλ ζηνλ εθνπιηζηηθφ ζηίβν ην 1901 φηαλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ παηέξα ηνπο, Μελαζζή, αγφξαζαλ ην αηκφπινην «Ησάλλεο»,
218

 

ελψ ην 1905 αγφξαζαλ ην πινίν «Λνχια».
219

 Σν 1912, ρψξηζαλ ηηο εθνπιηζηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ν Ησάλλεο Γηαθάθεο θξάηεζε ην αηκφπινην «Λνχια» θαη ν 

Γεκήηξεο ην αηκφπινην «Ησάλλεο». Σα πνχιεζαλ ακέζσο θαη αγφξαζαλ άιια πινία 

κε ηα νπνία ζπλέρηζαλ ηελ εθνπιηζηηθή ηνπο δξάζε. Έηζη, ν Ησάλλεο Γηαθάθεο 

αγφξαζε ην αηκφπινην «Δπγελία Η. Γηαθάθε»
220

 θαη ν Γεκήηξεο ην αηκφπινην 

«Μελάο», 2.506 ηφλσλ. Ο Ησάλλεο αγφξαζε ην 1912 άιια δχν αηκφπινηα ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηψξγν Εαξίθε, ηνλ ηξαπεδίηε απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.  

Οη αδεξθνί Γηαθάθε έβαιαλ ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία άιιεο κίαο κεγάιεο 

εθνπιηζηηθήο νηθνγέλεηαο απφ ηελ Κάζν, απφ ηελ νπνία ν Μ. Κνκλελφο κλεκνλεχεη 

ηε δξάζε νθηψ, ζπλνιηθά, κειψλ ηεο.   

 

                                                 
216

 Ό.π., ζ. 443-514. 
217

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ δελ αλαθέξνπλ δηαθνξεηηθή πεγή, πξνέξρνληαη απφ ην Μ.Κνκλελφο, ό.π., ζ. 

144-147. 
218

 Σα ζηνηρεία γηα ην πινίν πνπ παίξλνπκε απφ ην Σδ. Υαξιαχηε-Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 477, καο 

δείρλνπλ φηη ην πινίν ήηαλ 1547 θθρ, 13 εηψλ θαη ήηαλ εγγεγξακκέλν ζην λενιφγην ηεο χξνπ ηελ 

πεξίνδν 1905-1918.   
219

 Σα ζηνηρεία γηα ην πινίν πνπ παίξλνπκε απφ ην Σδ. Υαξιαχηε-Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 487, καο 

δείρλνπλ φηη ην πινίν ήηαλ 2427 θνρ, 20 εηψλ θαη ήηαλ εγγεγξακκέλν ζην λενιφγην ηεο χξνπ ηελ 

πεξίνδν 1910-1914.   
220

 Σα ζηνηρεία γηα ην πινίν πνπ παίξλνπκε απφ ην Σδ. Υαξιαχηε-Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 470, καο 

δείρλνπλ φηη ην πινίν ήηαλ 1944 θθρ, 6 εηψλ θαη ήηαλ εγγεγξακκέλν ζην λενιφγην ηεο χξνπ ηελ 

πεξίνδν 1912-1918.   
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6. Γεψξγηνο Ν. Νηθνιάνπ (1877-1925)
221

 

Απφ πνιχ λεαξφο κπήθε ζην λαπηηθφ επάγγεικα θαη εμειίρζεθε ζε ηθαλφ 

εκπνξνπινίαξρν. Με ηα ρξήκαηα πνπ θέξδηζε, αγφξαζε ην 1901, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Φνπζηάλν, ην αηκφπινην «πάξηε». Γχν ρξφληα αξγφηεξα απνρψξεζε απφ ηελ 

θνηλνπξαμία θαη αγφξαζε ην κεηαρεηξηζκέλν αηκφπινην «Άγηνο Γεψξγηνο».
222

 Μαδί 

κε ηνπο Ειαηάλν θαη Η. Κνζκέην αγφξαζε ην αηκφπινην «Γξεγφξεο Ειαηάλνο»
223

 

έλαληη 180.000 ιηξψλ Αγγιίαο, ην νπνίν θαηαζηξάθεθε δχν ρξφληα αξγφηεξα, 

δεκηνπξγψληαο δεκηά 100.000 ιηξψλ ζηνλ Νηθνιάνπ, επεηδή ην πινίν δελ ήηαλ 

πιήξσο αζθαιηζκέλν.   

ηε ζπλέρεηα αγφξαζε κε ηνλ Κνζκέην ην αηκφπινην «Άγηνο Γεψξγηνο»
224

 

(δεχηεξν κε ην ίδην φλνκα), ην νπνίν εξγάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ. Σα θαζαξά θέξδε ηνπ Νηθνιάνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πνιέκνπ ππνινγίδνληαη ζε 6 εθαηνκκχξηα δξαρκέο. Μεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, 

ζπλέρηζε ηελ εθνπιηζηηθή ηνπ δξάζε.  

 

7. Ηνχιηνο Δκ. Βαξδαβάο (1884-1910)
225

 

Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζα παξαζέζνπκε ζε φ,ηη αθνξά ηνλ Ηνχιην Βαξδαβά 

θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ Υαηδεγηψξγε, είλαη ε ίδξπζε ηεο λαπηηιηαθήο ηνπο εηαηξίαο 

«Αηκνπινΐα ησλ Ννηίσλ πνξάδσλ», ζηα 1906, ε νπνία είρε έλα κηθξφ ζθάθνο, ην 

                                                 
221

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ δελ αλαθέξνπλ δηαθνξεηηθή πεγή, πξνέξρνληαη απφ ην Μ.Κνκλελφο, ό.π., ζ. 

185-187. 
222

 Σα ζηνηρεία γηα ην πινίν πνπ παίξλνπκε απφ ην Σδ. Υαξιαχηε-Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 444, καο 

δείρλνπλ φηη ην πινίν ήηαλ 850 θθρ θαη ήηαλ εγγεγξακκέλν ζην λενιφγην ηεο χξνπ ηελ πεξίνδν 1910-

1919. 
223

 Σα ζηνηρεία γηα ην πινίν πνπ παίξλνπκε απφ ην Σδ. Υαξιαχηε-Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 461, καο 

δείρλνπλ φηη ην πινίν ήηαλ 2020 θθρ θαη ήηαλ εγγεγξακκέλν ζην λενιφγην ηεο χξνπ ηελ πεξίνδν 

1911-1918. 
224

 Σα ζηνηρεία γηα ην πινίν πνπ παίξλνπκε απφ ην Σδ. Υαξιαχηε-Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 444, καο 

δείρλνπλ φηη ην πινίν ήηαλ 2023 θθρ θαη ήηαλ εγγεγξακκέλν ζην λενιφγην ηεο χξνπ ηελ πεξίνδν 

1914-1924. 
225

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ δελ αλαθέξνπλ δηαθνξεηηθή πεγή, πξνέξρνληαη απφ ην Μ.Κνκλελφο, ό.π., ζ. 

209-210. 
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«Σαρπδξφκνο». Απηφ ην ζθάθνο ην κεηαζθεχαζαλ ζε επηβαηεγφ θαη εθηεινχζε ηε 

γξακκή Ηθαξία-άκνο-Πάηκνο-Λέξνο-Κσ-Κάιπκλνο-χκε-Ρφδνο-Κάξπαζνο-Κάζνο. 

Δμαηηίαο ηεο πςειήο δήηεζεο πνπ παξνπζίαδε ε γξακκή, αγφξαζαλ κία αγγιηθή 

ζαιακεγφ, ηελ νπνία κεηαζθεχαζαλ ζε επηβαηεγφ ζηε χξν. Σελ ίδηα πεξίνδν, φκσο, 

ν πινηνθηήηεο Παληαιέσλ, απφ ηε κχξλε, έβαιε ζηελ ίδηα γξακκή έλα απφ ηα 

επηβαηεγά ηνπ. Λφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ πςεινχ θφζηνπο νη αδεξθνί 

Βαξδαβά πνχιεζαλ ηα ζθάθε ηνπο θαη εγθαηέιεηςαλ ηε γξακκή.  

ηε ζπλέρεηα, ν Μαλψιεο Βαξδαβάο, γηνο ηνπ Υαηδεγηψξγε, παξέιαβε απφ ηνλ 

Μαλνπειίδε ην αηκφπινην «Μαίξε Μ.»
226

, ην νπνίν έβαιε ζηελ ίδηα γξακκή, 

ζπλερίδνληαο ηελ παξάδνζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Δπηπιένλ, αγφξαζε ηελ ακεξηθαληθή 

ζαιακεγφ «Ήξα Μ.»
227

 ην νπνίν ήηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ κ. Κνκλελφ, απφ ηα πην 

εληππσζηαθά πινία ηεο επνρήο.  

 

8. Υίνο 

 

Ζ λαπηηιία ηεο Υίνπ απνηειεί κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε ζηελ ηζηνξία ηεο 

ειιεληθήο λαπηηιίαο. Έρνπκε, ήδε, κηιήζεη γηα ην «ρηψηηθν» δίθηπν θαη ηε ζεκαζία 

ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ηελ πεξίνδν 1830-1860, θαζψο θαη γηα ηε 

ζπκβνιή ησλ ρίσλ κεηαλαζηψλ ηνπ Πεηξαηά ζηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο. Ζ λαπηηιία 

ηεο Υίνπ δεκηνπξγήζεθε, θπξίσο, ζην εμσηεξηθφ θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη ζηε δηάδνζε ησλ εκπνξηθψλ πξαθηηθψλ ηεο, πνπ 

δηαρχζεθε ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή λαπηηιία, ππήξμε θαηαιπηηθή. πσο θαη ζηελ 

                                                 
226

 Σα ζηνηρεία γηα ην πινίν πνπ παίξλνπκε απφ ην Σδ. Υαξιαχηε-Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 488, καο 

δείρλνπλ φηη ην πινίν ήηαλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Μαλνπειίδε θαη ήηαλ 1109 θνρ, λαππεγεκέλν ην 1893 

θαη εγγεγξακκέλν ζην λενιφγην ηνπ Πεηξαηά ην 1930. 
227

 Σα ζηνηρεία γηα ην πινίν πνπ παίξλνπκε απφ ην Σδ. Υαξιαχηε-Ν. Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 473, καο 

δείρλνπλ φηη ην πινίν ήηαλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Μαλνπειίδε θαη ήηαλ 2440 θνρ, λαππεγεκέλν ην 1893 

θαη εγγεγξακκέλν ζην λενιφγην ηνπ Πεηξαηά ην 1930. 
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πεξίπησζε ηεο Λέζβνπ, δελ ζα πξέπεη λα αγλννχκε φηη ε Υίνο ήηαλ ππφ νζσκαληθή 

θαηνρή θαη απειεπζεξψζεθε κφιηο ην 1912.  

Κάπνηνη ρίνη πνπ δηαπίζησζαλ ηελ άλνδν ησλ αηκφπινησλ θαη ηελ, αληίζηνηρε, 

πηψζε ησλ ηζηηνθφξσλ ζηε λαπηηιία, πξνρψξεζαλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ηζηηνθφξσλ ηνπο κε ηα πινία ηεο λέα ηερλνινγίαο. Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ 

πξνρψξεζαλ ζηελ αγνξά αηκφπινησλ ήηαλ νη:
228

 

1. Μηραιηλφο θαη ία, 4 αηκφπινηα: «Γέζπνηλα», 2.000 η., «Γεψξγηνο», 4.500 η., 

«Βαιιηάλνο», 3.700 η. θαη «Βηθησξία», 2.500 η. 

2. αιηάξεο-Νεγξεπφληεο, 3 αηκφπινηα: «Αξηζηέα», 2.400 η., «Διέλε», 2.000 η. θαη 

«Βηθησξία», 2.500 η. 

3. Υξπζνβειψλεο, 2 αηκφπινηα ρσξεηηθφηεηαο 3.200 θαη 1.600 η. 

4. Μαξγαξψλεο θαη ία, 1 αηκφπινην: «Γέζπνηλα», 18.000 η. 

5. Νηθνιάθεο θαη πηνί, 1 αηκφπινην 2.200 η. 

6. Επγνκαιάο, ην αηκφπινην «Αξηεκηζία», 2.300 η. 

7. Μηραινχδεο, ην αηκφπινην «Μαζζαιία», 1.850 η. 

8. Νηάληξηαο, 1 αηκφπινην ρσξεηηθφηεηαο 1.850 η. θαη  

9. Βαζηιεηάδεο θαη ία, ην αηκφπινην «ηεθάλνβηθ-Αξηέηηα-Πέηξνο-Γεκήηξηνο». 

 

ηελ πεξηνρή ησλ Βξνληάδσλ, κεηά ην ζεηζκφ ηνπ 1881, ππήξμε ε νξηζηηθή 

παξαθκή ηεο ηζηηνθφξνπ λαπηηιίαο θαη δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ηεο κεηάβαζεο ζηνλ 

αηκφ. Ο ζάλαηνο, φκσο, ηνπ Επγνκαιά, ηνπ αλζξψπνπ πνπ είρε ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

60 ηζηηνθφξα θαη αζθνχζε κεγάιε επηξξνή ζηελ πεξηνρή, πνπ ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη θαη ηνπο ππφινηπνπο θαξαβνθχξεδεο ζηε γξήγνξε κεηάβαζε ζηελ 

αηκνθίλεηε λαπηηιία, ήηαλ κία απφ ηηο αηηίεο πνπ, ελδερνκέλσο, θαζπζηέξεζαλ απηή 

ηε κεηάβαζε. Οη Βξνληάδεο θξάηεζαλ ηα ηζηηνθφξα πεξηζζφηεξν απφ φζν έπξεπε, κε 

απνηέιεζκα λα ππνζηεί δεκηέο έλαο κεγάινο αξηζκφο θαξαβνθχξεδσλ θαη λα 

εμαληιήζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο ηφζν, ψζηε κφιηο ιίγεο νηθνγέλεηεο λα είλαη ζε ζέζε, 
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 Βι. Α. Λαηκφο, Η εκπνξηθή λαπηηιία ηεο Υίνπ, Αζήλα, 1963, ζ. 107. 
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ηε δεθαεηία ηνπ 1890, λα πξνβνχλ ζε αγνξέο αηκφπινησλ.
229

 Απφ ην 1889 θαη κεηά, ν 

Βξνληάδνο απνθηά ηα πξψηα ηνπ αηκφπινηα. Απφ ηα πέληε αηκφπινηα ηεο Υίνπ, ηα 

ηέζζεξα ηα βξίζθνπκε ζε απηή ηελ πεξηνρή. Πξφθεηηαη γηα ηα αηκφπινηα «Γέζπνηλα 

Μαξγαξψλε», «Αηθαηεξίλε», «Γέζπνηλα Μηραιηλνχ» θαη ην «Λέζβνο».
230

 

ηε ζπλέρεηα, ζα παξνπζηάζνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα αηκφπινηα θάπνησλ 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο νηθνγέλεηεο ησλ Βξνληάδσλ.  

 

1. Γεψξγηνο Υαηδε-Φξαγθνχιεο Αλδξεάδεο
231

  

Καηείρε έλα πινίν κπνκπάξδα απφ ην 1856. ηε ζπλέρεηα, απέθηεζε ελλέα 

αηκφπινηα, ηα νπνία ήηαλ ηα εμήο: 

1. «Σίκηνο ηαπξφο» 

2. «Καηηλάθη» 

3. «Θέηηο» 

4. «Βξνληάδνο» 

5. «Σήζηο» 

6. «Γσξίο» 

7. «Ωθεαλίο» 

8. «Γηψλε» 

9. «Γσξίο», ην δεχηεξν κε ην ίδην φλνκα θαη κεγαιχηεξν ηνπ πξψηνπ. 

 

 

 

 

2. Οηθνγέλεηα Γεσξγαληή
232

 

Ο Αληψληνο Γεσξγαληήο ήηαλ ηδηνθηήηεο ηνπ αηκφπινηνπ «Μαηζίιδε». Ο γηνο 

ηνπ Γεψξγηνο θαη ηα αδέξθηα ηνπ απέθηεζαλ ηα εμήο δ/π: «Αδακάληηνο Γεσξγαληήο», 

6.600 θνξη., «Αληψληνο Γεσξγαληήο», 6.200 θνξη., «Αηθαηεξίλε», 8.200 θ., 

«Αγγειηθή», 7.200 θ., «Αληψληνο», 7.244 θ. θαη ην «Brother George», 7.303 θ. 
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 Ό.π., ζ. 116. 
230

 Ό.π., ζ. 119. 
231

 Ό.π., ζ. 139. 
232

 Ό.π., ζ. 145. 
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3. Λψδεο
233

 

Ζ νηθνγέλεηα Λσ, αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία φρη ηφζν γηα ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηε λαπηηιία θαηά ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε, ε νπνία δελ 

ραξαθηεξίδεηαη κεγάιε, φζν γηα ηε κεηαγελέζηεξε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηε 

λαπηηιία. Ζ αηηία γηα ηελ νπνία απνθαζίζακε λα αλαθεξζνχκε ζε απηήλ ηελ 

νηθνγέλεηα ηεο Υίνπ είλαη ην γεγνλφο φηη νη βάζεηο γηα απηή ηελ έληνλα επηηπρεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο, κπήθαλ αθξηβψο ζηα ηέιε ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε 

εξγαζία καο. Έηζη, ν Γεκήηξηνο Λσο αγφξαζε, ην 1914, ην αηκφπινην «Διέλε», 

1.150 η., νη δε ππφινηπνη αδεξθνί ηνπ ίκνο, Παληειήο, Αληψλεο θαη Κσζηήο ην 

αηκφπινην «Αιεμάλδξα», 1.150 η. Απηά ηα δχν αηκφπινηα πνπιήζεθαλ ην 1916 θαη 

απφ εθείλν ην ζεκείν θαη έπεηηα, μεθίλεζε ε κεγάιε λαπηηιηαθή πνξεία ηεο 

νηθνγέλεηαο.
234

 

 

4. Οηθνγέλεηα Μαξγαξψλε
235

  

Σελ πεληαεηία 1875-1879, ε νηθνγέλεηα Μαξγαξψλε ήηαλ ηδηνθηήηξηα 

ηζηηνθφξσλ. Ο γάκνο ηνπ Παληειή Μαξγαξψλε κε ηελ θφξε ηνπ Νηθνιάθε, πνπ 

ζπλαληήζακε παξαπάλσ σο έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο ρηψηεο πνπ αγφξαζαλ αηκφπινην, 

νδήγεζε ζηε ζπλεξγαζία ησλ δχν αληξψλ γηα ηε λαππήγεζε ηνπ αηκφπινηνπ 

«Γέζπνηλα», 1.800 η., ην 1897. Έμη ρξφληα αξγφηεξα, εκ ηε βνήζεηα ηνπ Παλαγή 

Βαιιηάλνπ, θαη ηνπο γηνπο ηνπ, αγφξαζε ην λέν ηνπ αηκφπινην, ην «Ζξψ», 4.350 η. 

Μεηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν, ζπλέρηζαλ ηηο εθνπιηζηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, 

θαη, κάιηζηα, κεηά ην Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, θέξνληαη λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο 14 
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 Μέρξη ην 1935, ε νηθνγέλεηα Λσ είρε απνθηήζεη, ζπλνιηθά, νθηψ αηκφπινηα. Βι. Σδ. Υαξιαχηε-Ν. 

Βιαζζφπνπινο, ό.π., ζ. 443-514. 
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αηκφπινηα πνπ έπιεαλ ζηε δηεζλή ζάιαζζα, εθ ησλ νπνίσλ ηα πέληε λεφηεπθηα θαη 

ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 14.000 ηφλσλ, έθαζην.  

 

5. Εσξδήο Μηραιηλφο
236

 

Ζ νηθνγέλεηα Μηραιηλνχ απέθηεζε ζπλνιηθά, κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ Β’ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 25 αηκφπινηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 17 αηκφπινηα ηνπνζεηνχληαη 

θαηά ηελ πεξίνδν πνπ καο απαζρνιεί, 1880-1914.
237

 Ο Εσξδήο Μηραιηλφο ζεσξείηαη 

έλαο απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, αθνχ είλαη ν πξψηνο 

ρηψηεο, θαη έλαο απφ ηνπο πξψηνπο Έιιελεο, εθνπιηζηήο πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ 

Αγγιία. Σν 1892 ίδξπζε ζην Λνλδίλν ην γξαθείν «Michalinos & Company», ίζσο ην 

πξψην ειιεληθφ ακηγψο εθνπιηζηηθφ γξαθείν ηνπ Λνλδίλνπ θαη κέζα ζε κία 

εηθνζαεηία δηαρεηξίδεηαη ζαξάληα αηκφπινηα, είηε δηθά ηνπ, είηε ησλ πειαηψλ ηνπ 

γξαθείνπ ηνπ.  

Σν 1889 αγφξαζε ην πξψην ηνπ αηκφπινην. Ήηαλ ην αηκφπινην «Άγηνο 

Βιάζζηνο», ειηθίαο 10 εηψλ, 1.265 ηφλσλ. Σελ ίδηα ρξνληά ζα αγνξάζεη θαη ην πξψην 

ηνπ λεφηεπθην αηκφπινην, ην «Γέζπνηλα Γ. Μηραιηλνχ», 1.141 ηφλσλ. Γχν ρξφληα 

αξγφηεξα, πξνρψξεζε ζηελ αγνξά ηνπ κεηαρεηξηζκέλνπ «Κνξλειία Μηραιηλνχ», 417 

ηφλσλ. Άιια αηκφπινηα πνπ αγφξαζε ν Εσξδήο Μηραιηλφο είλαη ηα αθφινπζα: 

 «Γεψξγηνο Μηραιηλφο», ην 1893, λεφηεπθην, 1.994 ηφλσλ 

 «Αξηάδλε Μηραιηλνχ», ην 1894, πξψελ «Αξηέηηα Επγνκαιά», 1.016 ηφλσλ 

 «Βαιιηάλνο», ην 1889, ην νπνίν κεηνλνκάζηεθε ζε «Υίνο», 1.753 ηφλσλ 

 «Μαίξε Ε. Μηραιηλνχ», ην 1902, λεφηεπθην, 3.059 ηφλσλ 

 «Γέζπνηλα Γ. Μηραιηλνχ», ην 1907, λεφηεπθην, 1.827 ηφλσλ θαη, ηέινο, ην 

 «Εελνβία», ην 1910, λεφηεπθην, 2.976 ηφλσλ.    

 

Ο Εσξδήο Μηραιηλφο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αδεξθφ ηνπ Αιέμαλδξν, κεηέηξεςε 

ηελ, ήδε ππάξρνπζα, εηαηξία «Αδειθψλ Μηραιηλνχ» ζε «Αλσλχκνπ Ναπηηθήλ θαη 
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237
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Δκπνξηθήλ Δηαηξίαλ», ζηελ νπνία νη αδεξθνί Εσξδήο θαη Αιέμαλδξνο ρξεκάηηζαλ 

Πξφεδξνο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο, αληίζηνηρα. Απηφ ην γξαθείν πνπιήζεθε ην 1919 

ζηνλ Κσλζηαληίλν Μίραιν.   

 

6. Οηθνγέλεηα Νηθνιάθε 

Ο αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο Υαηδε-Γεψξγηνο Νηθνιάθεο θαη νη γηνη ηνπ 

Κσλζηαληίλνο, Μηραήι, Ησάλλεο θαη Γεκήηξηνο κπαίλνπλ ζηελ εξγαζία καο σο έλα 

παξάδεηγκα κε επηηπρνχο επηρεηξεκαηηθήο θαη εθνπιηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ην 

1875, ε νηθνγέλεηα αζρνιείηαη κε ηε λαπηηιία θαη είλαη ηδηνθηήηεο, απνθιεηζηηθά, 

ηζηηνθφξσλ κέρξη ην 1897, νπφηε πξνζζέηνπλ ζην ζηφιν ηνπο ην αηκφπινην 

«Γέζπνηλα», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα Μαξγαξψλε, φπσο είδακε θαη 

πξνεγνπκέλσο. πγρξφλσο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Παλαγή Βαιιηάλν, αγφξαζαλ δχν 

αθφκα αηκφπινηα, ην «Αδειθνί Βαιιηάλνπ» θαη ην «Διέλε». Με ηελ παξφηξπλζε 

δχν δηθεγφξσλ ηνπ Λεσλίδα Εαξίθε πνχιεζαλ ηα δχν απηά αηκφπινηα θαη δηέιπζαλ 

ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ Παλαγή Βαιιηάλν, ζπζηήλνληαο ηελ εηαηξία «Γ. 

Νηθνιαθάθεο & πηνη».
238

 ε ζπλεξγαζία κε ην Λεσλίδα Εαξίθε, πηα, αγφξαζαλ ην 

αηκφπινην «Λέσλ» θαη λαππήγεζαλ ην αηκφπινην «Εαξίθεο», 5.300 ηφλσλ. Ζ 

εμέιημε δελ ήηαλ απηή πνπ ζα πεξίκελαλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Νηθνιάθε. Μεηά 

ηνλ πφιεκν ησλ Μπφεξο, ν Εαξίθεο, θνβνχκελνο νηθνλνκηθή δεκηά απφ ηα δχν 

αηκφπινηα, θαηήγγεηιε ηε ζχκβαζή ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηα. Ζ δηθαζηηθή δηακάρε πνπ 

αθνινχζεζε θξάηεζε 35 ρξφληα θαη ην απνηέιεζκά ηεο ήηαλ ε νηθνλνκηθή 

θαηαζηξνθή ηεο νηθνγέλεηαο Νηθνιάθε. Δίλαη ε πεξίπησζε κηαο κεγάιεο 

εθνπιηζηηθήο νηθνγέλεηαο ηεο επνρήο πνπ θαηέιεμε ζηελ αθάλεηα.
239
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Μηα άιιε πεξηνρή ηεο Υίνπ κε κεγάιε λαπηηιηαθή παξάδνζε είλαη ηα 

Καξδάκπια. Απφ απηή ηελ πεξηνρή αμίδεη λα αλαθέξνπκε έλαλ πνιχ γλσζηφ 

εθνπιηζηή, ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηε λαπηηιία. Πξφθεηηαη 

γηα ην ηαχξν Ληβαλφ, ν νπνίνο παξνπζίαζε κεγάιε δξαζηεξηφηεηα φηαλ, κεηά ηε 

ιήμε ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, εγθαηαζηάζεθε ζην Λνλδίλν, φπνπ θαη ίδξπζε 

Ναπηηθφ Γξαθείν ην 1917. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, πεγαίλεη 

ζηε Νέα Τφξθε, φπνπ θαη εγθαζίζηαηαη. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απφ ηα δεθαέμη 

λεφηεπθηα αηκφπινηα πνπ κε εηδηθή ζπκθσλία ησλ θπβεξλήζεσλ Διιάδαο θαη 

Αγγιίαο απφιαπζαλ, εθηφο ηνπ λαχινπ, θαη έλα εθαηνκκχξην αγγιηθέο ιίξεο, ην κηζφ 

πνζφ ηνπ νπνίνπ πήγε ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα ελλέα αλήθαλ 

ζην ηαχξν Ληβαλφ.
240

       

 

πλνιηθά, ε Υίνο κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην 1914, 

αξηζκνχζε πελήληα αηκφπινηα. ηαλ ε Υίνο απειεπζεξψζεθε θαη ελψζεθε κε ηελ 

Διιάδα, ην 1912, ν αξηζκφο ηνπ αηκνθίλεηνπ ρηαθνχ ζηφινπ ήηαλ ηξηάληα πινία.
241
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Μέξνο Δ’. Τπεξωθεάληα  

 

Ζ είζνδνο ζηνλ 20
ν
 αηψλα, ζεκαηνδνηεί θαη ηελ έλαξμε ηεο καδηθήο 

κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ ζηηο Ζ.Π.Α. Απφ ηα ιηκάληα ηεο Πάηξαο θαη ηνπ 

Πεηξαηά, ηα δχν ιηκάληα εμφδνπ ηεο ρψξαο, πνιινί Έιιελεο εγθαηέιεηπαλ ηε ρψξα, 

αλαδεηψληαο, κέζα απφ ην «ακεξηθάληθν φλεηξν», ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο 

επηπέδνπ. ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, νη έιιελεο κεηαλάζηεο έθεπγαλ απφ ηελ Πάηξα ή 

ηνλ Πεηξαηά κε πξννξηζκφ ηε Μαζζαιία θαη απφ εθεί, κε ην ζηδεξφδξνκν, 

θαηεπζχλνληαλ ζηε Υάβξε ή ην Υεξβνχξγν, απφ φπνπ κε ηαθηηθέο γξακκέο πνπ 

εθηεινχζαλ ππεξσθεάληα κεηαθέξνληαλ ζην ιηκάλη εηζφδνπ ησλ Ζ.Π.Α., ηε Νέα 

Τφξθε. Σα ππεξσθεάληα ήηαλ ηα παιηά πινία «Saghalien», «Brezil» θαη «Crimaia» 

ηεο γαιιηθήο εηαηξίαο Messageries Maritimes.
242

 

Ζ πξψηε απεπζείαο γξακκή απφ ηελ Διιάδα ζηε Νέα Τφξθε δεκηνπξγήζεθε ην 

1901 απφ ηελ εηαηξία Hamburg American Line, κε ηα ππεξσθεάληα «Tenedos», 

«Serifos», «Georgia» θαη «Silecia».
243

 ε απηή ηε γξακκή, πνπ δηαηεξήζεθε γηα δχν 

ρξφληα, δελ κεηαθέξνληαλ κφλν κεηαλάζηεο, αιιά θαη πξντφληα θαη, ζπγθεθξηκέλα, 

θφξησλαλ ιεπθφιηζν απφ ηελ Δχβνηα ή θίηξα ηεο Νάμνπ, ηα νπνία θνξηψλνληαλ απφ 

ην ιηκάλη ηεο Δξκνχπνιεο. Απφ ηνλ Πεηξαηά, ηελ Πάηξα θαη ην Ναχπιην 

θνξηψλνληαλ κάξκαξα θαη, κφιηο, ηξηαθφζηνη επηβάηεο γ’ ζέζεο.  

Σελ ίδηα, πεξίπνπ, πεξίνδν δεκηνπξγνχληαη θαη άιιεο γξακκέο κεηαλάζηεπζεο 

πξνο ηηο Ζ.Π.Α., φπσο ε γξακκή ηεο γαιιηθήο εηαηξίαο Fabre Line. πλνιηθά, ην 

1905, ππνινγίδεηαη φηη ζηνλ Πεηξαηά ππήξραλ δέθα πξαθηνξεία κεηαλάζηεπζεο, ηα 

νπνία θαη εθπξνζσπνχζαλ ελλέα εηαηξίεο κε ππεξσθεάληα.
244

 

                                                 
242

 Βι. Η.Α. Σδακηδήο, ό.π., ζ. 32. 
243

 Ό.π., ζ. 32. 
244

 Ό.π., ζ. 33. Ο Η.Α. Σδακηδήο αλαθέξεη σο πεγή ηνπ ην θχιιν ηεο 4 Ηαλνπαξίνπ 1905 ηεο πεηξατθήο 

εθεκεξίδαο θαίξαο. 
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Ζ ειιεληθή λαπηηιία αληαπνθξίζεθε ζηελ απμεκέλε δήηεζε γηα ππεξσθεάληα 

ηαμίδηα, κε πξσηνπφξν ηνλ γλσζηφ καο Γεκήηξην Μσξαΐηε,
245

 ν νπνίνο ηαμίδεπζε 

ζην Λνλδίλν θαη ζπλαληήζεθε κε ηνλ Υξηζηφθνξν Υξηζηνθή, πξάθηνξα ηεο γαιιηθήο 

εηαηξίαο Fabre Line. Απφ ηε ζπδήηεζε καδί ηνπ, δηαπίζησζε φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε 

απφ ηελ ίδξπζε κηαο ειιεληθήο εηαηξίαο πνπ ζα εθηειεί ηε γξακκή Διιάδαο-Ζ.Π.Α. 

ζα είλαη κεγάια. Οη ζπλζήθεο γηα ηνπο επηβάηεο θζελψλ εηζηηεξίσλ ζηα μέλα 

ππεξσθεάληα πνπ εθηεινχζαλ ηε γξακκή ήηαλ άζιηεο, ελψ ππήξρε, γηα ηνπο επηβάηεο 

θαη ην πξφβιεκα ηεο ζπλελλφεζεο, ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο γιψζζαο πνπ κηινχζαλ ηα 

πιεξψκαηα. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ν Μσξαΐηεο πίζηεπε φηη κία ηέηνηα εηαηξία ζα 

θέξδηδε ηελ πξνηίκεζε ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ. 

Γηα λα επνδσζεί κία ηέηνηα πξνζπάζεηα, απαηηνχληαλ θεθάιαηα ηα νπνία δελ 

είρε ν Μσξαΐηεο θαη, έηζη, απεπζχλζεθε ζηελ πεηξατθή θαη ηελ αζελατθή θνηλσλία 

γηα ηελ εμεχξεζε ησλ πφξσλ. Ζ θνηλσλία αληαπνθξίζεθε θαη, ραξαθηεξηζηηθά, 

αλαθέξνπκε ηνπο Θεφδσξν Ρεηζίλα, ηνλ Ησζεθφγινπ θαη ηνλ Καξέιια. Ο Μσξαΐηεο 

παξάγγεηιε δχν ππεξσθεάληα ζηελ Αγγιία, ηα «Μσξαΐηεο», 6.045 ηφλσλ θαη ην 

«Αζήλαη», 6.742 ηφλσλ.
246

 Σν πξψην ειιεληθφ ππεξσθεάλην, ην «Μσξαΐηεο», 

θαηέπιεπζε ζηηο 12 Ηνπλίνπ 1907 ζηελ Άλδξν γηα λα λενινγεζεί. Σν θφζηνο ηνπ 

ηαμηδηνχ, κεη’ επηζηξνθήο, ζηελ Ακεξηθή, αλεξρφηαλ ζηηο 5.000 ιίξεο. Σν 

«Μσξαΐηεο»,ζηηο 14 κέξεο πνπ δηαξθνχζε ην ηαμίδη, δαπαλνχζε, 830 ηφλνπο 

θάξβνπλν, ελψ ζηηο απνζήθεο ηνπ ρσξνχζαλ 1.600 ηφλνη. Μεηέθεξε, εθηφο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, «3.167 επηβάηεο δη’ Ακεξηθήλ θαη 6.168 επηβάηεο εμ Ακεξηθήο».
247

 ε 

ηξία, κφιηο, ηαμίδηα ηνπ ην «Μσξαΐηεο» απέθεξε 322.234 δξρ. θαζαξά θέξδε, ηα 

νπνία δηαλεκήζεθαλ ζηνπο κεηφρνπο. Σν κέξηζκα αλήιζε ζην 10% επί ηεο 

                                                 
245

 Βι. εδώ, ζ. 92-95. 
246

 Βι. Η.Α. Σδακηδήο, ό.π., ζ. 35. 
247

 Ό.π., ζ.37. 
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νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ.
248

 Αηηία απηήο ηεο ηεξάζηηαο θεξδνθνξίαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ππεξσθεαλίνπ «Μσξαΐηεο» ππήξμε ε ξαγδαία άλνδνο ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηελ Ακεξηθή. 

Ζ θεξδνθνξία ηνπ πξψηνπ ηνπ ππεξσθεάληνπ νδήγεζε ηνλ Μσξαΐηε ζηελ 

παξαγγειία απφ ηα αγγιηθά λαππεγεία θαη ηνπ δεχηεξνπ, ηνπ «Αζήλαηο». Οη 

εμειίμεηο, φκσο, ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Μσξαΐηε, κεηά ην λαπάγην 

ηνπ πινίνπ ηνπ «Διιάο», φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, ζην θεθάιαην γηα ηνλ 

Μσξαΐηε, ηεξκάηηζαλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαη, ηαπηφρξνλα, ηελ 

πξψηε απφπεηξα δεκηνπξγίαο ειιεληθήο εηαηξίαο γηα ππεξσθεάληα ηαμίδηα. Σν 

«Αζήλαη» δελ έθηαζε πνηέ ζηα ρέξηα ηνπ αλδξηψηε εθνπιηζηή.    

Μεηά ηελ πηψρεπζε ηνπ Μσξαΐηε, εκθαλίζηεθε ε Τπεξσθεάληνο Διιεληθή 

Αηκνπινΐα. Μέηνρνη ηεο εηαηξίαο ππήξμαλ νη αξρηθνί δαλεηζηέο ηνπ Γεκήηξε 

Μσξαΐηε, ελψ Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο λέαο εηαηξίαο αλέιαβε ν δηνηθεηήο ηεο 

Σξάπεδαο Αζελψλ, Ησάλλεο Δπηαμίαο θαη ε δηεχζπλζή ηεο αλαηέζεθε ζηνλ Αλδξέα 

Μνζρνλά.
249

 Ζ λέα εηαηξία αλέιαβε φια ηα βάξε ηεο πξνεγνχκελεο, ηα ελππφζεθα 

δάλεηά ηεο θαη αλαγλψξηζε ηα δηθαηψκαηα ζηνπο θαηφρνπο ησλ δηπιψλ κεηνρψλ.  

Ζ ηχρε ηεο λέαο εηαηξίαο δελ ήηαλ θαιή. Σα βάξε πνπ αλέιαβε ήηαλ κεγάια θαη 

δελ θαηάθεξε λα ηα θαηαθέξεη ιφγσ ηεο έιιεηςεο γλψζεο σλ κειψλ ηνπ Γ.., ηεο 

άβνπιεο δηνίθεζήο ηεο θαη ηεο έιιεηςεο νξγάλσζεο θαη ζσζηνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 

Ζ Τπεξσθεάληνο Διιεληθή Αηκνπινΐα απέθηεζε ηα δχν πινία ηνπ Μσξαΐηε. Σν έλα, 

φπσο είδακε, ήηαλ ην «Μσξαΐηεο» θαη ην άιιν ην «Αζήλαη», ην νπνίν παξέιαβαλ ην 

1910.   

Ζ ραξηζηηθή βνιή ζηε λενζχζηαηε εηαηξία δφζεθε ην 1912. Οη αξρέο ησλ 

Ζ.Π.Α. είραλ ιάβεη απζηεξά κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο εηζφδνπ ζηε ρψξα ηνπο 

                                                 
248

 Βι. Β. Καξδάζεο, «Γεκήηξηνο Μσξαΐηεο», ό.π., ζ. 36. 
249

 Βι. Η.Α. Σδακηδήο, ό.π., ζ. 42. 
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κεηαλαζηψλ πνπ ππέθεξαλ απφ ηξαρψκαηα. Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, γηα λα 

πξνζπεξάζεη ην απζηεξφ κέηξν ησλ ακεξηθαληθψλ αξρψλ λαπηνινγνχζε ηνπο λαχηεο 

πνπ ππέθεξαλ απφ ηξαρψκαηα ζαλ πιήξσκά ηεο θαη έηζη, απνθεχγνληαλ ν 

πγεηνλνκηθφο έιεγρνο. ηε ζπλέρεηα, θηάλνληαο ζηηο Ζ.Π.Α., ηνπο θήξπζζε δξαπέηεο 

θαη νη ηειεπηαίνη εηζέξρνληαλ ζηε ρψξα. ηαλ απνθαιχθζεθε ε απάηε, αθνινχζεζε 

δίθε θαη ε εηαηξία θαηέβαιιε ην πνζφ ησλ 70.000 δνιιαξίσλ γηα ηελ απνθπιάθηζε 

ηνπ πιεξψκαηφο ηεο. Ζ ακεξηθαληθή ηξάπεδα, πνπ είρε θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαηάζρεζε ην «Αζήλαη», πνπ ήηαλ αγθπξνβνιεκέλν ζηε Νέα Τφξθε. Ζ Σξάπεδα 

Αζελψλ θαηέβαιε 70.000 δνιιάξηα γηα λα απνθχγεη ηνλ πιεηζηεξηαζκφ ηνπ 

ππεξσθεαλίνπ θαη ηειηθά ην έζσζε. Γελ ζπλέβε, φκσο, ην ίδην θαη κε ηελ εηαηξία ε 

νπνία πιήξσζε αθξηβά ηελ απψιεηα ηνπ θχξνπο ηεο θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1912 

απνξξνθήζεθε απφ ηελ Δζληθή Αηκνπινΐα ηεο Διιάδνο, ησλ Δκπεηξίθσλ, πνπ είρε 

κπεη ζην ρψξν απφ ην 1908.
250

     

Ζ Δζληθή Αηκνπινΐα ηεο Διιάδνο, ε εηαηξία πνπ ίδξπζε ν Λεσλίδαο Δκπεηξίθνο 

κε ηα αδέξθηα ηνπ, Μηραήι, Μαξή θαη Αληψλε, ην 1908, παξέιαβε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 

επφκελνπ ρξφλνπ απφ ηα αγγιηθά λαππεγεία ην ππεξσθεάλην «Παηξίο», 4.890 θ.ν.ρ., 

κε ην νπνίν εγθαηλίαζε ηε γξακκή Πεηξαηάο-Νέα Τφξθε.
251

 ηε ζπλέρεηα, ε εηαηξία 

πξνρψξεζε ζηελ αγνξά ηνπ λεφηεπθηνπ «Μαθεδνλία», 6.333 ηφλσλ θαζαξήο 

ρσξεηηθφηεηαο, ην νπνίν έθαλε ην ηαμίδη απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά ζε απηφ ηεο Νέαο 

Τφξθεο ζε 11,5-12 κέξεο. Ζ ηχρε απηνχ ηνπ πινίνπ δελ ήηαλ θαιή. 

Υξεζηκνπνηήζεθε σο πνιεκηθφ θαηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη, αθνχ 

κηζνβπζίζηεθε απφ ηνλ ηνπξθηθφ ζηφιν, επηζθεπάζηεθε θαη πνπιήζεθε ζε κία 

νιιαλδηθή εηαηξία.  

                                                 
250

 Ό.π., ζ. 43. 
251

 Ό.π., ζ. 46. 
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Μεηά ηελ απνξξφθεζε ηεο Τπεξσθεαλίνπ Διιεληθήο Αηκνπινΐαο πήξε ηα 

ππεξσθεάληα «Θεκηζηνθιήο» θαη «Αζήλαη» θαη αληαγσληζηέο ηεο παξέκεηλαλ, κφλν, 

νη μέλεο εηαηξίεο πνπ εθηεινχζαλ ηε γξακκή. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 

«Μαθεδνλία» αγφξαζε, θαηά ζεηξά, ηα εμήο ππεξσθεάληα: 

 «Ησάλληλα», λαππεγεκέλν ην 1897, 4.191 ηφλσλ 

 «Θεζζαινλίθε», λαππεγεκέλν ην 1890, 4.682 ηφλσλ 

 «Δζπεξία», λαππήγεζεο 1898, 1.921 η., πξννξηζκέλν γηα ηηο κεζνγεηαθέο γξακκέο 

 «Βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο», λεφηεπθην, 9.272 ηφλσλ 

 «Βαζίιηζζα νθία», λεφηεπθην 

 «πξία», κεζνγεηαθφ επηβαηηθφ, 1.293 ηφλσλ 

 «Αζία», κεζνγεηαθφ επηβαηηθφ 

 «Πνληνπφξν», θνξηεγφ αηκφπινην θαη ην 

 «Νέζηνο», θνξηεγφ αηκφπινην.    

 

Ζ απνδεκίσζε πνπ πήξε ε εηαηξία απφ ην ειιεληθφ δεκφζην γηα ηελ επίηαμε 

ησλ πινίσλ ηεο, ήηαλ κηθξή θαη δφζεθε κε θαζπζηέξεζε. Ζ εηαηξία δεκηψζεθε θαηά 

100.000 ιίξεο, αιιά θαηφξζσζε λα πάξεη πίζσ φια ηα πινία ηεο, εθηφο ηνπ 

«Βαζίιηζζα νθία», ην νπνίν θαηαζρέζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1914 απφ ηηο 

βξεηαληθέο αξρέο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο, παξά ηηο λέεο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζε θαηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν, ζπλερίζηεθε κε επηηπρία κεηά ην 1919 

κε ηηο παξαιαβέο λέσλ πινίσλ.
252

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
252

 Ό.π., ζ. 49-50. 
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πκπεξάζκαηα 

 

Ζ ειιεληθή λαπηηιία ηεο πεξηφδνπ 1880-1914, αλαπηχρζεθε θαη εδξαηψζεθε, 

θπξίσο, εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ αλάπηπμή ηεο δελ ήηαλ νχηε 

ηπραία, νχηε ρσξίο βάζεηο θαη ζηεξίρζεθε ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο. Πξψηα απφ φια, 

ζηεξίρζεθε ζηελ εκπεηξία απφ ηηο πξνεπαλαζηαηηθέο, αθφκα, εκπνξηθέο πξαθηηθέο. 

Δίδακε ζην θείκελφ καο φηη νη εκπνξηθέο πξαθηηθέο ηνπ «ρηψηηθνπ» δηθηχνπ, πνπ 

άλνημε ην δξφκν πξνο ην Λνλδίλν θαη ρξνληθά ηνπνζεηείηαη σο ην πξνεγνχκελν 

ζηάδην απφ ηελ πεξίνδν 1880-1914, δελ ήηαλ λέεο γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία. Οη 

εκπνξηθέο πξαθηηθέο, φπσο νη ηζρπξνί νηθνγελεηαθνί δεζκνί εληφο ηεο επηρείξεζεο, ε 

ζηήξημε απφ ηνπο πινηνθηήηεο ησλ ζπληνπηηψλ ηνπο, ε εμάπισζε ησλ κειψλ ησλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε πνιιά θνκβηθά ζεκεία ηεο Δπξψπεο, είλαη ζηνηρεία 

πνπ νη Έιιελεο γλψξηδαλ θαιά απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη πνπ δηαηεξήζεθαλ 

θαη απφ ηνπο εθνπιηζηέο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

Μία αθφκα ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε άξηζηε γλψζε ηνπ ρψξνπ απφ ηνπο 

Έιιελεο λαπηηθνχο. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζην ζαιάζζην ρψξν 

ηεο Μεζνγείνπ θαη ε γλψζε ησλ παξαγσγηθψλ πεξηνρψλ ησλ Βαιθαλίσλ, απφ φπνπ 

πξνκεζεχνληαλ ηα πξντφληα πξνο εμαγσγή ζηα πξνεγνχκελα ρξφληα, έδηλε έλα 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηελ ειιεληθή λαπηηιία ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζηελ πεξηνρή. Ζ εγθαηάζηαζε, γηα παξάδεηγκα, ησλ πξψησλ 

Διιήλσλ ζηε Νφηηα Ρσζία θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ παξαγσγή θαη ην εκπφξην ηεο 

πεξηνρήο δελ κπνξνχλ, ζε θακία πεξίπησζε, λα κε ιεθζνχλ ππφςε φηαλ κειεηάκε 

ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζην εκπφξηφ 

ηεο, αθφκα θαη αξθεηέο δεθαεηίεο αξγφηεξα.  

Πέξα, φκσο, απφ απηά ηα γεγνλφηα πνπ έδηλαλ, εθ ησλ πξνηέξσλ, έλα 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ ειιεληθή λαπηηιία, ζα πξέπεη λα εξκελεχζνπκε ηελ 
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αλάπηπμή ηεο θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ. Απηφ επεηδή, απφ κφλα ηνπο, 

απηά ηα ζηνηρεία δελ νδεγνχλ ζε αλάπηπμε. Θα πξέπεη λα γίλνπλ θαη νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ καο ελδηαθέξεη, ζηε βάζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

πιενλεθηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο θαη λα νδεγεζεί ε 

λαπηηιία ζε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. 

Σα ζηνηρεία πνπ νδήγεζαλ ηελ ειιεληθή λαπηηιία ζε αλάπηπμε κπνξνχλ, 

ζπλνπηηθά, λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Πξψηνλ, ην ρακειφ θφζηνο ηεο 

αγνξάο κεηαρεηξηζκέλσλ αηκφπινησλ, πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Έιιελεο 

εθνπιηζηέο λα πξνζθέξνπλ ρακειφηεξνπο λαχινπο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. 

Απηή ε παξάκεηξνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ ειιελφθηεην ζηφιν, ν νπνίνο 

δεκηνπξγήζεθε πάλσ ζε απηή ηε βάζε. Γεχηεξνλ, ην ρακειφηεξν θφζηνο, πάληα ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηηθνχο ζηφινπο, ησλ κηζζψλ ησλ πιεξσκάησλ ησλ 

αηκφπινησλ. ε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ θφζηνο ησλ αηκφπινησλ πνπ 

πξναλαθέξακε δίλνπλ κία πεηζηηθή απάληεζε γηα ηηο αηηίεο ηεο αλάπηπμεο. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία παξαγφλησλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηφδνπ 

1880-1914 ήηαλ ε θαηάιιειε εθκεηάιιεπζε ησλ πνιηηηθψλ θαη πνιεκηθψλ 

ζπγθπξηψλ απφ ηε κεξηά ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα 

ζην παξαπάλσ είλαη ν πφιεκνο ησλ Μπφεξο ζηελ Αθξηθή, ν νπνίνο άθεζε ¨ειεχζεξν 

πεδίν¨ δξάζεο ζηνλ ειιελφθηεην ζηφιν απφ ηνλ αγγιηθφ αληαγσληζκφ, εμαηηίαο ηεο 

εκπινθήο ηνπ βξεηαληθνχ ζηφινπ ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο. πσο είδακε, ηα 

θέξδε απηήο ηεο πεξηφδνπ μεπέξαζαλ θάζε πξνζδνθία θαη έδσζαλ ψζεζε ζηε 

λαπηηιία ηεο ρψξαο, εμαηηίαο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζηφινπ κε ηηο αγνξέο 

λεφηεπθησλ αηκφπινησλ απφ ηα θέξδε ηεο πνιεκηθήο πεξηφδνπ. Φπζηθά, αληίζηνηρα 

γεγνλφηα, φπσο ν ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο ηνπ 1897, ιεηηνχξγεζαλ πξνο ηελ 

αληίζεηε θαηεχζπλζε, αθνχ, απφ ηε κία κεξηά, θαηαζηξάθεθε έλαο ζεκαληηθφο 
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αξηζκφο πινίσλ θαη, απφ ηελ άιιε, ζήκαηλε ηελ παχζε ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη απνθιεηζκφ ησλ ειιεληθψλ πινίσλ απφ ηα ηελά ηνπ Βνζπφξνπ. Γεληθά, φκσο, 

κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηα πνιεκηθά γεγνλφηα θαη νη εκπνξηθνί θαη 

ηεισλεηαθνί απνθιεηζκνί πνπ επηβιήζεθαλ αλάκεζα ζηα θξάηε ζε φιε ηελ πεξίνδν 

1880-1914, φπσο αλαπηχρζεθαλ ζηελ εξγαζία καο, ιεηηνχξγεζαλ πξνο φθεινο ηεο 

ειιεληθήο λαπηηιίαο.  

Δληφο ησλ ζπλφξσλ, ην θαηλφκελν πνπ μερσξίδεη είλαη ε κεηαθνξά ηνπ θέληξνπ 

βάξνπο ηεο λαπηηιίαο απφ ηε χξν ζηνλ Πεηξαηά. Ζ πφιε ηνπ Πεηξαηά εμειίρζεθε ζην 

κεγαιχηεξν ιηκάλη ηεο ρψξαο ζπγθεληξψλνληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πινίσλ θαη 

ησλ εκπνξηθψλ ελεξγεηψλ. Ζ αλάδεημε ηνπ Πεηξαηά ζε πξψην ιηκάλη ηεο ρψξαο 

θαίλεηαη θαζαξά απφ ηα ζηνηρεία κε ηηο αθίμεηο ησλ πινίσλ θαη ηελ αμία ηνπ 

πεηξατθνχ εκπνξίνπ, ζε ζρέζε κε ην ζπξηαλφ, θαζψο θαη απφ ηε δπλακηθή πνπ 

δηαθαίλεηαη ηφζν απφ ηα αηκφπινηα πνπ εγγξάθεθαλ ζην λενιφγηφ ηνπ, φζν θαη απφ 

ηελ χπαξμε πνιιψλ λαπηηιηαθψλ γξαθείσλ κε έδξα ηελ πφιε.    

 

Καηά ηελ πεξίνδν πξηλ ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν, ε ειιεληθή λαπηηιία έζεζε 

ηηο βάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο ζηε ζπλέρεηα. Έηζη, απφ 800 θνξηεγά 

ηζηηνθφξα ησλ 80.000 θ.θ.ρ ην 1840, έθηαζε ηα 400 θνξηεγά αηκφπινηα ησλ 800.000 

θ.ν.ρ ην 1914 θαη θαηέιεμε ζε 3.500 πινία ησλ 84.000.000 θ.ν.ρ ην 1999.
253

  Σν 

κέγεζνο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ ζπλερψο απμάλεηαη απφ ηφηε 

θαη έρεη θηάζεη, ζήκεξα, λα απνηειεί ην 18% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο, 

θέξλνληαο ηελ Διιάδα ζηελ πξψηε ζέζε ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο.
254

   

                                                 
253

 Βι. Σδ. Υαξιαχηε, «Οη Έιιελεο ησλ πέληε ζαιαζζψλ», ζην ζπιινγηθφ έξγν: Γ.Β. Αζδξαράο-Η.Α. 

Σδακηδήο.-Σδ. Υαξιαχηε (επηκ.), Διιάδα ηεο ζάιαζζαο, εθδ. Μέιηζζα, Αζήλα, 2004, ζ. 315. 
254

 Ό.π., ζ. 315, θαζψο θαη Γ.Β Γεξηηιήο, Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο…, ό.π., η. Β’, ζ. 770. Ο Γ.Β. 

Γεξηηιήο παξνπζηάδεη έλαλ πίλαθα κε ηα κεγέζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, 

βαζηζκέλε ζηελ εζληθφηεηα ησλ πινηνθηεηψλ. Απφ απηφλ πξνθχπηεη φηη ην 2002, ε ρσξεηηθφηεηα ησλ 

ειιελφθηεησλ πινίσλ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε, κε 89.468.000 θαζαξνχο ηφλνπο, ελψ ε δεχηεξε 
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Ηαπσλία εκθαλίδεηαη κε 73.280.000 θαζαξνχο ηφλνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε Βξεηαλία, κεγάιε 

δχλακε ηεο πεξηφδνπ 1880-1914, εκθαλίδεηαη ζηε δέθαηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο, έρνληαο 14.977.000 

ηφλνπο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο. Σελ πξψηε ζέζε θαηέρεη ε Διιάδα θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεραλνθίλεησλ πινίσλ θαηέρνληαο, ην 2002, 3.101 πινία έλαληη 2.912 ηεο Ηαπσλίαο, 2.320 ηεο Κίλαο, 

780 ηεο Βξεηαλίαο, 2.548 ηεο Ρσζίαο θαη 1.452 ησλ Ζ.Π.Α.     
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