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Δπραξηζηίεο. 

 

Σφζν ν ρξφλνο φζν θαη ε έθηαζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα 

ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ πξνζψπσλ, ηα νπνία ζα ήζεια, θαη νθείισ, λα επραξηζηήζσ. 

Αξρηθά πξέπεη λα επηζεκάλσ, φηη ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, νθείιεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ, ζε κηα ζεηξά απφ ππνζέζεηο θαη εξσηήκαηα, πνπ είραλ αξρίζεη λα 

αλαπηχζζνληαη ήδε ρξφληα πξηλ. Γελ κπνξψ ζπλεπψο λα κελ κλεκνλεχζσ, 

απνδίδνληαο ηνπο παξάιιεια ηελ επζχλε, αιιά θαη ηελ επγλσκνζχλε κνπ, φινπο 

εθείλνπο ηνπο δηδάζθνληεο, πνπ ζηα ρξφληα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ, κε 

ψζεζαλ πξνο ηε κειέηε ηεο θνηλσληθήο θαη θπξίσο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο. 

Αλάκεζα ηνπο, θαζνξηζηηθή ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηνπ Υξήζηνπ Λνχθνπ, ζε δχν 

δηαθνξεηηθά επίπεδα. Αθελφο κελ, ε έξεπλα ηνπ γηα ηε χξν ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

απνηέιεζε έλα πνιχηηκν εξεπλεηηθφ ππφδεηγκα, αθεηέξνπ, νη απνζηνιέο πνπ εδψ θαη 

ρξφληα επνπηεχεη ν ίδηνο, ππήξμαλ έλα ηδαληθφ, αλ φρη ην κνλαδηθφ, πεδίν επαθήο κνπ 

κε ην αξρεηαθφ πιηθφ. Γεδνκέλνπ φηη, ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο, ε έξεπλα απηή 

βαζίζηεθε ζε πξσηνγελείο πεγέο, είλαη ηδηαίηεξα ακθίβνιν αλ ζα είρε πνηέ 

πξαγκαηνπνηεζεί, αλ δελ είραλ πξνεγεζεί ηα θαινθαίξηα ηεο χξνπ. 

ηα πην άκεζα, είλαη κεγάιε ε επγλσκνζχλε κνπ πξνο ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κνπ, Γηάλλε Κνθθηλάθε, ν νπνίνο δέρζεθε λα δηαθηλδπλεχζεη, 

αλαιακβάλνληαο ηελ επνπηεία κίαο έξεπλαο, ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ δεδνκέλα. Σνλ επραξηζηψ ηδηαίηεξα γηα ηελ ππνκνλή θαη 

ηελ αλεθηηθφηεηα ηνπ, θπξίσο φκσο γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ. 

Οπζηαζηηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο Αηθαηεξίλεο Σδαλάθεο, δηεπζχληξηαο ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ., πνπ κνπ επέηξεςε ηελ πξφζβαζε ζην αξρείν, ην νπνίν απνηέιεζε ηελ βάζε 

ηεο έξεπλαο κνπ, φπσο θαη ηνπ Μελά Γεσξγηάδε, πνπ κε βνήζεζε νπζηαζηηθά ζηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ ρξήζε ησλ εθεκεξίδσλ ηνπ αξρείν ηεο Βηθειαίαο βηβιηνζήθεο. 

Αλάκεζα ζηνπο ζπλαδέιθνπο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ Νίθν Λεσληδάθε, γηα 

ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε κε θάζε ηξφπν, ηνλ πχξν Γεκαλφπνπιν, ηνλ Σάζν 

Ρήγα θαη ην Μάξθν Μαζηξνγηαλλάθε γηα ηηο πνιπάξηζκεο ζπδεηήζεηο πνπ είρακε, ηνλ 

Κσλζηαληίλν Εαραξηνπδάθε θαη ηνλ Βαζίιε Μαλνπζάθε, πνπ δελ δίζηαζαλ λα 

κνηξαζηνχλ καδί κνπ ηελ εξεπλεηηθή ηνπο δνπιεηά, φπσο θαη ηνλ Γηψξγν Κειατδίηε, 

πνπ ππήξμε πάληα αδειθηθφο θίινο. Έλα αθφκα επραξηζηψ νθείισ ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο ζην Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο, θαη εηδηθά ζηελ Αγγειηθή Μπαιηαηδή 

θαη ηνλ Αγεζίιαν Καινπηζάθε. Υσξίο ακθηβνιία, ππάξρνπλ αθφκα αξθεηνί αθφκα 

ζπλάδειθνη θαη νη θίινη, πνπ κε βνήζεζαλ, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν θαη 

δπζηπρψο είλαη δχζθνιν λα κλεκνλεπηνχλ μερσξηζηά. ε θάζε πεξίπησζε ηνπο 

νθείισ έλα επράξηζην γηα ηελ βνήζεηα πνπ κνπ πξφζθεξαλ. 

Σέινο, είλαη ίζσο πεξηηηφ λα αλαθέξσ φηη, ηίπνηα δελ ζα είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί, ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ζε θάζε επίπεδν ηεο νηθνγελείαο κνπ θαη ηεο 

ζπληξφθνπ κνπ, Έξεο. Διπίδσ, λα έρνπλ αξθεηή ππνκνλή γηα φηη αθνινπζήζεη. 
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 Δηζαγσγή. 
 

1. Σν Μεζνπνιεκηθό πιαίζην. 
 

Έλα πξψην, ζεκαληηθφ σζηφζν, εκπφδην απέλαληη ζηελ φπνηα πξνζπάζεηα 

δηεξεχλεζεο ηεο Κξήηεο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, απνηειεί ε απνπζία ζπζηεκαηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ κειεηψλ γηα ηελ πεξίνδν, απφ ηελ Έλσζε κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 

Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ έιιεηςε απηή επηβάιεη ζηνλ εξεπλεηή λα βαζηζηεί 

είηε ζην γεληθφηεξν πιαίζην, αθφκα θαη ρσξίο ηε βεβαηφηεηα φηη απηφ ζπκβαδίδεη κε 

ηα ηνπηθά δεδνκέλα, είηε λα αξθεζηεί ζηηο ηζρλέο πιεξνθνξίεο ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ, 

δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο άιισλ, άκεζα αμηνπνηήζηκσλ, πεγψλ. Οπζηψδε αδπλακία 

ηεο δεχηεξεο απηήο επηινγήο, απνηειεί ε επηθέληξσζε, απφ κέξνπο ησλ εθεκεξίδσλ, 

ζηα θχξηα πνιεκηθά γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ, αθήλνληαο ειάρηζην πεξηζψξην ζηελ 

παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ησλ ηνπηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ δεηεκάησλ. 

Παξά ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο, δηάζπαξηεο, έκκεζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, αλαθνξέο ζηνλ ηνπηθφ Σχπν δείρλνπλ φηη, ζηηο αξρέο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 

ην Ζξάθιεην φρη κφλν παξέκελε ην θπξίαξρν εμαγσγηθφ θέληξν ησλ αλαηνιηθψλ 

επαξρηψλ, αιιά επηπιένλ είρε εηζέιζεη ζε κία πεξίνδν νηθνλνκηθήο άλζεζεο. ε 

κεγάιν βαζκφ, ε επκάξεηα ηεο πξψηεο απηήο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ ζα κπνξνχζε 

λα απνδνζεί ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ηνπηθνχ εκπνξίνπ, λα εθκεηαιιεπηεί ην άλνηγκα ησλ 

επξσπατθψλ αγνξψλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ε ηνπηθή αγνξά είρε αλαδεηρζεί ζε έλα 

ηδαληθφ πεδίν ηνπνζέηεζεο ησλ δηαζέζηκσλ ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ. Δπαθφινπζν ηεο 

ηάζεο απηήο, ήηαλ ε ζηαδηαθή αλάπηπμε κηαο ζρέζεο εμάξηεζεο, φρη κφλν αλάκεζα 

ζηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο εκπφξνπο, αιιά θαη κε ηνλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκεηηθά 

αγξνηηθφ πιεζπζκφ. Σφζν ε χπαξμε φζν θαη ε κνξθή ηεο ζρέζεο απηήο, 

επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ ηηο ζπλερείο δηακαξηπξίεο θαη ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη 

πξνο ηηο ηξάπεδεο, θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, κε βαζηθφ αίηεκα 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, εχινγα πξνθχπηεη ην εξψηεκα αλ νη ηνπηθνί 

παξάγνληεο πξνζπάζεζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ηδαληθή γηα απηνχο ζπγθπξία, 

εηζάγνληεο λέεο κνξθέο παξαγσγήο. Δίλαη γεγνλφο φηη, ήδε πξηλ απφ ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ, είραλ δεκηνπξγεζεί ζην Ζξάθιεην νξηζκέλεο λέεο παξαγσγηθέο κνλάδεο, 

σζηφζν ε ηάζε απηή απνηεινχζε κηα κάιινλ θαηξνζθνπηθή πξνζπάζεηα, κε ζθνπφ 

ηελ θάιπςε ησλ ειιείςεσλ πνπ είρε πξνθαιέζεη ν πφιεκνο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γηα ην 
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ιφγν απηφ άιισζηε, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο δελ 

καθξνεκέξεπζαλ, νδεγνχκελεο ήδε θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηελ 

δηάιπζε, ηε ζπγρψλεπζε, ή ηελ ππνιεηηνπξγία. Γελ ππάξρεη ζπλεπψο ακθηβνιία φηη 

ην ζχλνιν ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο παξέκεηλε πεηζκαηηθά πξνζθνιιεκέλν ζην 

πξνπνιεκηθφ παξαγσγηθφ θαη εκπνξηθφ κνληέιν, ρσξίο λα επηδησρζεί θάπνηα 

βαζχηεξε αιιαγή, πέξα απφ νξηζκέλεο ηζρλέο πξνζπάζεηεο εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

πθηζηάκελσλ παξαγσγηθψλ πξαθηηθψλ.  

Αληίζεηα κε ηηο επηρεηξήζεηο, ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, αλαπηχρζεθαλ 

ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο, πνπ ζθνπφ είραλ ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ βαζηθψλ 

ππνδνκψλ. Αθφκα φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ζθνπφο δελ ήηαλ ε 

δηαθνξνπνίεζε, αιιά ε πξνζαξκνγή ησλ πξνγελέζηεξσλ πξαθηηθψλ ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. ην πιαίζην απηφ, επεθηείλεηαη θαη 

βειηηψλεηαη, ήδε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ πνιέκνπ, ην ηνπηθφ νδηθφ δίθηπν, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε κεηαθνξά ηεο παξαγσγήο, απφ ην ζχλνιν ηεο 

ελδνρψξαο ηεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο, πξνο ην Ζξάθιεην. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

επηινγή απηή είρε ε ξαγδαία δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ, ηδηαίηεξα κεηά ην 

1920, ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ λεζηνχ. 

Σν άιιν κεγάιν εγρείξεκα ηεο πεξηφδνπ ήηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ ιηκαληνχ 

ηνπ Ζξαθιείνπ. Αξρηθά, ζθνπφο ήηαλ απιά ε βειηίσζε ησλ κέρξη ηφηε πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο ησλ εκπνξεπκάησλ. ε έλα 

δεχηεξν φκσο επίπεδν, ε θαηαζθεπή ηνπ λένπ ιηκαληνχ είρε έλα ηδηαίηεξα ζπκβνιηθφ 

ραξαθηήξα. Ζ πφιε κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο ηζρχνο, αλαιάκβαλε έλα πνιπέμνδν 

έξγν, επηβεβαηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ θπξηαξρία ηεο επί ησλ αλαηνιηθψλ 

επαξρηψλ, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια φηη θαλέλα απφ ηα ππφινηπα, θπζηθά ιηκάληα 

ηνπ λεζηνχ, δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα απεηιήζεη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο.  

Χζηφζν, ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, νη δχν απηνί παξάκεηξνη 

είραλ αιιάμεη δξακαηηθά. ην λέν πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψζεθε, πνιιά απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζα πξνζέθεξε ην λέν ιηκάλη, είραλ πιένλ ειαρηζηνπνηεζεί. Τπφ 

ηνπο φξνπο απηνχο, νη ηνπηθνί παξάγνληεο, αλαγθάζηεθαλ λα πάλε έλα βήκα 

παξαπέξα, επηδηψθνληαο, κέζσ ηεο επέθηαζεο ηνπ έξγνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θνξηνεθθνξησηηθνχ θφζηνπο αιιά θαη ηελ απνδπλάκσζε ησλ θνξηνεθθνξησηψλ, κηα 

απφ ηηο πιένλ ηζρπξέο εξγαηηθέο νκάδεο, ε νπνία θάληαδε φιν θαη πην απεηιεηηθή ζην 

ηδηαίηεξα ζπγθξνπζηαθφ πιαίζην ηε πεξηφδνπ. Ο επεξρφκελνο πφιεκνο δηέθνςε θάζε 



 

iii 

 

ζρεηηθή πξνζπάζεηα. κσο, ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, εληνπίδνληαη 

ζεκαληηθέο ελδείμεηο πνπ δείρλνπλ, φηη ην εγρείξεκα ηνπ λένπ ιηκαληνχ είρε αξρίζεη 

λα ιεηηνπξγεί αληίζηξνθα, σζψληαο, ιφγσ ηεο πςειήο θνξνινγίαο ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνο δεπηεξεχνληα ιηκάληα ησλ βφξεησλ θαη λφηησλ 

παξαιίσλ.  

ε επξχηεξν επίπεδν, είλαη ζαθέο φηη ε δπλακηθή ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο 

πεξηφδνπ είρε αξρίζεη λα θάκπηεηαη, ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 1925. Καηά ην έηνο απηφ, 

θπξίσο φκσο ηελ επφκελε ρξνληά, νη αλαθνξέο ζηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ, θπξίσο 

ζην εκπφξην θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ παξαγσγή, πιεζαίλνπλ, δίλνληαο κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηνλ ζηαζεξά κεηνχκελν δαλεηζκφ. Αληίζηνηρα πξνβιήκαηα, ζε κεγαιχηεξν 

φκσο βαζκφ, αληηκεηψπηδε θαη ν αγξνηηθφο θφζκνο, ζηεξνχκελνο ηα θεθάιαηα εθείλα, 

κέζσ ησλ νπνίσλ θαιχπηνληαλ ηφζν ηα θαιιηεξγεηηθά έμνδα φζν θαη νη ζηνηρεηψδεηο 

αλάγθεο ησλ λνηθνθπξηψλ. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, νη πηέζεηο απηέο, 

νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθέο θηλεηνπνηήζεηο απφ κέξνπο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, πνπ 

απφ πνιινχο ζεσξήζεθε φηη έθηαλαλ ζηα φξηα ηεο εμέγεξζεο. Σν ζπγθξνπζηαθφ απηφ 

θιίκα δηαηεξήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ θαη θαηά ηα επφκελα έηε. Οη ίδηνη σζηφζν δελ 

θαηάθεξαλ λα εμαζθαιίζνπλ παξά ειάρηζηα, ήηνη πεξηνξηζκέλεο παξεκβάζεηο θαη 

δηαδνρηθά ρξενζηάζηα, κε ηελ εμαίξεζε πάληα ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ, θαη εηδηθά 

ησλ ρξεψλ πξνο ηηο θχξηεο ηξάπεδεο.  

Σφζν ε κείσζε ησλ δαλείσλ πξνο ηνπο αγξφηεο φζν θαη ε πξαθηηθή ηνπ 

ρξενζηαζίνπ δεκηνχξγεζαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζην ηνπηθφ εκπφξην. Με 

δεδνκέλε σζηφζν ηελ απνπζία νπζηαζηηθψλ αληηδξάζεσλ απφ κέξνπο ησλ βαζηθψλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγάλσλ, κπνξεί εχινγα λα ζσξεζεί φηη ην δήηεκα απηφ δελ 

απνηεινχζε πξφβιεκα γηα ην ζχλνιν ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ. Αληίζεηα, κία κηθξή 

κεξίδα, φζνη δηέζεηαλ νξηζκέλα θεθάιαηα ή δηαηεξνχζαλ θάπνηαο κνξθήο 

πξνλνκηαθή ζρέζε κε ηα ηνπηθά ηξαπεδηθά δίθηπα, κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ, 

εθηνπίδνληαο φζνπο δελ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

Απφ νξηζκέλνπο ην γεγνλφο απηφ θξίζεθε σο ηδηαίηεξα ζεηηθφ. Ήδε θαηά ηα 

πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα, ε δεκηνπξγία ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, 

είρε αληηκεησπηζηεί απφ κέξνπο ησλ παιαηφηεξσλ εκπφξσλ σο κηα πξάμε 

θαηξνζθνπηζκνχ, πνπ επεξέαδε αξλεηηθά ηελ «νξζνινγηθή» ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκίαο. Ο πεξηνξηζκφο ηνπο ζεσξήζεθε φηη ζα δηεπθφιπλε ηελ επηζηξνθή ζηελ 

θαλνληθφηεηα, παξφηη ε νπζία ηνπ φινπ πξνβιήκαηνο απνδίδνληαλ, αθφκα θαη κεηά 
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ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο ηνπ 1929, ζηηο επξχηεξεο ζηξεβιψζεηο πνπ είρε πξνθαιέζεη 

ην Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο.  

Μηα άιιε ζηνηρεηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ρακέλσλ 

ηζνξξνπηψλ, ζεσξνχληαλ φηη ήηαλ ε δηαηήξεζε, κε θάζε θφζηνο, ελφο «πγηνχο» 

δεκνζηνλνκηθνχ θαη θπξίσο λνκηζκαηηθνχ πιαηζίνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

εμαζθαιίδνληαλ ε πξνζηαζία, πξσηίζησο ηνπ εκπνξίνπ, θαη δεπηεξεχνλησο ηεο 

παξαγσγήο, απφ ηηο έληνλεο δηαθπκάλζεηο ηεο πεξηφδνπ. Γεδνκέλεο ηεο πεηζκαηηθήο 

απηήο πξνζήισζεο ζηε λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα, αιιά θαη ηεο ρξήζεο ηεο 

Αγγιηθήο ιίξαο σο ην δεχηεξν ζε ρξήζε λφκηζκα ζηελ ηνπηθή αγνξά, ε εγθαηάιεηςε 

ηνπ ρξπζνχ θαλφλα απφ ηε Βξεηαλία ην θζηλφπσξν ηνπ 1931, θαη ιίγνπο κήλεο 

αξγφηεξα απφ ην Διιεληθφ θξάηνο, αλέηξεςε θάζε πξνζδνθία γηα επηζηξνθή ζηελ 

«νκαιφηεηα», επηδεηλψλνληαο πεξαηηέξσ ηα ήδε πθηζηάκελα πξνβιήκαηα.  

ην λέν πιαίζην πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ε επηβνιή 

αθφκα απζηεξφηεξσλ ειέγρσλ ζηε δηαθίλεζε θαη ηε ρξήζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, φπσο 

θαη ζρεδφλ ζε θάζε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ζεσξήζεθε γηα άιιε κία θνξά σο κία 

πξνζσξηλή θαηάζηαζε. Αλη’ απηνχ, ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ παξαηεξείηαη ε 

επηδείλσζε ησλ θνηλσληθψλ εληάζεσλ, κε απνθνξχθσκα ηελ κεγάιε απεξγία ησλ 

ζηαθηδεξγαηψλ ζην Ζξάθιεην ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1935, φπσο θαη ε αλάδπζε λέσλ 

παξαγφλησλ. πλεηαηξηζκνί θαη άιιεο νξγαλψζεηο, θάλνπλ ζηαδηαθά ηελ εκθάληζε 

ηνπο, δηεθδηθψληαο ηελ αλάιεςε ελφο κέξνπο ηεο ηνπηθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

παξφηη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα γηα ην ηνπηθφ εκπφξην ππήξμε ε ηδηαίηεξε ελίζρπζε 

ησλ κεγάισλ εγρψξησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ, έλαληη ησλ πεξηθεξεηαθψλ. ηα κέζα 

πιένλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, φια ηα παξαπάλσ αιιά θαη ε ζηαδηαθή πξνεηνηκαζία 

ηεο ρψξαο γηα ηνλ επεξρφκελν πφιεκν, θαηέζηεζαλ ζαθέο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θφζκν ηνπ Ζξαθιείνπ, φηη ην ελδερφκελν ηεο επηζηξνθήο ζε κία επνρή επεκεξίαο, 

ήηαλ πιένλ αδχλαην. 

 

2. Σν Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ.  

 

Έλα άιιν ηδηαίηεξν γεγνλφο ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ απεηέιεζε ε ζχζηαζε 

ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ (ζην εμήο Δ.Β.Δ.Ζ.), έμη 

ζπλνιηθά έηε κεηά  απφ ηελ ηππηθή ίδξπζε ηνπ. Μέρξη ελφο βαζκνχ, ε καθξνρξφληα 

απηή θαζπζηέξεζε ζα πξέπεη  λα ζπλδεζεί κε ηα πνηθίια πξνβιήκαηα ηεο πεξηφδνπ, 

δελ πξέπεη φκσο λα παξαβιέπνληαη θαη άιινη, νπζηαζηηθφηεξνη ίζσο παξάγνληεο, 
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φπσο ε έληαμε ηεο Κξήηεο ζην Διιεληθφ θξάηνο, θαη ε επηθπιαθηηθφηεηα ή αθφκα 

θαη ε αδηαθνξία, εηδηθά ζε κία πεξίνδν επεκεξίαο, απέλαληη ζηελ αλάπηπμε ελφο 

θξαηηθνχ, επί ηεο νπζίαο, κεραληζκνχ ειέγρνπ.  

Χζηφζν, αθφκα θαη κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ, ην Δ.Β.Δ.Ζ., δπζθνιεχηεθε πνιχ λα 

εδξαησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο σο ην βαζηθφ 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπο φξγαλν. Γελ ήηαλ άιισζηε ιίγεο νη θνξέο πνπ ην Γ.., 

πξνζέθπγε ζηε ρξήζε πεηζαξρηθψλ κέζσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγθάζεη ην επξχηεξν 

θνηλφ λ’ αληαπνθξηζεί ζηηο ζηνηρεηψδεηο ππνρξεψζεηο ηνπ, αιιά θαη λα εμαζθαιίζεη 

ηε ζπκκεηνρή ησλ εθιεγκέλσλ κειψλ ηνπ ζηηο δηεξγαζίεο ηφζν ηνπ θεληξηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, φζν θαη ησλ πνηθίισλ νξγάλσλ ηνπ.  

ε κεγάιν βαζκφ, νη πξνζπάζεηεο απηέο δελ απέδσζαλ άκεζα ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Ζ εδξαίσζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. επέξρεηαη κφλν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1930, φηαλ ην θξάηνο αλέζεζε ζηα επηκειεηήξηα ηε δηεθπεξαίσζε ελφο 

ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη δηαθίλεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ. Παξάιιεια εληάζεθε ε αλάγθε χπαξμεο ελφο ηνπηθνχ, ηζρπξνχ 

αληηπξνζσπεπηηθνχ νξγάλνπ, ηθαλνχ λα δηαπξαγκαηεπηεί κε ηα πνηθίια, παιαηά θαη 

λέα, θξαηηθά φξγαλα.  

Γελ ζα πξέπεη σζηφζν λα ζεσξεζεί φηη ε δεθαεηία ηνπ 1930 ππήξμε 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν, κηα πεξίνδνο γεληθήο άλζεζεο ηνπ ζεζκνχ. Έλα πξψην 

πιήγκα δέρεηαη ην 1933, φηαλ γηα δεχηεξε θνξά απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ππφ 

ηελ πίεζε ησλ λέσλ, αζθπθηηθψλ, ζπλζεθψλ πνπ δεκηνχξγεζε ε γελίθεπζε ηεο 

θξίζεο, ην Δπαγγεικαηηθφ ηκήκα δήηεζε θαη πέηπρε ηελ απφζρηζή ηνπ, 

δεκηνπξγψληαο ην αλεμάξηεην Δπαγγεικαηηθφ θαη Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην 

Ζξαθιείνπ. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηή, ππξνδνηήζεθαλ κία ζεηξά απφ άιιεο 

δηεξγαζίεο, πνπ νδήγεζαλ ηα επφκελα ρξφληα ζηελ ίδξπζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

επηκειεηεξίσλ Υαλίσλ θαη Ρεζχκλνπ. Σν γεγνλφο απηφ αλαπφθεπθηα έπιεμε ην 

Δ.Β.Δ.Ζ., ηδηαίηεξα ζην επίπεδν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια 

ηελ χπαξμε ελφο ράζκαηνο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο εκπνξηθέο νκάδεο ηεο πφιεο, αιιά 

θαη ησλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ ηνπ λεζηνχ, πνπ παξά ηηο κέρξη ηφηε πξνζπάζεηεο, δελ 

ήηαλ πιένλ δπλαηφλ λα αγλνεζνχλ. 

Σν δεχηεξν κεγάιν πιήγκα πνπ δέρζεθε φρη κφλν ην Δ.Β.Δ.Ζ., αιιά θαη ην 

ζχλνιν ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ, ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή απνδπλάκσζε ηνπ απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη έπεηηα, φηαλ ην θαζεζηψο Μεηαμά, επηρείξεζε κέζσ 

ηεο πξννδεπηηθήο επηβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ, λα 
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αλαηξέζεη ην φπνην πιαίζην απηνλνκίαο ηνπ, κεηαηξέπνληαο ην ζε κηα απφιπηα 

ειεγρφκελε απφ ην θξάηνο ππεξεζία. Οπζηαζηηθά, ιίγα ρξφληα πξηλ απφ ην μέζπαζκα 

ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηα πεξηζζφηεξα επηκειεηήξηα, κε ηελ εμαίξεζε 

ίζσο εθείλσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηα δχν κεγάια αζηηθά θέληξα, είραλ απνιέζεη θαη ηα 

ηειεπηαία ςήγκαηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο, ράλνληαο θάζε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο 

παξέκβαζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ππεξάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπο. 

 

3. Πξνγελέζηεξεο κειέηεο. 

 

Δίλαη δχζθνιν, ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο απηήο, λα γίλεη κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο 

ηζηνξηνγξαθίαο κε αληηθείκελν ηε λεφηεξε ηζηνξία ηεο Κξήηεο θαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηεο πξφζιεςεο, φπσο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο 

απφ απηήλ. Θα κπνξνχζε σζηφζν λα εηπσζεί, φηη, κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ην 

ελδηαθέξνλ ηεο πιεηνςεθίαο ζρεδφλ, ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ επηθεληξσλφηαλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα επαλαζηαηηθά θαη πνιηηηθά γεγνλφηα ηνπ 19
νπ

 θαη 

ιηγφηεξνπ ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  

Αθφκα θαη ε ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθηθή παξαγσγή παξακέλεη πξνζεισκέλε 

ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία, φπσο ε πνιηηηθή, ε παηδεία, θαη επξχηεξα ε πνιηηηζηηθή 

παξαγσγή, αλαδεηθλχνληαο ηνπο παξάγνληεο απηνχο σο ηνλ θηλεηήξην κεραληζκφ ησλ 

γεγνλφησλ ηεο θάζε πεξηφδνπ, αγλνψληαο ζρεδφλ πιήξσο ην ξφιν ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο, αληηκεησπίδνληαο ηελ απιά σο κία δεπηεξεχνπζα, ή ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε, ζπκπιεξσκαηηθή παξάκεηξν.
1
 Απηφ ζπκβαίλεη παξφηη, ηνπιάρηζηνλ ζην 

θαζαξά επηζηεκνληθφ θνκκάηη ηεο, έρεη απνκαθξπλζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα 

πξνγελέζηεξα ζηεξεφηππα, θαη θπξίσο απ’ εθείλα πνπ αθνξνχζαλ ην ζρήκα ηεο 

                                                      
1
 Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ έξγνπ ηνπ Θενράξε Γεηνξάθε, πνπ αθφκα θαη ζήκεξα ζεσξείηαη 

απφ πνιινχο σο ην βαζηθφ, εηζαγσγηθφ εγρεηξίδην γηα ηε γεληθή ηζηνξία ηεο Κξήηεο. ην πνιπζέιηδν 

απηφ βηβιίν, έλα κηθξφ κφλν κέξνο αθηεξψλεηαη ζην δήηεκα ηεο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη ίζσο 

αλακελφκελν, δεδνκέλεο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ ζπγγξαθέα λα θαιχςεη ην ζχλνιν ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

απφ ηελ πξντζηνξία κέρξη θαη ην Γεχηεξν Παγθφζκην πφιεκν. Χζηφζν, αθφκα θαη ζηηο ζχληνκεο απηέο 

αλαθνξέο, ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αληηκεησπίδεηαη σο κηα κάιινλ δεδνκέλε θαηάζηαζε πνπ 

απιά αλαδηαηάζζεηαη ππφ ηελ επίδξαζε ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ αιιαγψλ ρσξίο λα 

εμεηάδεηαη ην αληίζηξνθν ελδερφκελν. Ο ζπγγξαθέαο, έρνληαο ρσξίζεη ηελ ηζηνξία ζε πεξηφδνπο κε 

βαζηθφ άμνλα ηελ θπξίαξρε πνιηηηθή εμνπζία, αξθείηαη απιά λα παξνπζηάζεη νξηζκέλα 

απνζπαζκαηηθά ζηνηρεία θαη δεδνκέλα, επαλαιακβάλνληαο κάιινλ ζηεξεφηππεο αλαθνξέο φπσο ι.ρ. 

φηη «Βάζε ηεο θξεηηθήο νηθνλνκίαο ππήξμε, φπσο πάληνηε, ε γεσξγία.». Αληίζηνηρα ζηελ αλαθνξά γηα 

ηελ νηθνλνκία κεηά ηελ Οζσκαληθή θαηάθηεζε, αλαθέξεηαη φηη «…κε ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε ε 

θξεηηθή νηθνλνκία ππνρψξεζε ζε ππνηππψδεηο κνξθέο. Καηά ηε πξψηε πεληεθνληαεηία ηεο θαηνρήο 

δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα νπζηαζηηθή νηθνλνκηθή δσή.», βιπ. Θενράξεο, Γεηνξάθεο, Ηζηνξία ηεο 

Κξήηεο, Ζξάθιεην, 1990, ζει. 214 & 294, δηαπίζησζε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο πξφζθαηεο έξεπλαο, βιπ. Molly, Greene, Κξήηε έλαο θνηλόο θόζκνο, Υξηζηηαλνί θαη Μνπζνπικάλνη 

ζηελ Μεζόγεην ησλ Πξώηκσλ Νεόηεξσλ Υξόλσλ, Δθδφζεηο 21
νπ

, Αζήλα 2005, ζει. 51. 
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δηαδνρηθήο «θαηνρήο» ηνπ λεζηνχ απφ «αιιφηξηεο» δπλάκεηο, ηνπο Δλεηνχο, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπο Οζσκαλνχο, πνπ ζπλνδεχνληαλ απφ έλα είδνο «δηαξθνχο 

επαλάζηαζεο», κέρξη ηελ έληαμε ηνπ λεζηνχ ζην Διιεληθφ θξάηνο,  

Οη φπνηεο ζρεηηθέο αλαθνξέο ζπλήζσο πεξηνξίδνληαλ ζε γεληθά δεδνκέλα, ή 

ηελ αλαπαξαγσγή ζηεξεφηππσλ αληηιήςεσλ. Ζ θπξηφηεξε απφ απηέο αθνξά ζηελ 

χπαξμε ελφο πινχζηνπ λεζηνχ, κε ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο, απφ ηηο νπνίεο φκσο, ν 

ηνπηθφο πιεζπζκφο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα επσθειεζεί, εμαηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ 

πξνθαινχζαλ νη ρξφληεο ηαξαρέο θαη ζπγθξνχζεηο, φπσο θαη ε αλεπαξθήο, θαη 

δηεθζαξκέλε δηνίθεζε, ηδίσο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο, ζηελ 

νπνία απνδίδεηαη θαη ε απνπζία ζεκαληηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ. Σν ίδην 

ηζρχεη αληίζηνηρα, θαη θαηά ηε κεηέπεηηα πεξίνδν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, φπνπ θαη 

απνδίδεηαη ζηελ αλακνλή γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Έλσζεο. 

Μία πξψηε αμηφινγε πξνζπάζεηα ππήξμε ε δεκνζίεπζε, ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηεο δηαηξηβήο ηεο Γηνιάληαο Σξηαληαθπιιίδνπ-Baladie ζρεηηθά 

κε ην εκπφξην θαη ηελ νηθνλνκία ηεο Κξήηεο απφ ηελ εδξαίσζε ηεο Οζσκαληθήο 

θπξηαξρίαο κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα.
2
 Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ίζσο ε 

πξψηε ζηελ νπνία επηρεηξείηαη ν ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζην επξχηεξν γεσθπζηθφ 

πιαίζην θαη ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ 

απφ ηα βελεηηθά, γαιιηθά πξνμεληθά, θαη άιια αξρεία, φπσο θαη ηηο δηαζέζηκεο 

νζσκαληθέο πεγέο. Δπί ηεο νπζίαο, ην έξγν ηεο Baladie, πεξηγξάθεη θαη αλαιχεη κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ζρεδφλ θάζε δηάζηαζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο δνκήο, ηνλ 

πιεζπζκφ, ηηο κνξθέο παξαγσγήο θαη ηα δηαζέζηκα κέζα, ηα δηεζλή θαη ηνπηθά 

δίθηπα, ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηνπ εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ, ην 

δηνηθεηηθφ θαη θνξνινγηθφ ζχζηεκα θ.α. 

Παξά ηελ έθδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, 

ρξεηάζηεθε λα πεξάζεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα αθφκα δεθαεηία, πξνθεηκέλνπ λα 

θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο λέεο έξεπλεο πνπ, είηε επηθεληξψλνληαλ ζε νξηζκέλεο 

φςεηο ηεο νηθνλνκίαο είηε ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ παξάκεηξν απηή, σο βάζε γηα ηελ 

πξνζέγγηζε άιισλ θαηλνκέλσλ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο εμ  απηψλ λα δίλνπλ έκθαζε ζην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ 

αηψλα, θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξίνδν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο.
3
 

                                                      
2
 Γηνιάληα, Σξηαληαθπιιίδνπ-Baladie, Σν εκπόξην θαη ε νηθνλνκία ηεο Κξήηεο (1669-1795), Βηθειαία 

Βηβιηνζήθε, Ζξάθιεην 1988. 
3
 Δλδεηθηηθά βιέπεηε: Γηάλλεο Κνθθηλάθεο, «Νφκηζκα θαη θνηλσλία ζηελ Κξήηε (1899⁻1906)», ζην Σα 

Ηζηνξηθά, ηνκ.13, η.ρ.30, Ηνχληνο 1999, Γηάλλεο Κνθθηλάθεο, «Αγξνηηθή πίζηε, θνηλσληθή έληαζε θαη 

εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ζηελ Γπηηθή Κξήηε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα», ζην Κξεηηθή Δζηία, ηνκ.9, 
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Έλα αθφκα ζεκαληηθφ βήκα, απεηέιεζε ε δηαηξηβή ηνπ Μαλψιε Πεξάθε ην 

2005, θαη ε βαζηζκέλε ζε απηή έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ, ηξία ρξφληα αξγφηεξα. Ζ 

δνπιεηά απηή, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ πεξίνδν αλάκεζα ζηελ εθαξκνγή θαη ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηα ηεο Υαιέπαο, (1878-1889), δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζε 

ζρέζε κε εθείλε ηεο Baladie, ζηα πνιηηηθά θαη άιια δεηήκαηα ηεο πεξηφδνπ. 

Πεξηιακβάλεη φκσο γηα πξψηε θνξά έλα εθηεηακέλν φγθν αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, 

πξνεξρνκέλσλ απφ κηα πιεηάδα πεγψλ θαη εηδηθφηεξα, απφ ηνπο δηάθνξνπο, 

Δπξσπαίνπο, Έιιελεο, θαη άιινπο, πεξηεγεηέο, ηα πξνμεληθά έγγξαθα, ηα ζηνηρεία 

ησλ απνγξαθψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα κέρξη θαη ην Μεζνπφιεκν, ηηο δηάθνξεο εθζέζεηο, θαη ηα ζηνηρεία δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θ.α..  

Ζ έξεπλα απηή, απνηειεί ρσξίο ακθηβνιία ηελ πξψηε πξνζπάζεηα ζπλνιηθήο 

ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο, παξνπζίαζεο, θαη αλάιπζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ θαη αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα θάζε ηδηαίηεξε παξάκεηξν ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο, απφ ηνλ πιεζπζκφ κέρξη ηελ παξαγσγή, ην εκπφξην θαη ηηο ππνδνκέο, 

φπσο θαη ηεο εμέηαζεο ησλ κεγεζψλ απηψλ, ζε ζπλάξηεζε κε άιιεο παξακέηξνπο, ηηο 

παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, ηελ εζσηεξηθή αγνξά, ηα ζαιάζζηα θαη ρεξζαία εκπνξηθά 

δίθηπα θ.α.. Δπηπιένλ, ε επέθηαζε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηεο έξεπλαο ζε ρξνληθέο 

πεξηφδνπο πνπ ελ πνιινίο παξακέλνπλ αθφκα θαη ζήκεξα αλεμεξεχλεηεο, φπσο ην 

πξψην κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, αιιά θαη ην κεζνδηάζηεκα αλάκεζα ζηελ πεξίνδν ηεο 

Υαιέπαο θαη ηελ Έλσζε ή αθφκα θαη ην Μεζνπφιεκν, πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά 

ζηνηρεία θαη έλα εμαηξεηηθφ ππφβαζξν γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

Θα πξέπεη σζηφζν λα επηζεκαλζεί φηη παξά ηελ απνπζία εμεηδηθεπκέλσλ 

κειεηψλ ηδίσο γηα ην πξψην κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θαη εηδηθφηεξα ηα ρξφληα πξηλ ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1821, ηε δεθαεηία ηεο Αηγππηηαθήο θπξηαξρίαο, θαη ηα ρξφληα πνπ 

πξνεγήζεθαλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1866, ην κεγαιχηεξν ίζσο θελφ, φρη κφλν γηα ην 

αληηθείκελν ηεο νηθνλνκίαο, άιια θαη ηνπο επηκέξνπο ηνκείο, εληνπίδεηαη ζηνλ 20
ν
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Αηθαηεξίλε (επηκ.), Οίλνο παιηόο Ζδύπνηνο. Σν θξεηηθό θξαζί από ηα πξντζηνξηθά σο ηα λεόηεξα 

ρξόληα, Πξαθηηθά Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ , Ζξάθιεην 2002, Μάλνο Πεξάθεο, Κξήηε. Σν 

λεζί ησλ πξνζαξκνγώλ. Οηθνλνκία θαη θνηλσλία ηνλ 19
ν
 αηώλα ( 1830−1913), Αζίλε, Αζήλα 2017.  
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αηψλα, φπνπ νη ζρεηηθέο εξγαζίεο είλαη πξαγκαηηθά ειάρηζηεο. Μία επηζθφπεζε ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο αξθεί γηα λα δηαπηζησζεί φηη, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ κέρξη 

ζήκεξα εξεπλψλ ζηακαηάεη ζηελ Έλσζε, αγλνψληαο ζρεδφλ πιήξσο ην ηη ζπκβαίλεη 

ζην λεζί θαηά ηα επφκελα ρξφληα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην Μεζνπφιεκν, κε 

απνηέιεζκα κηα ζρεδφλ απεπζείαο κεηάβαζε ζην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, φπνπ 

γηα άιιε κηα θνξά ε έκθαζε δίλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηα πνιεκηθά γεγνλφηα θαη 

ηελ Αληίζηαζε. Δμαίξεζε ίζσο απνηεινχλ νξηζκέλεο εθδφζεηο γηα ηε ινγνηερληθή 

θπξίσο παξαγσγή ηεο πεξηφδνπ, φπνπ θαη πάιη ην επξχηεξν πιαίζην ζρεδφλ αγλνείηαη, 

ή εμεηάδεηαη ζε έλα κάιινλ ηππηθφ επίπεδν. Αληίζηνηρεο, ηέινο, ειιείςεηο ππάξρνπλ 

θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  

 

4. Πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο. 

 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, νη κέρξη ζήκεξα κειέηεο γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Κξήηεο, 

επηθεληξψλνληαη ζηε ζπλνιηθή εηθφλα, εμεηάδνληαο ηηο γεληθφηεξεο ηάζεηο, ηελ 

πνιηηηθή, θαη ηηο θπξίαξρεο νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο γηα ην ζχλνιν ηνπ λεζηνχ, 

αληιψληαο δεδνκέλα κέζα απφ έγγξαθα πξνεξρφκελα θαηά θχξην ιφγν απφ δεκφζηεο 

θαη άιιεο ππεξεζίεο, νξηζκέλα επαγγεικαηηθά αξρεία φπσο ι.ρ. ζπκβνιαηνγξάθσλ, 

ηνλ ηνπηθφ Σχπν θ.α.. Έηζη, ελψ κέζσ απηψλ, επηηπγράλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

ε επνπηεία ηνπ ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ, κία παξάκεηξνο ε νπνία απνπζηάδεη απφ ηηο 

κειέηεο απηέο, είλαη εθείλε ησλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν.  

Σν θελφ απηφ, ειάρηζηα θαιχπηεηαη απφ ηα πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο ζχγρξνλα 

άξζξα πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ή ηηο δηάθνξεο, ηδησηηθέο θαηά θχξην ιφγν, 

εθδφζεηο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη ζην ζχλνιν ηνπο ζρεδφλ απφ ηζηνξηνδίθεο ή 

πξφζσπα πνπ απιά επηζπκνχλ λα εθζέζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. Βαζηζκέλα 

σο εθ ηνχηνπ ζε αηνκηθέο θαηά θχξην ιφγν αλακλήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο, ή ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε, ζηελ απνζπαζκαηηθή ρξήζε ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ ηεο εθάζηνηε 

πεξηφδνπ, νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, ζπλήζσο αλαπαξάγνπλ κία κάιινλ ζηεξεφηππε 

εηθφλα, απνζθνπψληαο ζηελ αλάδεημε νξηζκέλσλ κφλνλ φςεσλ ηνπ παξειζφληνο, φρη 

σο έλα αληηθείκελν νπζηαζηηθήο έξεπλαο αιιά κάιινλ αλαπφιεζεο κηαο ηδαληθήο, 

αιιά ρακέλεο πιένλ επνρήο. 

Παξά ηελ πξφζεζε ησλ πξνζψπσλ απηψλ λα ζπκβάινπλ ζηελ έξεπλα, 

παξέρνληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο, ε ηάζε απηή, επί ηεο 



 

x 

 

νπζίαο ιεηηνπξγεί αξλεηηθά σο πξνο ηελ φπνηα πξνζπάζεηα, επηζηεκνληθήο 

δηεξεχλεζεο ησλ δεηεκάησλ απηψλ, θαζηζηψληαο ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο 

αληίιεςεο κε αλαγθαία ηελ πινπνίεζε θαη αθφκα πεξηζζφηεξν, ηε ρξεκαηνδφηεζε 

κίαο επξχηεξεο έξεπλαο απφ εμεηδηθεπκέλν, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, δεζκεχνληαο 

παξάιιεια έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πεγψλ πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ 

αμηνπνηνχληαη επαξθψο. Δπηπιένλ, ε χπαξμε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ ζηα ζπκπεξάζκαηα αλάκεζα ζηηο δχν απηέο νκάδεο, πξννδεπηηθά 

θαιιηεξγνχλ κία κνξθή θαρππνςίαο απέλαληη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, σο κηα 

πξνζπάζεηα ζθφπηκεο αλαίξεζεο δεδνκέλσλ δηαπηζηψζεσλ θαη παξαδνρψλ.  

Έλα άιιν ζεκαληηθφ εκπφδην ζηε δηεξεχλεζε ησλ δεηεκάησλ ηεο νηθνλνκίαο 

ζε ηνπηθφ επίπεδν, απνηειεί ε απνπζία πνιιψλ απφ ηηο αλαγθαίεο εθείλεο πεγέο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε νπζηαζηηθφ βαζκφ ζηελ επέθηαζε ηεο έξεπλαο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. ηελ πεξίπησζε ι.ρ., ηεο αλαδήηεζεο πεγψλ γηα ην 

Ζξάθιεην ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηηο ηνπηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο φπσο είλαη ε Δθνξία ή 

ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο, πνπ απνηειεί δηάδνρε δνκή ηεο Ννκαξρίαο, ηα απνηειέζκαηα 

ππήξμαλ ηδηαίηεξα απνζαξξπληηθά, θαζψο δελ ππήξμε ην παξακηθξφ ζηνηρείν σο πξνο 

ην αλ ηα αξρεία απηά πθίζηαληαη ή φρη
4
. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ ηνπηθφ Δκπνξηθφ 

χιινγν, φπνπ παξά ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ απφ ην 1909 κέρξη θαη ζήκεξα, 

δηαζψδεηαη κφλν έλα κέξνο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ κφλν αξρείνπ ηνπ, θαη εηδηθφηεξα έλαο 

κηθξφο ζρεηηθά αξηζκφο θαηάζηηρσλ
5
.  

Δλδερνκέλσο, ην θελφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνπζία ησλ παξαπάλσ πεγψλ, 

ζα κπνξνχζε ελ κέξεη λα ππνθαηαζηαζεί απφ πιεξνθνξίεο πξνεξρφκελεο απφ άιιεο 

ππεξεζίεο φπσο ππνπξγεία θαη άιιεο ππεξεζίεο, ή ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά αξρεία. 

κσο αθφκα θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε, έλα αθφκα κεγαιχηεξν έιιεηκκα, 

εληνπίδεηαη ζην επίπεδν ησλ ηδησηηθψλ αξρείσλ θαη εηδηθφηεξα εθείλσλ πνπ αθνξνχλ 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. πλνιηθά, κέρξη ζήκεξα, εληνπίδεηαη ε πεξίπησζε ελφο κφιηο 

                                                      
4
 Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε επαθή έγηλε ζε αλεπίζεκν επίπεδν κε ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ. Χο 

πξνο ηελ Δθνξία, δηαπηζηψζεθε αξγφηεξα κε βάζε αλαθνξέο ζε έγγξαθα απφ ην αξρείν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., 

φηη έλα κέξνο ηνπιάρηζηνλ ηνπ πξνπνιεκηθνχ ηνπ αξρείνπ, είρε θαηαζηξαθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ.  
5
 ε ζρεηηθή επαθή πνπ έγηλε κε ηνλ Δκπνξηθφ χιινγν Ζξαθιείνπ, θαηέζηε ζαθέο φηη δελ πθίζηαηαη 

θακία πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ηελ θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ. Ζ χπαξμε σζηφζν ελφο αδεκνζίεπηνπ 

θεηκέλνπ ππφ ηελ κνξθή ρξνλνγξαθήκαηνο, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη αιιαγέο ζηε δηνίθεζε απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπ κέρξη θαη ην Γεχηεξν Παγθφζκην, ππνδειψλεη ην ελδερφκελν ηεο δηαηήξεζεο ηνπιάρηζηνλ 

κέξνπο απηνχ.  



 

xi 

 

άξζξνπ φπνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δεδνκέλα απηήο ηεο κνξθήο
6
, ελψ ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ χπαξμε δχν ηνπιάρηζηνλ αξρείσλ, πξνεξρνκέλσλ απφ παιαηέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ Ζξαθιείνπ, ρσξίο φκσο θαη λα είλαη γλσζηή κε ζαθήλεηα, ηφζν ε 

έθηαζε φζν θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο. Με δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ 

Ζξαθιείνπ, φρη κφλν γηα ηελ αλαηνιηθή Κξήηε άιια ζπλνιηθά γηα ην λεζί, είλαη 

κάιινλ απίζαλν νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο λα απνηεινχλ ηα κφλα αξρεία απηήο ηεο 

κνξθήο πνπ έρνπλ δηαζσζεί κέρξη ζήκεξα. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί πηζαλφ 

ην ελδερφκελν, ηεο χπαξμεο αξθεηψλ αθφκα πνπ δηαηεξνχληαη κέρξη θαη ζήκεξα απφ 

ηδηψηεο, ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ, ζπγγελείο, ππαιιήινπο ηνπο θ.α. θαη ηα νπνία 

παξακέλνπλ απξνζπέιαζηα γηα ηνπο εξεπλεηέο, ζην πιαίζην κηαο ππνηηκεηηθήο ή, ζε 

άιιεο πεξηπηψζεηο, θνβηθήο αληίιεςεο απέλαληη ζηελ ελαζρφιεζε κε ηηο ηδηαίηεξεο 

φςεηο ηεο νηθνλνκίαο, πνπ γηα αξθεηνχο απνηεινχζε θαη εμαθνινπζεί λ’ απνηειεί έλα 

πεξηζσξηαθφ ή αληίζηνηρα, έλα απζηεξά ηδησηηθφ πεδίν. 

 

5. Αληηθείκελν θαη επηδηώμεηο 

 

Σα θαηά θαηξνχο πνηθίια άξζξα, αιιά θαη νη πνιπάξηζκεο ηζηνξίεο πνπ αθφκα θαη 

ζήκεξα δηαδίδνληαη πξνθνξηθά, απφ ζηφκα ζε ζηφκα, αλαθνξηθά κε ην «έλδνμν», 

εκπνξηθφ θαη θπξίσο βηνκεραληθφ παξειζφλ ηνπ Ζξαθιείνπ, ηε καθξηλή, θαη αξθεηά 

ζνιή εθείλε επνρή, πνπ ε ζηαθίδα, ην ιάδη, ην ζαπνχλη θαη ην εκπφξην απνηεινχζαλ 

ηε βάζε κίαο δηαξθνχο «νηθνλνκηθήο επεκεξίαο», ππφ ηελ επνπηεία ησλ νηθνλνκηθά 

ηζρπξψλ νηθνγελεηψλ ηεο πφιεο, κίαο άηππεο «αξηζηνθξαηίαο», πνιιά κέιε ηεο 

νπνίαο επηβηψλνπλ αθφκα θαη ζήκεξα, απνηέιεζαλ ην αξρηθφ θίλεηξν γηα ηελ 

αλάιεςε ηεο παξνχζεο έξεπλαο.  

Παιαηφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο απηνχ ζε 

πξνπηπρηαθφ επίπεδν, είραλ πξνζθξνχζεη ζηελ απνπζία ηνπ απαξαίηεηνπ 

πξσηνγελνχο πιηθνχ, δνκέλνπ φηη πέξα απφ ηνλ Σχπν, δελ είρε εληνπηζηεί θάπνηα 

άιιε αμηφινγε πεγή νχηε πθίζηαηαη, αθφκα θαη ζήκεξα, θάπνηα αληίζηνηρε έξεπλα 

πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αξρηθή βάζε. Ζ παξάκεηξνο απηή άιιαμε 

φηαλ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011, δηαπηζηψζεθε φηη ην αξρείν ηνπ Δκπνξηθνχ θαη 

Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, ην νπνίν, παξφηη αηαμηλφκεην, ήηαλ θαη 

παξακέλεη πξνζβάζηκν ζε θνηλφ θαη εξεπλεηέο, ρσξίο σζηφζν ε χπαξμε ηνπ λα είλαη 

                                                      
6
 Πξφθεηηαη γηα ην άξζξν ηεο Λέλαο Σδεδάθε-Απνζηνιάθε γηα ηελ νηθνγέλεηα Κσλζηαληηλίδε, βιπ. 

Λέλαο Σδεδάθε-Απνζηνιάθε, «Απφ ηα Βνπξιά ηεο Μηθξάο Αζίαο ζην Ζξάθιεην ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

Σν ζηαθηδεξγνζηάζην Α/θσλ Κσλζηαληηλίδε», ζην Κξεηηθά Υξνληθά, ηφκνο 32, Ζξάθιεην 2012.  
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επξέσο γλσζηή, πεξηείρε πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ν ππξήλαο κηαο επξχηεξεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ 

ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηνπλ ηα έηε απφ ην 1924 κέρξη θαη ζήκεξα.  

Ο ππξήλαο απηφο πξάγκαηη δηακνξθψζεθε κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηέρνληαη ζην κεηξψν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 1924 κέρξη θαη ην 

1948, κε κία κηθξή επέθηαζε κέρξη θαη ην 1952, πξνθεηκέλνπ ην ρξνληθφ φξην λα 

ζπκπέζεη κε ην έηνο παχζεο ηεο ρξήζεο ηνπ δεχηεξνπ θαηά ζεηξά κεηξψνπ. Ζ 

χπαξμε ζε απηά, κηαο πιεζψξαο δεδνκέλσλ, ηα νπνία απαξηζκνχληαη θαη 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζε άιιν ζεκείν, απνηππσκέλα, θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ, 

κε ηξφπν εληαίν θαη ζπζηεκαηηθφ, δεκηνχξγεζαλ αξρηθά ηελ εληχπσζε φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζπλνιηθνχ πίλαθα. Απηφο  

ζηε ζπλέρεηα ζα επέηξεπε ηελ εμαγσγή θπξίσο πνζνηηθψλ αιιά θαη πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ε δηακφξθσζε ησλ νπνίσλ  ζε ζρέζε κε ην ρξφλν, ζα επέηξεπε ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο, θαη ησλ πνηθίισλ ηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπλδένληαλ κε 

απηή.  

Χζηφζν έλα πξψην, επηβεβιεκέλν βήκα, πξηλ αθφκα μεθηλήζεη ε ζχλζεζε ηνπ 

ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα, ήηαλ ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηε βαζηθή πεγή, ην 

Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ, πξνθεηκέλνπ λ’ απνζαθεληζηνχλ νξηζκέλα ζηνηρεηψδε 

εξσηήκαηα, θαη λα θαηαζηεί θαηαλνεηφο ζε πξψην επίπεδν ν ζθνπφο θαη ν ηξφπνο 

ζχληαμεο ησλ κεηξψσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, αλαδεηήζεθαλ απαληήζεηο σο πξνο ηηο 

ζηνηρεηψδεο παξακέηξνπο, φπσο ι.ρ. ηη ήηαλ ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην, απφ πνηνπο 

θαλφλεο θαη απφ πνηεο αξρέο δηέπνληαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ, δηακνξθψλνληαο θαη’ 

επέθηαζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηφζν ζην ζπλνιηθφ, εηδηθφηεξα φκσο ζην 

ηνπηθφ επίπεδν, πνην ήηαλ ην πεδίν δξάζεο ηνπ, ηφζν ζε επίπεδν δηθαηνδνζίαο επί ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ζε έλα πην άκεζν επίπεδν, ζην ρψξν θαη πψο 

απηφ αλαδηακνξθψλεηαη κέζα ζην ρξφλν.  

Σν πξφβιεκα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ήηαλ ε ζπλνιηθή απνπζία 

ζρεηηθψλ κειεηψλ. Οη κφλεο πνπ εληνπίζηεθαλ, ήηαλ ε δεκνζηεπκέλε ην 1927 

δηαηξηβή ηνπ Γεκνζζέλε ηεθαλίδε, φπσο θαη ην εγρεηξίδην ππφ ηνλ ηίηιν 

«Δκπνξηθφλ Δγθφιπηνλ» ηνπ Υ. Π.Γ. Μαζηάινπ, δηεπζπληή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Πεηξαηά, πνπ θπθινθφξεζε ην 1923, θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ επξχηεξα απφ ηα 

επηκειεηήξηα σο έλα γεληθφ εγρεηξίδην νδεγηψλ. 
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κσο θαη ηα δχν απηά θείκελα, παξά ηνλ πινχην ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο, 

πξνέξρνληαη ακθφηεξα απφ ην Μεζνπφιεκν, απνηειψληαο πεξηζζφηεξν πεγέο θαη 

ιηγφηεξν ζχγρξνλεο κειέηεο. Μία πξνζπάζεηα λα εληνπηζηεί ζχγρξνλε μελφγισζζε 

βηβιηνγξαθία απέηπρε, θαζψο ηα ειάρηζηα δεκνζηεπκέλα έξγα ζε επξσπατθφ επίπεδν, 

αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηα αγγινζαμνληθά επηκειεηήξηα πνπ απέρνπλ καθξάλ απφ 

ην ειιεληθφ ππφδεηγκα. Χο πξνο ηελ Διιάδα, ε κφλε ζχγρξνλε αμηφινγε ηζηνξηθή 

κειέηε πνπ εληνπίζηεθε, είλαη απηή ησλ θηαδά θαη Μάλνπ γηα ην Δκπνξηθφ θαη 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ, φπνπ θαη πάιη, παξά ηελ αλαιπηηθή έξεπλα θαη 

παξάζεζε ζηνηρείσλ, απνηειεί πεξηζζφηεξν ρξνλνγξαθία, θαη φρη κηα ζπλνιηθή, 

δηεμνδηθή, έξεπλα.  

Σειηθά, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα φπνηα θελά, αιιά  θαη λα αλαπηπρζεί 

έλα ζηαζεξφ πιαίζην, ζπγθεληξψζεθε ην ζχλνιν ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχζε ην 

ζεζκφ ησλ επηκειεηεξίσλ, απφ ηελ αλαζχζηαζή ηνπ ην 1914, κέρξη θαη ηα πξψηα 

ρξφληα κεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Με βάζε ηα ζηνηρεία απηά, 

δεκηνπξγήζεθε έλαο αλαιπηηθφο ζθειεηφο κε ηηο θαηά θαηξνχο αιιαγέο θαη 

παξεκβάζεηο, ελψ θαηαζθεπάζηεθαλ πίλαθεο θαη ράξηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ 

δηακφξθσζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κέζα ζην ρξφλν, ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ, φπσο θαη ηνπ ρψξνπ δηθαηνδνζίαο ηνπ 

εθάζηνηε επηκειεηεξίνπ, έηζη ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηή ε θαηά πεξηφδνπο 

δηακφξθσζε ηνπ ζεζκνχ, ζε παλειιαδηθφ επίπεδν. 

Έρνληαο απνζαθελίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα εξσηήκαηα επί ηεο θχξηαο πεγήο, 

ην επφκελν βήκα ήηαλ ε ζχλζεζε ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα. Βαζηθφ πξφβιεκα 

ζηελ πεξίπησζε απηή, ήηαλ ε απνπζία αληίζηνηρσλ κειεηψλ θαη άξα ηεο αλαγθαίαο 

εθείλεο κεζνδνινγίαο, ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζίαο θαη θαηαρψξεζεο ησλ δεδνκέλσλ. 

Μεηά ηε θσηνγξάθεζε ησλ κεηξψσλ, θαη ηελ παξαρψξεζε ζρεηηθήο, πξνθνξηθήο 

άδεηαο απφ ηε δηεπζχληξηα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε επεμεξγαζία 

ηνπ πιηθνχ , αιιά θαη λα κελ θζαξεί ην πξσηφηππν, δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθέο 

θαξηέιεο γηα ην ζχλνιν ησλ 2747 εγγξαθψλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, θαη κε βάζε 

ηηο ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο επί ηνπ κεηξψνπ, έγηλε ε αλαγθαία δηαζηαχξσζε θαη ν 

ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ νξηζκέλεο 

εγγξαθέο αλήθαλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. ε δεχηεξν επίπεδν, θαη γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία απηή, δεκηνπξγήζεθε έλαο ζπλνιηθφο θαηάινγνο ησλ 

επσλπκηψλ, φπσο θαη έλα νλνκαηνιφγην, απφ φπνπ πξνέθπςαλ πξφζζεηνη 



 

xiv 

 

ζπζρεηηζκνί αλάκεζα ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο, αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ 

ππήξραλ ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο. 

Σν επφκελν βήκα ήηαλ ε έληαμε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζηνλ 

ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα. Ζ δηαδηθαζία απηή, πνπ μεθίλεζε ην θαινθαίξη ηνπ 2013, θαη 

ζε πξψην επίπεδν νινθιεξψζεθε έλα ρξφλν αξγφηεξα, επί ηεο νπζίαο δελ ζηακάηεζε 

πνηέ, θαζψο ηα πνιπάξηζκα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ πνξεία, επέβαιαλ ηε 

ζπλερή ηξνπνπνίεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ, ρσξίο αθφκα θαη ζήκεξα λα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη ε φιε δηαδηθαζία έρεη θηάζεη ζην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο.  

Ζ ηειηθή κεζνδνινγία, φπσο θαη ηα πξνβιήκαηα ή νη ακθηβνιίεο θαη νη 

ελδνηαζκνί σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ 

πίλαθα, φπσο θαη φζσλ πξνέθπςαλ κε βάζε απηφλ, αλαθέξνληαη θαη αλαιχνληαη 

δηεμνδηθά ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο. Πνιχ ζπλνπηηθά, ζα 

κπνξνχζε λα ζεκεησζεί φηη, ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ήηαλ ,αθελφο κελ ν ηξφπνο 

αλαπαξάζηαζεο ηεο πνξείαο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο κέζα ζην ρξφλν, φπσο θαη ησλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο πνπ είραλ πξνέιζεη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο 

πξνγελέζηεξεο, κέζσ δηάθνξσλ ηξνπνπνηήζεσλ, αθεηέξνπ δε, ε επηβεβαίσζε ηνπ 

θαηά πφζν ηα δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαλ ζην κεηξψν αληηζηνηρνχζαλ ζε νπζηαζηηθφ 

επίπεδν ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ θαηαγξάθνληαλ. Έγηλε αθφκα πξνζπάζεηα, λα 

δεκηνπξγεζνχλ θάπνηνη δεπηεξεχνληεο εμεηδηθεπκέλνη πίλαθεο γηα νξηζκέλα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ κειψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ή ην 

αληηθείκελν εξγαζηψλ, σζηφζν ην ζθέινο απηφ, ζχληνκα εγθαηαιείθζεθε θαζαξά 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ αλαγθαίνπ ρξφλνπ. 

Σν δεχηεξν δήηεκα πνπ ηέζεθε, ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα εξκελεχνληαλ 

ηα δεδνκέλα θαη ηα φπνηα ζηνηρεία ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Σν 

βαζηθφ πξφβιεκα ήηαλ, θαη ζε κεγάιν βαζκφ παξακέλεη, ε απνπζία άιισλ, 

εμεηδηθεπκέλσλ εξεπλψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, αξρηθά αλαπηχρζεθε έλα ππέξκεηξα, φπσο απνδείρζεθε ζηε 

ζπλέρεηα, θηιφδνμν, εξεπλεηηθφ πιάλν, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ παξακέηξσλ εθείλσλ, πνπ είραλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. θνπφο ήηαλ ε θαηαζθεπή ελφο πιαηζίνπ, 

κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηαγξαθφηαλ κε ηξφπν ζαθή νη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο, 

πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα δηαζηαχξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ 

πίλαθα, νδεγψληαο ζε κία ηειηθή ζχλζεζε πνπ ζα παξνπζίαδε κε ηνλ πιεξέζηεξν 
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δπλαηφ ηξφπν ηηο βαζηθέο δνκέο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαηά ην Μεζνπφιεκν, θαη ηε 

δηακφξθσζή ηνπο κέζα ζην ρξφλν.  

πσο είλαη απηνλφεην, ην αξρηθφ απηφ ζρέδην, φπσο θαηαξηίζηεθε ην 

θαινθαίξη ηνπ 2014, πεξηιακβάλνληαο ηε δηεμνδηθή εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ κνξθψλ θαη ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ηεο 

έθηαζεο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν ηνπ αγξνηηθνχ φζν θαη ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα, 

ην εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην, ηηο βαζηθέο ζπγθνηλσληαθέο θαη άιιεο 

ππνδνκέο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, φρη κφλν ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηνχληαλ, αιιά 

θαη εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ειάρηζησλ εξεπλψλ επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζε νπζηαζηηθφ βαζκφ, ζηελ επηηάρπλζε ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο. Αληί απηνχ, επειέγε ε εμέηαζε νξηζκέλσλ κφλν ζηνηρεησδψλ 

παξακέηξσλ, βαζηζκέλε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνπηθφ Σχπν, δεκηνπξγψληαο έλα 

ζπλνιηθφ ρξνλνινγηθφ πιαίζην, ηθαλφ λα ζπκβάιεη, ίζσο φρη ζηνλ ίδην βαζκφ ,αιιά 

ζε θάζε πεξίπησζε ηθαλνπνηεηηθά, ζηελ εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα.  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, απνθαζίζηεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 

2015, ην ζχλνιν ηεο δηπισκαηηθήο λα ρσξηζηεί ζε δχν ηκήκαηα: ην πξψην ζα 

αθνξνχζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα επηκειεηήξηα θαη εηδηθφηεξα ην Δ.Β.Δ.Ζ., έηζη 

ψζηε αθελφο κελ λα είλαη δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο κηαο ζπλνιηθήο εηθφλαο γηα ηελ 

θχξηα πεγή ηεο έξεπλαο, αθεηέξνπ δε, λα θαλεί αλ, θαη ζε πνην βαζκφ, ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ήηαλ ην απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ, φπσο θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε ηηο επξχηεξεο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία. Δπηπιένλ, έρνληαο 

ήδε νινθιεξψζεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

ζπγθνηλσληαθψλ δηθηχσλ, απνθαζίζηεθε λα αμηνπνηεζεί ε ζρεηηθή έξεπλα, κε ζθνπφ 

λα επηζεκαλζνχλ νη ζέζεηο θαη νη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιήθζεθαλ απφ κέξνπο ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ. επί ησλ δεηεκάησλ απηψλ, θαη λα αλαδεηρζεί έλα κέξνο ηεο ιηγφηεξν 

εκθαλνχο, ζε ζρέζε κε ηα θαζ’ απηφ νηθνλνκηθά δεηήκαηα, δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. 

Σέινο, ην δεχηεξν ηκήκα, απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ αξρηθνχ πιάλνπ, θαη απνηειείηαη 

απφ δχν κέξε, φπνπ ην πξψην αθνξά ην πιαίζην, ελψ ην δεχηεξν ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηα κεηξψα.  

πσο είλαη επλφεην, φινη νη παξαπάλσ αλαζρεδηαζκνί, νη αιιαγέο θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο, δεκηνπξγνχλ αλαπφθεπθηα κία ζχγρπζε αλαθνξηθά κε ηνπο ζθνπνχο 

ηεο παξνχζεο κειέηεο. Κξίλεηαη ζπλεπψο ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί γηα άιιε κία 

θνξά, θιείλνληαο ην ζχληνκν απηφ θεθάιαην, φηη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

είρε, θαη εμαθνινπζεί λα έρεη, σο αληηθεηκεληθφ ηεο ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε θάζε 
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δηαζέζηκεο πεγήο, κε πξνεμάξρνπζα, ηα κεηξψα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηεο Αλαηνιηθήο 

Κξήηεο θαη εηδηθφηεξα ηνπ Ζξαθιείνπ, θαηά ην Μεζνπφιεκν. Καηαπηφλ ηνλ ηξφπν 

ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηρζνχλ ηφζν νη ζηαζεξέο θαη δηαξθείο δνκέο ηεο, φζν θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο επεξεάδνληαλ, ηξνπνπνηνχληαλ, πξνζαξκφδνληαλ ή 

αληηδξνχζαλ ζηηο επξχηεξεο εμειίμεηο.  

Θα πξέπεη ηέινο λα επηζεκαλζεί φηη ε έξεπλα απηή δελ θαηάθεξε δπζηπρψο λα 

επηηχρεη πιήξσο ηνπο ζηφρνπο ηεο, φρη ηνπιάρηζηνλ κε ηελ κνξθή πνπ είραλ αξρηθά 

πξνζδηνξηζηεί. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξεζεί 

φηη απνηειεί κία ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν κία κνξθή ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ 

αλαδηακνξθψζεσλ ηνπο κέζα ζην ρξφλν, ελψ ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο σο έλα 

πξσηφιεην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο θαη εμαγσγήο ζηνηρείσλ, κπνξεί λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν εχινγεο θξηηηθήο θαη αξθεηψλ ελζηάζεσλ.  

Χζηφζν, κε δεδνκέλν φηη  ε παξνχζα έξεπλα, απνηειεί ηελ πξψηε πξνζπάζεηα 

αμηνπνίεζεο ησλ πεγψλ απηψλ κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν, γεγνλφο πνπ αλαπφθεπθηα 

απεηέιεζε ηελ θχξηα αηηία ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ θαη θαζπζηεξήζεσλ, ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ν φγθνο ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνέθπςαλ, ππήξμε ηθαλνπνηεηηθφο, επηηξέπνληαο ηελ εμππεξέηεζε, έζησ ελ κέξεη, 

ηνπ αξρηθνχ δεηνχκελνπ. Δπηπιένλ, σο ζεηηθφ ζα πξέπεη λα πξνζκεηξεζεί θαη ην 

γεγνλφο φηη, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή, αλαπηχρζεθε κία δηαθνξεηηθή πξαθηηθή, 

πνπ αλ θαη είλαη αθφκα ζην αξρηθφ ηεο ζηάδην, πξνζθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο επί ηνπ πεδίνπ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο, φρη 

κφλν γηα ην Ζξάθιεην άιια θαη γηα αξθεηέο άιιεο πφιεηο θαη πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ 

ηα ίδηα ή παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά.  

 

6. Οη θύξηεο πεγέο.  

 

α. Σν αξρείν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ.: πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε δηπισκαηηθή απηή εξγαζία έρεη 

βαζηζηεί θαηά θχξην ιφγν ζην αξρείν ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ. Αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ππεξέηεζε ην ξφιν 

ηνπ, ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο ή αθφκα ηα πνηθίια πξφβιεκα 

θαη ηνλ αληαγσληζκφ πνπ ππέζηε, ην Δπηκειεηήξην, απεηέιεζε έλα γξαθεηνθξαηηθφ 

κεραληζκφ, πξννξηζκέλν λα παξαθνινπζεί θαη λα πιαηζηψλεη, ήδε απφ ηε ζχζηαζε 
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ηνπ ην 1924, θάζε ηνπηθή, νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ππεξεζίεο 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεξνχζαλ έλα πιήζνο απφ δηαθνξεηηθά αξρεία θαη θαηαγξαθέο, 

πινχζηα ζε ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ Ζξαθιείνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ.  

ήκεξα, ην αηαμηλφκεην απηφ αξρείν, ή ηνπιάρηζηνλ ην κέξνο εθείλν πνπ έρεη 

εληνπηζηεί, πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο απφ έγγξαθα θαη θαηάζηηρα πνπ θαιχπηνπλ ην 

ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ην 1924, κέρξη θαη ζήκεξα. 

Απφ ην ζχλνιν απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφιηο δχν νκάδεο θαηάζηηρσλ, ηα κεηξψα 

ηεο πεξηφδνπ 1924-1952, θαη εθείλα φπνπ θαηαγξάθνληαλ ηα πξαθηηθά ηεο πεξηφδνπ 

1924-1948.  

Χο πξνο ηα κεηξψα, ζην ζρεηηθφ θεθάιαην ζρνιηάδνληαη θαη πεξηγξάθνληαη 

κε αλαιπηηθφ ηξφπν. Αξθεί λα αλαθεξζεί φηη, επί ηεο νπζίαο, πξφθεηηαη γηα δχν 

κεηξψα, φπνπ ην πξψην θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 1924-1938, θαη ην δεχηεξν ηελ πεξίνδν 

1936-1952. Σν πξψην εμ απηψλ, αθνξά έλα θαη κφλν, ζηνηρεησδψο δηακνξθσκέλν, 

θαηάζηηρν ελψ ην κεηξψν πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ ην 1936 θαη έπεηηα, 

πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά νρηψ θαηάζηηρα, ηππσκέλα απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, 

κε εηδηθή δηαξξχζκηζε  θαη δνκή.   

Σα πξαθηηθά ηνπ Γ.. απνηεινχλ κία εμαηξεηηθή πεγή παξνρήο πιεξνθνξηψλ 

γηα ηα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ, θαη θπξίσο γηα ηηο ζέζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ κειψλ, 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαμχ ηνπο ζπδεηήζεηο, ρσξίο λα παξαβιέπεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε ην γεγνλφο, φηη πξφθεηηαη γηα ζαθψο επεμεξγαζκέλα θείκελα. Δπηπιένλ, 

νξηζκέλεο παξεκβάζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ, ή αληίζηξνθα, ε απνπζία ζεκαληηθψλ 

δηνξζψζεσλ, δείρλνπλ φηη, φπσο ίζσο ήηαλ αλακελφκελν, ε πξαθηηθή πνπ 

αθνινπζήζεθε, ήηαλ απηή ηεο ηήξεζεο πξφρεηξσλ πξαθηηθψλ πνπ ζηελ ζπλέρεηα 

κεηαγξάθνληαλ ζηα επίζεκα θαηάζηηρα. Ο ζπλνιηθφο ηνπ αξηζκφο αλέξρεηαη ζε εθηά, 

κε δηαθνξεηηθφ κέγεζνο, δνκή θαη αξηζκφ ζειίδσλ (Πίλαθαο 1.6.1). 

Μέρξη ην 1934, ν ηξφπνο ζχληαμεο ησλ πξαθηηθψλ αθνινπζεί ην ίδην κνηίβν: 

κεηά απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνζψπσλ πνπ παξίζηαληαη ζηελ εθάζηνηε 

ζπλεδξίαζε, παξαηίζεληαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Αθνχ ζπδεηνχληαλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα, αθνινπζνχζε ε παξάζεζε ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ησλ 

επηκέξνπο εγγξάθσλ αλά θαηεγνξία, παξνπζηάδνληαο πξψηα ηα έγγξαθα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ηεο Ννκαξρίαο θαη ησλ άιισλ ηνπηθψλ αξρψλ, γηα 

λα αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηα έγγξαθα φισλ ησλ άιισλ πξνζψπσλ, ππεξεζηψλ 

θαη θνξέσλ. Ζ ζπλεδξίαζε, έθιεηλε κε  ηελ επηγξακκαηηθή αλαθνξά ησλ ιηγφηεξν 
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ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ, γηα ηα νπνία ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δηλφηαλ κηα 

απιή, ρσξίο ηδηαίηεξε ζπδήηεζε, απάληεζε. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη έθηαθηεο 

ζπλεδξηάζεηο, φπνπ, φπσο είλαη αλακελφκελν, ην ζχλνιν ησλ ζπδεηήζεσλ, 

πεξηζηξεθφηαλ γχξσ απφ ην εθάζηνηε δήηεκα πνπ απνηεινχζε ηελ αηηία ζχγθιεζεο 

ηνπο.  

 

Πίλαθαο 1. Καηάζηηρα πξαθηηθώλ Γ.. Δ.Β.ΔΖ., αλά ρξνληθή 

πεξίνδν θαη αξηζκό ζειίδσλ.  

Καηάζηηρν Υξνληθή πεξίνδνο ειίδεο 

Α 17 Ηνπιίνπ 1924-14 Γεθεκβξίνπ 1925 144 

Β 11 Ηαλνπαξίνπ 1926-30 Οθησβξίνπ 1928 235 

Γ 6 Ννεκβξίνπ 1928-27 Ηνπλίνπ 1932 288 

Γ 27 Ηνπλίνπ 1932-6 Μαξηίνπ 1936 240 

Δ 6 Μαξηίνπ 1936-22 Ννεκβξίνπ 1939 400 

η 22 Ννεκβξίνπ 1939-2 Ηνπλίνπ 1948 399 

Ε 28 Ηνπλίνπ 1948-28 Μαΐνπ 1958 549 

 

Λφγσ ηεο αλαδηάηαμεο ησλ ππεξεζηψλ, κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο ην 1933, παξαηεξνχληαη απφ ην έηνο απηφ θαη κεηά κηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ, ελψ απφ ην 1935 θαη έπεηηα, 

εγθαηαιείπεηαη ην ζχζηεκα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαθφξσλ εγγξάθσλ, 

κε ηελ αλαθνίλσζε πιένλ, κφλν εθείλσλ πνπ ζπλδένληαλ άκεζα κε ηα ππφ ζπδήηεζε 

ζέκαηα. Γεδνκέλσλ ησλ επξχηεξσλ εμειίμεσλ ηεο πεξηφδνπ, ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί φηη ε πξαθηηθή απηή, επί ηεο νπζίαο ε κε ελεκέξσζε ηνπ Γ.. απφ ηελ Γ.Δ. 

γηα ηα πνηθίια απηά δεηήκαηα, νθεηιφηαλ ζηε ζηαδηαθή ελίζρπζε ησλ επηκειεηεξίσλ 

θαηά ηελ πεξίνδν απηή, θαη ζηελ ελαπφζεζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ αξκνδηνηήησλ 

ζην εζσηεξηθφ απηφ ζπκβνχιην. ε θάζε πεξίπησζε, ηα πξαθηηθά εμαθνινχζεζαλ λα 

ηεξνχληαη αλειιηπψο ηα επφκελα ρξφληα, κε έλα πεξηζζφηεξν αθεγεκαηηθφ ηξφπν, 

ηέηνην ψζηε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 11
εο

 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1938, ν πξφεδξνο ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ., Αιέμαλδξνο Γ.Υ. Γεσξγηάδεο, έλησζε ηελ αλάγθε λ’ εθθξάζεη ηελ 

επηδνθηκαζία ηνπ «…πξνο ηνλ γξακκαηέα, θ. Κσλζηαληηλίδε, φζηηο κεηά ηνζαχηεο 
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πξνζνρήο παξαθνινχζεζε ηαο ζπλεδξηάζεηο καο θαη απέδσζε ηαο ζπδεηήζεηο καο 

ηφζνλ πηζηψο θαη παξαζηαηηθψο.»
7
.  

 

β. Δθεκεξίδεο: ην Ζξάθιεην, εηδηθά απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ 

αηψλα θαη έπεηηα, 

εληνπίδεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφ ηνπηθέο εθεκεξίδεο, κε αξθεηέο αλαθνξέο 

θαη ηνπνζεηήζεηο γηα φια ηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηφζν ηεο πφιεο φζν θαη ηνπ λεζηνχ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν εθεκεξίδεο: ε «Νέα 

Δθεκεξίο»
8
 γηα ηελ πεξίνδν 1922 έσο 1926 θαη ε «Αλφξζσζηο»

9
, γηα ηελ πεξίνδν 

1927 έσο 1939. 

Ζ απνδειηίσζε ηνπο έγηλε κε βάζε ηέζζεξηο άμνλεο: α. ηελ αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ην Δ.Β.Δ.Ζ., β. δηαθφξσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, απφ 

απιέο αλαθνξέο ζε γεγνλφηα, κέρξη άξζξα φπνπ εθθξάδνληαλ δηάθνξεο απφςεηο θαη 

αλαιχζεηο, γ. αλαθνξέο θαη ζπδεηήζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη εηδηθά ηα 

πνηθίια δεκφζηα έξγα, θαη ηέινο δ. δηάθνξεο πιεξνθνξίεο γηα πξφζσπα θαη 

επηρεηξήζεηο κέζα απφ ππνρξεσηηθέο αλαθνηλψζεηο ζηνλ Σχπν, θπξίσο 

πιεηζηεξηαζκνχο, δηθαζηηθέο απνθάζεηο, πξνζθιήζεηο θ.α., ή δηαθεκίζεηο. Χο πξνο 

ηελ ηειεπηαία απηή θαηεγνξία, έγηλε πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ κε 

ηε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ πηλάθσλ, επηδηψθνληαο ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ι.ρ. 

                                                      
7
 Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ  Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ, Πξαθηηθά Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, η.5, 11 

Φεβξνπαξίνπ 1928, ζει. 193. 
8
 Ζ έθδνζε ηεο «Νέαο Δθεκεξίο», μεθηλάεη ην1911 απφ ηνλ Ησάλλε Γεκ. Μνπξέιιν, πηζηφ νπαδφ ηνπ 

Βεληδέινπ, ν νπνίνο νξζνγξαθνχζε ζρεδφλ θαζεκεξηλά, ρξεζηκνπνηψληαο ην ςεπδψλπκν «Πχξγνο». 

Πέξα απφ ηα πνηθίια πνηεηηθά, ηνπηθά αιιά θαη επξχηεξα πνιηηηθά δεηήκαηα, πνιηηηθή, ε «Νέα 

Δθεκεξίο», αλακηγλχεηαη ηα επφκελα ρξφληα δπλακηθά ζε πιήζνο δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξννπηηθή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ λεζηνχ κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

κεγάισλ δεκφζησλ έξγσλ φπσο ην ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ ή ν ζηδεξφδξνκνο Μεζαξάο, ζε ζεκείν 

ηέηνην ψζηε λα ραξαθηεξηζηεί απφ ηηο αληίπαιεο εθεκεξίδεο, σο ε «Δθεκεξίδα ησλ Δξγνιάβσλ». 

Παξά ηε δηάςεπζε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ηνπ 1926, φηη επίθεηηαη ε πψιεζε ηεο εθεκεξίδαο, 

ππνζηεξίδνληαο αληίζεηα φηη νη φπνηεο δηεξγαζίεο απνζθνπνχζαλ απιά ζηελ κεηαηξνπή ηεο ζε 

αλψλπκε, κεηνρηθή εηαηξία, βιπ. Δθεκ. Νέα Δθεκεξίο, Αξηζ. 3324, 2 Απξηιίνπ 1926, κεξηθνχο κήλεο 

αξγφηεξα, αλαθέξεηαη φηη ήδε απφ ηελ πξψηε Απξηιίνπ, ε εθεκεξίδα πνπιήζεθε ζηελ αλψλπκε 

εθδνηηθή εηαηξία «ΚΡΔΣ» ππφ ηνπο Λάκπξν νπξγηαδάθε θαη Ζιία Γηαιπλά, σο δηαρεηξηζηή θαη 

αξρηζπληάθηε, αληίζηνηρα, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, Αξηζ. 3417, 7 Ηνπιίνπ 1926, φπσο θαη Γεκήηξεο Ν. 

Μνπδαηζαθεο, Σα ηππνγξαθία ηνπ Ζξαθιείνπ, Σππνθξέηα, Ζξάθιεην 2005, ζει. 95. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε έθδνζε ηεο Δθεκεξίδαο, δηαθφπηεηαη ην 1927, ρσξίο λα είλαη ζαθέο ην πφηε, θαζψο 

ζψδνληαη ειάρηζηα θχιια. Δλδερνκέλσο, ε νπζηαζηηθή αηηία ηεο δηαθνπήο ήηαλ ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε, ζπκθψλα κε νξηζκέλεο αλαθνξέο ζε άιιεο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, 

βιπ. Δθεκ. Νέα Γελεά, αξηζ. 844, 9 Μαξηίνπ 1927. 
9
 Ζ «Αλφξζσζηο» θπθινθνξεί πξψηε θνξά ηελ πεξίνδν 1916-1917, κε ηδηνθηήηε θαη εθδφηε ηνλ 

Αλδξέα Εσγξάθν, εθδίδνληαο δχν θχιια αλά εβδνκάδα ελψ ην 1922 γίλεηαη θαζεκεξηλή. ¨πσο θαη ε 

«Νέα Δθεκεξίο», πξφζθεηηαη θαη απηή ζην Βεληδειηθφ ζηξαηφπεδν, δίλνληαο σζηφζν κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηελ επξχηεξε πνιηηηθή ζε ζρέζε κε ηα θαζ’ απηφ ηνπηθά δεηήκαηα. Ζ θπθινθνξία ηεο 

παξέκεηλε ζηαζεξή κέρξη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ηππνγξαθείνπ ηεο θαηά ην βνκβαξδηζκφ ηνπ Ζξαθιείνπ 

απφ ηνπο Γεξκαλνχο, ην Μάην ηνπ 1941, βιπ. Μνπδαηζάθεο, ό.π., ζει. 104.  
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κέζσ ηελ δηαθεκίζεσλ, ησλ εηαηξηψλ, ηεο κνξθήο ή ηνπ θφζηνπο ησλ εκπνξεπκάησλ, 

σζηφζν ε πξνζπάζεηα απηή εγθαηαιείθζεθε ιφγσ ρξφλνπ.  

ε γεληθέο γξακκέο, νη ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδεο θαιχπηνπλ επαξθψο ηελ 

πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, πξνζθέξνληαο έλα πιήζνο πιεξνθνξηψλ γηα θάζε 

αληηθείκελν. Θα πξέπεη σζηφζν λ’ επηζεκαλζεί, φηη ε «Νέα Δθεκεξίο», ίζσο ιφγσ 

ηεο έθδειεο αλάκημεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο , Ησάλλε Γ. Μνπξέιινπ, ζε θάζε ζρεδφλ 

ηδηαίηεξν δήηεκα, θαη εηδηθά επί ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, πξνζθέξεη ζαθψο 

πινπζηφηεξεο θαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ «Αλφξζσζηο», ελψ δελ 

πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη κέζσ απηήο δηεμάγνληαη πνιιέο απφ ηηο 

ζεκαληηθέο αληηπαξαζέζεηο ηεο πεξηφδνπ, φπσο ι.ρ. απηή αλάκεζα ζηνλ Μελά Γ.Υ. 

Γεσξγηάδε θαη ην Γεψξγην Μηηζνηάθε. Αληίζεηα, ε «Αλφξζσζηο», δελ πξνζθέξεη ηνλ 

ίδην πινχην πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα άξζξα ηεο είραλ κηα 

κάιινλ ηππηθή δνκή, ρσξίο ηδηαίηεξα κεγάιεο θαη ζχλζεηεο αλαιχζεηο ησλ δηάθνξσλ 

δεηεκάησλ. Δίλαη ελδεηθηηθφ ίζσο ην γεγνλφο φηη, ζηα ρξφληα πνπ έπνληαη ηεο θξίζεο 

ηνπ 1929, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ 

«Αλφξζσζηο», απνηεινχλ αλαδεκνζηεχζεηο απφ αζελατθέο θαη άιιεο εθεκεξίδεο, ελψ 

κηθξή ζπλάθεηα είραλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε ηα θαζαπηφ, ηνπηθά 

νηθνλνκηθά δεηήκαηα ηεο πεξηφδνπ.  

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη, απφ ηελ εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο 

ηεο 4
ε
 Απγνχζηνπ θαη έπεηηα, νη εθεκεξίδεο ράλνπλ πιένλ ηελ παιαηφηεξε δπλακηθή 

ηνπο σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ, φπσο ήηαλ άιισζηε αλακελφκελν, ιφγσ ησλ 

πεξηνξηζκψλ θαη ηεο ινγνθξηζίαο πνπ ηνπο επηβιήζεθε. Έηζη, απφ ην 1936 θαη έπεηηα, 

εληνπίδνληαη ειάρηζηα άξζξα κε αληηθείκελν ηελ αλάιπζε ή ην ζρνιηαζκφ ησλ 

ηεθηαηλνκέλσλ, ελψ αληίζεηα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηηιηδαξηζκέλα θείκελα, πνπ 

επί ηεο νπζίαο απνζθνπνχζαλ ζηελ πξνβνιή ησλ «επηηεπγκάησλ» ηνπ θαζεζηψηνο, 

θαη, εηδηθά γηα ηα δεκφζηα έξγα, επηζεκαίλνπλ ην ελδηαθέξνλ πνπ απηφ επηδείθλπε, 

γηα ηελ παξακειεκέλε απφ ην «θαχιν» θνηλνβνπιεπηηθφ θαζεζηψο, επαξρία. Δίλαη 

γεγνλφο φηη αθφκα θαη απφ ηα άξζξα απηά, πνπ αλαπαξάγνληαλ ζπλερψο σο θιηζέ γηα 

κία πιεηάδα δεηεκάησλ, αληινχληαη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο, σζηφζν ηφζν ην βάζνο 

ηνπο, φζν θαη ε ζεκαζία ηνπο, δελ ζπγθξίλεηαη κε εθείλε ησλ πξνγελέζηεξσλ ηεο 

πεξηφδνπ απηήο, δεκνζηεπκάησλ.  

Θα ήηαλ σζηφζν απίζαλν, κηα νπζηαζηηθή έξεπλα, λα πεξηνξηδφηαλ απζηεξά, 

ζηηο δχν απηέο αιιειεπηθαιππηφκελεο ρξνληθά εθεκεξίδεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

φπσο ι.ρ. ζε απηή ηεο απνθαινπκέλεο «θνξνινγηθήο εμέγεξζεο» ηνπ 1928, 
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ζεσξήζεθε αλαγθαία ε αλαδήηεζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ απφ εθεκεξίδεο πνπ 

ηεξνχζαλ κηα δηαθνξεηηθή, ζε ζρέζε κε ηελ «Αλφξζσζηο», ζηάζε απέλαληη ζην φιν 

δήηεκα, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε «Αγξνηηθή Κξήηε». Αληίζηνηρα, άιιεο 

εθεκεξίδεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε πεξηπηψζεηο, φπνπ θακία απφ ηηο δχν θχξηεο δελ 

πξνζέθεξε επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξα δεηήκαηα, ή δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα 

εληνπηζηνχλ νξηζκέλα θχιια. Σν έιιεηκκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζηελ 

πεξίπησζε ηεο «Νέαο Δθεκεξίο», απφ ην 1926,  θαη ηδηαίηεξα γηα ην 1927, φπνπ γηα 

θάπνην, άγλσζην ιφγν δελ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ θακία ζσδφκελε εθεκεξίδα. 

Σέινο κηα αθφκα πεξίπησζε ρξήζεο άιισλ εθεκεξίδσλ, αθνξά δηάθνξεο δηακάρεο, 

φπνπ ηα ζρεηηθά θχιια εληνπίδνληαλ κέζσ ησλ αλαθνξψλ ζηηο δχν θχξηεο 

εθεκεξίδεο, ή αθφκα θαη ζηα πξαθηηθά ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.  

πλνπηηθά, νη πξφζζεηεο εθεκεξίδεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ήηαλ νη 

αθφινπζεο: ε «Ίδε», πνπ απνηειεί ηελ θχξηα αληηβεληδειηθή εθεκεξίδα ηνπ 

Ζξαθιείνπ, ε «Αγξνηηθή Κξήηε», ε «Νέα Γελεά» θαη δεπηεξεχνληνο ε «Νέα 

Διεπζεξία», φπσο θαη ε «Αιήζεηα» θαη ε «Διιάο» πνπ εθδίδνληαλ ζηα Υαληά. Σέινο, 

ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιηθνχ απηνχ, πξνήιζε απφ ην 

ζρεηηθφ αξρείν ηνπ ηεξείηαη ζηελ Βηθειαία Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Ζξαθιείνπ 

(Β.Γ.Β.Ζ.), θαη απφ ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.  

 

γ. Σν αξρείν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ζξαθιείνπ: ε ηδέα ηεο αλαδήηεζεο θαη αμηνπνίεζεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ, πξνήιζε απφ ηα κεηξψα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., φπνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο ζεκεηψλνληαλ φηη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλεηαηξηθέο 

επηρεηξήζεηο πξνέξρνληαλ απφ έγγξαθα, θαηαηεζεηκέλα, φπσο πξνέβιεπε ν λφκνο, 

ζηελ ππεξεζία απηή. Ήδε απφ ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζρεηηθφ αξρείν, 

εληνπίζηεθαλ ηα επξεηήξηα ηνπ αξρείνπ απφ ην 1914 κέρξη θαη ζήκεξα, ελψ απφ ην 

θαζαπηφ αξρείν εληνπίζηεθαλ, γηα ην δηάζηεκα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ηα έγγξαθα ησλ 

εηψλ 1936 έσο 1938. Γηα ηε κεηέπεηηα πεξίνδν πθίζηαληαη ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ 

απφ ην 1944 θαη έπεηηα. Λφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθά κεγέζνπο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αξρείνπ, ε αξρηθή πξνζδνθία ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ, κε ζθνπφ ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ, φπσο θαη ηελ 

εθηίκεζε ηεο πιεξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα κεηξψα, δελ 

επνδψζεθε. Σν θελφ απηφ ζα κπνξνχζε ζε κεγάιν βαζκφ λα ππνθαηαζηαζεί κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ πινχζησλ ζπκβνιαηνγξαθηθψλ αξρείσλ, σζηφζν θξίζεθε φηη ν 
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ρξφλνο πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, ππεξέβαηλε θαηά πνιχ ηα φξηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

 

δ. Άιιεο πξσηνγελείο πεγέο: πξνο ελίζρπζε ηεο θπξίσο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πιεξνθνξίεο θαη απφ άιια αξρεία, φπσο νξηζκέλα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα απφ ηε 

ζπιινγή ηνπ Ηδξχκαηνο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ηα νπνία ππήξμαλ ηδηαίηεξα 

δηαθσηηζηηθά γηα ην δήηεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ λένπ ιηκαληνχ θαηά ηελ πεξίνδν 

1927-1929, φπσο θαη γηα ηα κεηέπεηηα ρξφληα. Μηα άιιε αμηφινγε πεγή γηα ηα ηέιε 

ηνπ 19
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ήηαλ ε εθεκεξίδα «Κξήηε», φπνπ 

δεκνζηεχνληαλ ηα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο φπσο θαη αξγφηεξα ηεο 

επίζεκεο εθεκεξίδαο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο. Δπίζεο, ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

απνδείρζεθε ε Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Γπζηπρψο, παξά ηελ ςεθηνπνίεζε πνπ 

έρεη γίλεη κέρξη ζήκεξα, δελ πθίζηαληαη αθφκα ζεκαηηθνί θαηάινγνη, ψζηε λα είλαη 

δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηνπ ζπλφινπ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο, 

έγηλε αλαδήηεζε αλά θαηάινγν αλά έηνο, ζηελ ςεθηαθή βάζε κέζσ ησλ ζπκβαηηθψλ 

εξγαιείσλ αλαδήηεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ. Έηζη, θαηέζηε δπλαηφ λα ζπγθεληξσζνχλ ην 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχζαλ ηα επηκειεηήξηα, αιιά θαη αξθεηά άιια 

δεηήκαηα, φπσο ηα δεκφζηα έξγα, ηα δηαδνρηθά ρξενζηάζηα απφ ην 1928 θαη έπεηηα, 

θ.α. 

 

7. Βαζηθή δνκή θαη πεξηερόκελν. 

 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, κεηά ηελ απφθαζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αξρηθήο έξεπλαο 

ζηα φξηα πνπ έζεηε ην ίδην ην αξρείν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ηέζεθε απηφκαηα ην εξψηεκα ηνπ 

ηξφπνπ  δηακφξθσζεο ηεο δνκήο πνπ ζα είρε ην ηειηθφ θείκελν. Σν βαζηθφ πξφβιεκα 

ήηαλ αλ, θαη κε πνην ηξφπν, ζα αμηνπνηνχληαλ ε κέρξη ηφηε έξεπλα, θαζψο ε 

παξάιιειε ελαζρφιεζε κε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο 

δηαπίζησζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πιηθνχ, αιιά θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ, 

είραλ νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ απνζπαζκαηηθψλ ηκεκάησλ. Με βάζε ηε 

λέα ζχλζεζε απνθαζίζηεθε ην φιν θείκελν λα ρσξηζηεί ζε ηέζζεξα κέξε.  

Σν πξψην εμ απηψλ, επηθεληξψλεηαη ζην ζεζκφ ησλ επηκειεηεξίσλ ελ γέλεη, 

θαη εηδηθφηεξα, ζηελ ίδξπζε, ζχζηαζε, θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. απφ ην 1924 

κέρξη θαη ην ηέινο ηεο Καηνρήο. Ζ αξρηθή πξνζπάζεηα γηα κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ ζεζκνχ εγθαηαιείθζεθε, ηφζν ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, 
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αιιά θαη γηαηί θξίζεθε φηη ππεξέβαηλε ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. Καηάινηπν ηεο 

πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε χπαξμε κίαο νιηγνζέιηδεο πεξηγξαθήο ηνπ βαζηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηάθξηζεο ησλ Δπηκειεηεξίσλ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, ην 

Ζπεηξσηηθφ, Αγγινζαμνληθφ θαη Γεκφζην κνληέιν.  

ηε ζπλέρεηα επηρεηξείηαη ε πξνζπάζεηα εμέηαζεο ηνπ ζεζκνχ θαηά ηα πξψηα 

ρξφληα ίδξπζεο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, θαη εηδηθά θαηά ηε Βαπαξηθή πεξίνδν. Ζ 

επέθηαζε ηεο έξεπλαο ζε κηα πεξίνδν ηδηαίηεξα απνκαθξπζκέλε ρξνληθά, ζε ζρέζε κε 

ην θαζαπηφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ίζσο μελίδεη. Χζηφζν θξίζεθε 

αλαγθαία ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο λα δηαπηζησζεί ν ηξφπνο δηακφξθσζεο ηνπ 

ζεζκνχ, ψζηε λα θαηαζηεί ζηε ζπλέρεηα θαηαλνεηφ ην ππφβαζξν, νη λέεο, 

αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο θαη ηάζεηο, ηα θίλεηξα, θαη νη νπζηαζηηθέο επηδηψμεηο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ επαλίδξπζε ηνπ, κε ην λφκν ηνπ 1914. 

Σν νπζηαζηηθφ δεηνχκελν, ήηαλ θαη ζε έλα βαζκφ  παξακέλεη, ε θαηαλφεζε 

ηνπ δηαδηθαζηψλ επέθηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ «λέσλ» επηκειεηεξίσλ αλά ηελ 

επηθξάηεηα, αλαδεηψληαο κνηίβα θαη ζπκπεξηθνξέο ηθαλέο λα εξκελεχζνπλ ζε έλα πην 

εηδηθφ επίπεδν, ην ηδηαίηεξν ππφδεηγκα ηνπ Ζξαθιείνπ, φπνπ θαη θαηαγξάθεηαη ε 

κεγαιχηεξε αλαινγηθά θαζπζηέξεζε, κε ηε κεζνιάβεζε έμη εηψλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 

ην 1918, έσο ηε ζχζηαζε ηνπ ην 1924. Σν εξψηεκα απηφ, πνπ επί ηεο νπζίαο 

αληηθαηνπηξίδεη ην δήηεκα ηεο ππνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο ηνπ λένπ ζεζκνχ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, ε θαηαλφεζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ πεγψλ, εμεηάδεηαη αλαιπηηθά ζην δεχηεξν θεθάιαην. 

Παξφηη ε πξνζπάζεηα απηή δελ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο πιήξεο, θπξίσο 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο, γηα άιιε κία θνξά, ησλ αλαγθαίσλ πεγψλ,  θαηέζηε δπλαηφ, 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ ηνπηθφ Σχπν, αλ φρη 

λα δνζεί κία νξηζηηθή απάληεζε, ηνπιάρηζηνλ λα δηαηππσζνχλ κηα ζεηξά απφ βάζηκεο 

ππνζέζεηο ζε ζρέζε κε ην δήηεκα απηφ.  

Έρνληαο εμεηάζεη επαξθψο ην γεληθφ θαη εηδηθφ ππφβαζξν, ην ηξίην θεθάιαην, 

επηθεληξψλεηαη ζηελ θαζαπηφ ζχζηαζε, ζηειέρσζε, δηάζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ., έρνληαο σο βάζε ηα πξαθηηθά ηνπ Γ.., θαη δεπηεξεπφλησο ηηο αλαθνξέο 

ηνπ Σχπνπ, δηαδηθαζία πνπ μεθηλάεη απφ ηηο πξψηεο εθινγέο ην Φεβξνπάξην ηνπ 1924, 

θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξψηνπ Γ.. απφ ηα εθιεγκέλα κέιε ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, 

ελψ θηάλεη κέρξη θαη ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα. Σα δεηνχκελα ζηελ πεξίπησζε 

απηή ήηαλ ζε πξψην επίπεδν ε θαηαλφεζε ηεο δηάξζξσζεο θαη ηνπ ηξφπνπ 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ, ην θαηά πφζν απηφο ζπκβάδηδε κε ην επξχηεξν επίζεκν ή 

άηππν πιαίζην θ.α.. 

  Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην δήηεκα ηεο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην 

λφκν  ππνρξεψζεσλ ηνπ Γ.., σο πξνο ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπσο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο. θνπφο 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ήηαλ ε αμηνπνίεζε ηνπ παξάγνληα ηεο ζπκκεηνρήο, σο 

θξηηήξην γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ απνδνρήο θαη θαη’ επέθηαζε, ηεο 

εδξαίσζεο ή κε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο σο ελφο βαζηθνχ 

ζεζκνχ. ην ίδην πιαίζην ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιια ζηνηρεία, φπσο ν ρξφλνο 

εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα κεηξψα. 

Μπνξεί φια ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, θαηλνκεληθά λα κελ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ην θαζαπηφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο, σζηφζν ην φθεινο απφ ηελ έξεπλα 

απηή ππήξμε δηπιφ Αθελφο κελ, κε δεδνκέλεο ηηο ηδηαίηεξεο ειιείςεηο ηεο ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο, θαηέζηε δπλαηή ηφζν ε θαηαλφεζε φζν θαη ε νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε 

ησλ θπξίσο πεγψλ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε έξεπλα απηή, αθεηέξνπ δε, κέζα απφ ηε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ, πξνέθπςαλ αξθεηέο θαη ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο, ζε ζρέζε κε πνηθίιεο φςεηο θαη δεηήκαηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.  

Σν δεχηεξν κέξνο απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ελφο ζπλνιηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ, ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σφζν ν  Μεζνπφιεκνο ζε 

επξχηεξν επίπεδν, φζν θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαλ άκεζα κε ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία εηδηθφηεξα, θαιχπηνληαη απφ κία ηδηαίηεξα πινχζηα βηβιηνγξαθία, φκσο ην 

δεηνχκελν ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ήηαλ ε εμέηαζε ηνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ψζηε 

λα δεκηνπξγεζεί ε αλαγθαία εθείλε βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηα κεηξψα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν βαζηθέο πεγέο. Ο ηνπηθφο Σχπνο θαη ηα πξαθηηθά ηνπ Γ.. ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ. απφ ην 1924 θαη έπεηηα. Αλαπφθεπθηα, ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, ην 

δεχηεξν απηφ κέξνο έρεη κία ρξνλνινγηθή δηάξζξσζε.  

Σν πξψην θεθάιαην ηνπ δεχηεξνπ απηνχ κέξνπο, επηθεληξψλεηαη ζηελ πξψηε 

κεζνπνιεκηθή δεθαεηία, ηα ρξφληα κεηά ην ηέινο ηνπ Πξψηνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, 

θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνινχζεζαλ ην ηέινο ηεο πξφζθαηξεο εθείλεο επκάξεηαο, 

πνπ είρε πξνθαιέζεη ε απμεκέλε δήηεζε πξντφλησλ απφ κέξνπο ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ, θαη ν ζρεηηθά εχθνινο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο. Έκθαζε δίλεηαη ζηηο 

πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο θαηά ηα επφκελα ρξφληα, θαη ηδηαίηεξα γηα ηα γεγνλφηα ηνπ 1928, θαη ηηο 
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εμεγέξζεηο πνπ μεζπάλε, κε αθνξκή ηηο πηέζεηο πξνο ηνπο αγξφηεο, εμαηηίαο ηνπ 

θνξνινγηθνχ δεηήκαηνο. 

Ζ αλαδήηεζε ζην εξψηεκα ηεο χπαξμεο ή κε νπζηαζηηθήο θξίζεο ζηελ πφιε 

ηνπ Ζξαθιείνπ, θαη επξχηεξα ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε, είλαη ην εξψηεκα κε ην νπνίν 

μεθηλάεη ην δεχηεξν θεθάιαην. Σν δήηεκα απηφ, απνηεινχζε επί ηεο νπζίαο κηα 

ζπδήηεζε πνπ θαλείο δελ ήζειε λα θάλεη, ππφ ην θφβν κήπσο απηή εμειίρζε ζε 

απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία, κε επαθφινπζν ηελ πεηζκαηηθή πξνζήισζε ζηελ 

δηαηήξεζε κίαο αςεγάδηαζηεο εηθφλαο γηα ην ηνπηθφ εκπφξην θαη ηελ παξαγσγή, 

γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ηδηαίηεξε ζχγρπζε ζηηο πεγέο.  

Οη παξάγνληεο πνπ επέηξεπαλ απηήο ηεο κνξθήο ηελ εζεινηπθιία, 

αλαηξέπνληαη απφ ηηο αξρέο ηε δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη έπεηηα, νδεγψληαο ζε κία 

ζεκαληηθή αλαδηάηαμε ησλ πξνγελέζηεξσλ ηζνξξνπηψλ. Αθξηβψο ιφγσ ηεο 

ζχκπηπμεο, ζε κηα κηθξή ρξνληθά πεξίνδν ελφο πιήζνπο γεγνλφησλ θαη δεδνκέλσλ, 

αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη πεγέο απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1936 

θαη έπεηηα, θαζηζηψληαο δχζθνιε ηε ζπζηεκαηηθή ρξνλνινγηθά παξαθνινχζεζε ηνπ 

θάζε θαηλνκέλνπ, επηιέρζεθε ηα ηειεπηαία θεθάιαηα πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ 

ην 1933 κέρξη θαη ηνλ πφιεκν λα θαηαλεκεζνχλ ζεκαηηθά, κε βάζε ηα δεηήκαηα πνπ 

είραλ αλαδεηρζεί ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Έηζη ζηα θεθάιαηα απηά εμεηάδνληαη νη 

αιιαγέο ζην εηζαγσγηθφ θαη εμαγσγηθφ εκπφξην, φρη φκσο ζηελ παξαγσγή, θαζψο 

ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο εληνπίζηεθαλ γηα ην δήηεκα απηφ, νη αληαγσληζκνί πνπ 

αλαδχνληαη ηελ πεξίνδν απηή αλάκεζα ζε πνηθίινπο ηνπηθνχο θαη κε παξάγνληεο, 

φπσο θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ κφληκνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, 

αιιά θαη ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ, πνπ εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, είραλ 

νδεγήζεη ζε κία ηδηαίηεξα δχζθνιε θαηάζηαζε.  

Σν ηξίην θαη πην εθηεηακέλν κέξνο, απνηειεί ηνλ θαζαπηφ ππξήλα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαζψο αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κεηξψα θαηαγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Απφ ηα δχν θεθάιαηα, ην πξψην αθνξά απνθιεηζηηθά ηα κεηξψα, μεθηλψληαο κε ηελ 

παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο πεγέο, 

αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ειιείςεηο ηφζν 

ηνπ αξρηθνχ κεηξψνπ ηνπ 1924 φζν θαη ηνπ δεχηεξνπ, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ μεθηλάεη 

ην 1936.  

Οη δηαπηζηψζεηο απηέο, πξντφλ ζε κεγάιν βαζκφ ηεο επξχηεξεο έξεπλαο γηα ηα 

επηκειεηήξηα, ζπλέβαιαλ ζε νπζηαζηηθφ βαζκφ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηεο 
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πιεξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κεηξψσλ. Παξέκελε σζηφζν ην δήηεκα ηεο 

επαιήζεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, εξψηεκα πνπ αξρηθά πξνζεγγίδεηαη κέζσ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εγγξαθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ αλά έηνο, ρσξίο 

σζηφζν λα πξνθχςνπλ νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. Έηζη, ζην επφκελν θεθάιαην 

επηρεηξήζεθε ε αμηνπνίεζε κίαο εμσηεξηθήο πεγήο, θαη εηδηθφηεξα ηνπ Πξσηνδηθείνπ, 

φπνπ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ηα απνηειέζκαηα, απνηεινχζαλ πεξηζζφηεξν 

ππνζέζεηο παξά βεβαηφηεηεο, θαζηζηψληαο ζαθέο φηη κε ηηο κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκεο 

πεγέο, ην εξψηεκα ηεο πιεξφηεηαο ησλ κεηξψσλ δελ κπνξεί λα απαληεζεί νξηζηηθά. 

Σέινο, ην πξψην απηφ θεθάιαην θιείλεη κε έλα κάιινλ ηερληθφ δήηεκα. Σελ 

πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ θαηαγξαθψλ, γηα λα 

εληαρζνχλ ζηε ζπλέρεηα ζηνλ «ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα», απφ φπνπ εμήρζεζαλ ηα 

κεγέζε πνπ εμεηάδνληαη ζην επφκελν θεθάιαην.  

ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ ηξίηνπ κέξνπο παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ 

κεγεζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα, μεθηλψληαο κε ηελ ίδξπζε 

επηρεηξήζεσλ αλά έηνο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ε λνκηθή κνξθή, αλαθνξά πνπ απφ 

κφλε ηεο παξέρεη ζεκαληηθά θαη νπζηαζηηθά ζηνηρεία, φρη κφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

απηέο θαζαπηέο, αιιά γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επξχηεξεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ηηο πξνζέζεηο, ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη αληίιεςεο ησλ πξνζψπσλ πνπ 

κεηείραλ ζε  απηέο.  

Έλα απφ ηα πην ζχλζεηα ηκήκαηα ηεο φιεο έξεπλαο ήηαλ ε εμέηαζε ηνπ 

ηξφπνπ δηακφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζην ρξφλν, ή αιιηψο ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ πνπ θαηαγξάθνληαη σο πξνο ηε κνξθή θαη ηε δνκή ηνπο. Λφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, 

δεκηνπξγήζεθε έλα ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηε ζηνηρεηψδε ηαμηλφκεζε ηνπο ζε 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηαλεκήζεθαλ θαη εμεηάδνληαη. ην ίδην 

πιαίζην εληάζζεηαη θαη ην δήηεκα ηεο παχζεο εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κηα 

πιεξνθνξία πνπ ηππηθά δελ θαηαγξαθφηαλ ζηα κεηξψα, πξνέξρεηαη ζπλεπψο κέζα 

απφ ηπραίεο αλαθνξέο θαη δηαδηθαζίεο, φπσο ι.ρ. ηελ εθθαζάξηζε ησλ αξρηθψλ 

κεηξψσλ ηελ πεξίνδν 1936-1939, ή απφ άιιεο, δηαθνξεηηθέο ζε ζρέζε κε ηα κεηξψα, 

πεγέο.  

Ζ ηδηαίηεξε δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί κία αθφκα ζεκαληηθή 

παξάκεηξν πνπ επηηξέπεη ηε δηεξεχλεζε δεηεκάησλ, ηα νπνία δελ πξνθχπηνπλ ην ίδην 

εχθνια κέζα απφ ηελ εμέηαζε ηεο λνκηθήο κνξθήο. Υάξε ζηα ζηνηρεία απηά, 

πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα εμέηαζεο ηεο θαζαπηφ ζπκκεηνρήο ζηηο επηρεηξήζεηο, ηνπ 
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ξφινπ ησλ θνληηλψλ πξνζψπσλ θαη ηδίσο ησλ ζπγγελψλ, ησλ αθαλψλ εηαίξσλ, πνπ 

ηππηθά ηνπιάρηζηνλ, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δεκφζηεο θαηαγξαθέο, ή αθφκα θαη 

ηδηαίηεξσλ νκάδσλ, φπσο ησλ γπλαηθψλ.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο έδξαο ησλ επηρεηξήζεσλ, παξά ηελ απνπζία ησλ 

ζηνηρείσλ γηα ηνλ λνκφ Λαζηζίνπ, απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πηπρή, εηδηθά αλ ζπλδπαζηεί 

κε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν ηνπ λεζηνχ. Μέζα 

απφ απηφ πξνθχπηεη ε θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζην ρψξν, αλαδεηθλχνληαο 

ηε δηάξζξσζε ησλ εζσηεξηθψλ, επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ, εκπνξηθψλ δηθηχσλ, αιιά 

θαη ηα θεληξηθά εκπνξηθά θέληξα ηεο ελδνρψξαο. 

Έλα ηειεπηαίν δεηνχκελν ήηαλ απηφ ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ αλά 

επηρείξεζε. ηελ πεξίπησζε απηή, ην βαζηθφ πξφβιεκα ήηαλ ε χπαξμε ελφο πιήζνπο 

αληηθεηκέλσλ, πνπ δεκηνπξγνχζαλ πξφβιεκα ζηε ζχληαμε ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ 

πίλαθα. Αξρηθά έγηλε πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο παξάιιεινο πίλαθαο, 

πξαθηηθή πνπ σζηφζν δεκηνπξγνχζε αξθεηά πξνβιήκαηα, ηφζν ζηε δηαρείξηζε, φζν 

θαη ζηελ εμέηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο. Δληέιεη 

επειέγε ε θαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηπηψζεσλ ζε επηκέξνπο γεληθέο θαηεγνξίεο, 

ζρεκαηίδνληαο έλα δεπηεξεχνληα πίλαθα εληφο ηνπ γεληθνχ, πξαθηηθή πνπ 

ελδερνκέλσο ζα απφθξππηε νξηζκέλεο, άιια παξφια απηά ειάρηζηεο, ηδηαίηεξεο 

πεξηπηψζεηο, απνδείρζεθε φκσο φηη ήηαλ αξθεηά πην ιεηηνπξγηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξάιιειν πίλαθα. 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, έγηλε κε βάζε ην νξηδφληην θαη ην 

θάζεην ζχζηεκα δηάξζξσζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ ζηελ πξψηε πεξίπησζε εμεηάδεηαη 

ε ηαπηφρξνλε ελαζρφιεζε ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο κε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

αληηθείκελα, ελψ ζηε δεχηεξε ε παξάιιειε ζπκκεηνρή πξνζψπσλ ή επηρεηξήζεσλ ζε 

άιιεο επηρεηξήζεηο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη μερσξηζηά ηα κεγέζε θαη ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηεζζάξσλ θχξησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν εκπφξην 

ζηελ γεληθή θαη εηδηθή ηνπ κνξθή, νη εηζαγσγέο, θαη νη εμαγσγέο. Μφλν ν 

δεπηεξνγελήο ηνκέαο, εμεηάδεηαη σο έλα μερσξηζηφ δήηεκα, εμαηηίαο ηεο χπαξμεο 

νξηζκέλσλ πεγψλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ δηεξεχλεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη εθθάλζεψλ ηνπ. Γελ ζα πξέπεη άιισζηε λα παξαβιέπεηαη φηη ε κνξθή θαη ν 

ηξφπνο δηάξζξσζεο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ήηαλ έλα απφ ηα 

αξρηθά θίλεηξα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο έξεπλαο. 

Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο, βαζίδεηαη ζηελ αλνινθιήξσηε πξνζπάζεηα 

γηα κία ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηεο δνκήο θαη ηνπ κεραληζκνχ ηεο νηθνλνκίαο ζηελ 
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Αλαηνιηθή Κξήηε. Δλδερνκέλσο, ην θεθάιαην απηφ, ζα έπξεπε λα αθαηξεζεί, θξίζεθε 

σζηφζν φηη κέζσ απηνχ, ζα κπνξνχζαλ λα εμεηαζηνχλ νη ζέζεηο θαη νη απφςεηο ησλ 

θχξησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ γηα έλα απφ ηα πιένλ θαίξηα δεηήκαηα, απηφ ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ λένπ ιηκαληνχ. Γελ πξέπεη άιισζηε λα παξαβιέπεηαη φηη ην έξγν 

απηφ φπσο θαη άιια πνπ εδψ δελ εμεηάδνληαη, φπσο ην νδηθφ δίθηπν, ηα ζρέδηα γηα ην 

ζηδεξφδξνκν θαη ε θαηαζθεπή, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ηνπ αεξνδξνκίνπ 

Ζξαθιείνπ, απνηεινχζαλ επί ηεο νπζίαο πεδία έθθξαζεο κίαο καθξάο πξνζπάζεηαο 

πξνζαξκνγήο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηηο λέεο κεζνπνιεκηθέο ζπλζήθεο.  
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Κεθάιαην 1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηκειεηεξηαθνχ 

ζεζκνύ ζηελ Διιάδα (19νο-20νο αηώλαο). 
 

1.1. Μνξθέο θαη εθθάλζεηο ηνπ επηκειεηεξηαθνύ ζεζκνύ  

ζην επξύηεξν ηζηνξηθό πιαίζην.  
 

Οη πνιπάξηζκεο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ελφο γεληθνχ νξηζκνχ, ηθαλνχ λα πεξηγξάςεη 

ην ζχλνιν ησλ πνιιαπιψλ θαη ζχλζεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νηθνλνκηθψλ  

επηκειεηεξίσλ, έρνπλ νδεγήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηελ εκθάληζε κηαο 

ζεηξάο δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.
10

 Παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο, ζεκείν 

ζχγθιηζεο ησλ πξνζεγγίζεσλ απηψλ, απνηειεί ε αλαγλψξηζε κίαο δηθπνχο δνκήο, σο 

ην ζεκειηψδεο εθείλν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζεζκνχ. Ζ «…επακθνηεξίδνπζα απηή 

ζέζηο…»
11

, πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηελ  ζηελή ζχλδεζε ησλ επηκειεηεξίσλ, ηφζν κε ην 

ρψξν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φζν θαη κε ην δεκφζην πεδίν, επηηξέπεη ζε απηά λα 

ιεηηνπξγνχλ σο έλαο δίαπινο αλάκεζα ζηα πνιπάξηζκα θαη πνηθίια, ηνπηθά ή 

επξχηεξα, νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ηελ θεληξηθή εμνπζία, γεγνλφο πνπ επηθέξεη 

ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπο, ζε ζρέζε κε άιινπο αληίζηνηρνπο θξαηηθνχο ή κε ζεζκνχο, 

ζπιιφγνπο ή νξγαλψζεηο.
12

  

Σφζν φκσο ε κνξθή φζν θαη ηα φξηα ηεο ηδηαίηεξεο απηήο ζρέζεο δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην εθάζηνηε πιαίζην εγθαζίδξπζεο θαη 

                                                      
10

 ρεηηθά κε ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο, βιέπεηε: Victor I. Fedorov, «Organization and legal models of 

chambers», ζην Business associations study, 20 Απξηιίνπ 2007, ζει. 3.  
11

 Γεκνζζέλεο . ηεθαλίδεο, Σα εκπνξηθά επηκειεηήξηα θαηά ηελ ελ ειιάδη ηδία κνξθή ησλ, Αζήλα, 

1926, ζει. 4. 
12

 Βαζηζκέλνο θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηχπν ηνπ «Ζπεηξσηηθνχ κνληέινπ», ν κνλαδηθφο ίζσο Έιιελαο 

κειεηεηήο ηνπ ζεζκνχ, Γεκνζζέλεο ηεθαλίδεο, επηρεηξεί ην 1926, λα νξίζεη ηα νηθνλνκηθά 

επηκειεηήξηα «…σο επί ην πνιχ ππνρξεσηηθά εθείλα αληηπξνζσπεπηηθά ζψκαηα ησλ πάζε θχζεσο 

ηνπηθψλ επαγγεικαηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, ηα ζθνπνχληα δηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πξφ 

παληφο γλσκνδνηηθψλ ησλ ελεξγεηψλ αθ’ ελφο κελ ηελ ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο, αθ’ εηέξνπ δε ηελ 

απνηειεζκαηηθσηέξαλ εθπξνζψπεζηλ ησλ ελ ιφγσ ζπκθεξφλησλ». βιπ. ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 3. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ φκσο ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, αλαθέξεη ν ίδηνο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ 

απηφ ηεο επξείαο, γλσκνδνηηθήο ηθαλφηεηαο, ρσξίο ηελ πξφηεξε πξφζθιεζε απφ ην θξάηνο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ππνρξεσηηθήο επνπηείαο ησλ κειψλ. Σα ζηνηρεία απηά, ζπλερίδεη, είλαη 

απηά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα νηθνλνκηθά επηκειεηήξηα απφ άιινπο παξαπιήζηνπο ζεζκνχο φπσο ηα 

ηερληθά επηκειεηήξηα ή ηνπο, ηδξπκέλνπο κε θξαηηθή πξσηνβνπιία, επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο, βιπ. 

ηεθαλίδεο, φ.π., ζει. 12 φπσο θαη 45. Αληίζεηα, ν Robert J. Bennett, βαζηζκέλνο ζην απνθαινχκελν 

Αγγινζαμνληθφ κνληέιν, εληνπίδεη ηξία γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: α. νξγαλσκέλε, ζπιινγηθή δξάζε, 

βαζηζκέλε ζε αηηήκαηα δηαθνξεηηθά απφ απηά ησλ παξαδνζηαθψλ ζρεκαηηζκψλ, φπσο θαη ππνζηήξημε 

ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπο, β. ελέξγεηεο κε αληηθείκελν ηελ «θαιή» ή «θαθή» δξάζε ηεο θπβέξλεζεο θαη 

γ. επηδίσμε απφθηεζεο ηζρχνο, απνδνρήο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο, βιπ. Robert, J. Bennett, Local 

business voice, the history of commerce in Britain, Ireland and Revolutionary America 1760-2011, 

Oxford, 2011, ζει.14. Αξθεηέο άιιεο, ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο, φπσο παξαηίζεληαη ζην άξζξν ηνπ 

Fedorov, παξά ην φηη βαζίδνληαη ζε κία ζεηξά απφ ζχλζεηα θαη πεξίπινθα θξηηήξηα, επηδηψθνπλ ηελ 

απινπνίεζε αιιά θαη ηαπηφρξνλα ηε δηεχξπλζε ησλ παιαηφηεξσλ νξηζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξαθεί ε πιεζψξα ησλ λέσλ ππνδεηγκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζπλερψο ζε δηεζλέο επίπεδν. Βιέπεηε 

επίζεο, Γηψξγνο Θ. Μαπξνγνξδάηνο, Οκάδεο πίεζεο θαη δεκνθξαηία, Παηάθεο, Αζήλα 2011.  
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αλάπηπμεο ηνπ ζεζκνχ, επηβάιινληαο ηε κειέηε ησλ ζπλζεθψλ απηψλ, σο 

πξνυπφζεζε ηεο φπνηαο νπζηαζηηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ παξαδνρή απηή έρεη νδεγήζεη 

ζήκεξα ζηε δεκηνπξγία ελφο ζχλζεηνπ πιέγκαηνο δηάθξηζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ επηκειεηεξίσλ, κε βάζε ηα πνιπάξηζκα πιένλ παξαδείγκαηα πνπ 

εληνπίδνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Παξφια απηά, ην νπζηαζηηθφ πξφηππν γηα θάζε 

κειέηε, εμαθνινπζεί λα είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ζε ηξία θχξηα κνληέια ησλ 

νηθνλνκηθψλ επηκειεηεξίσλ, φπσο απηά δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ αξρηθή εκθάληζε 

ηνπ ζεζκνχ ζηα ηέιε ηνπ 16
νπ

 αηψλα, κέρξη θαη ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ: 

i. Tν Γεκόζην κνληέιν, (Public model): Χο αξρέηππν ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ, 

αλαγλσξίδεηαη ε δεκηνπξγία ην 1599 απφ ηε Γεκφζηα πλέιεπζε (Assemblèe 

Communale) ηεο Μαζζαιίαο, κηαο ηεηξακεινχο επηηξνπήο, ηνπ «Γξαθείνπ 

Δκπνξίνπ» (Bureau de Commerce), ζηειερσκέλεο απφ επηιεγκέλα κέιε ηεο ηνπηθήο 

εκπνξηθήο θνηλφηεηαο «…ηθαλά, εχπνξα, αμηνπξεπή θαη θεξέγγπα…»
13

, κε 

αληηθείκελν ηε «δηαρείξηζε» (regulating) ηνπ ιηκαληνχ. ε αληίζεζε κε ηηο 

παιαηφηεξεο, αληίζηνηρεο δνκέο
14

, ν λένο απηφο ζεζκφο απνηεινχζε έλα πβξίδην, έλα 

επίζεκν πεδίν ζχδεπμεο ηνπ δεκφζηνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. «Γηαθεθξηκέλνη 

ηδηψηεο», επηιέγνληαλ απφ έλα δεκφζην φξγαλν γηα λα δηαρεηξηζηνχλ έλα δεκφζην 

δήηεκα ζ’ έλα δεκφζην ρψξν, φπνπ φκσο θπξηαξρνχζε ην εκπφξην, πξάμε θαηεμνρήλ 

ηδησηηθή, αμηνπνηψληαο ηα έζνδα πνπ εηζέπξαηηαλ κέζσ κηαο άκεζεο, εηδηθήο 

θνξνινγίαο.  

Χζηφζν, απφ απηφ ην ζηάδην, απνπζηάδνπλ ηξία ζεκειηψδε ζηνηρεία. Ζ 

δπλαηφηεηα ηεο εζεινληηθήο ή κε ζπλδηαιιαγήο ηνπ ζεζκνχ κε ηελ θεληξηθή εμνπζία, 

ε επξεία ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθά δξαζηήξησλ πξνζψπσλ, θαη ε επέθηαζε ηεο 

δηθαηνδνζίαο ηνπ, ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ, φρη κφλν κηα ηδηαίηεξε έθθαλζε, 

άιια ην ζχλνιν ηεο εκπνξηθήο, φπσο θαη θάζε άιιεο νηθνλνκηθήο, δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν πξψην βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, γίλεηαη ην 18
ν
 αηψλα, κε ηε ζχζηαζε, ην 

1700, ησλ πξψησλ «Ηδησηηθψλ Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ», (Chambres particulières 

de commerce).
15

 Σν γαιιηθφ θξάηνο, πηνζεηψληαο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δνκήο ηνπ «Γξαθείνπ Δκπνξίνπ», ε νλνκαζία ηνπ νπνίνπ απφ ην 1650 θαη έπεηηα είρε 

αιιάμεη ζε «Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην» (Chambre du Commerce, αξγφηεξα Chambre 

                                                      
13

 Fedotov, ό.π., ζει. 11. 
14

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 99. 
15

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 165. 
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de Commerce)
16

, επεδίσθε ηελ αλάπηπμε ελφο ειεγρφκελνπ δηθηχνπ ηνπηθψλ 

ζπκβνπιίσλ, ηθαλψλ λα θέξνπλ ζε επαθή ηελ θεληξηθή εμνπζία κε ηηο θαηά ηφπνπο 

νηθνλνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πνιπζχλζεηεο γαιιηθήο πεξηθέξεηαο, ζπκβάιινληαο 

ζην ζρεδηαζκφ κίαο θεληξηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

ii. To Αγγινζαμνληθό κνληέιν, (Anglo-Saxon model): ε αληίζεζε κε ηε Γαιιία, ε 

ζχζηαζε ηνπ Δπηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ ζην Αγγιηθφ βαζίιεην, ππήξμε κέξνο ηεο 

αληίδξαζεο ησλ ηδησηψλ ζηελ πξνζπάζεηα επέθηαζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ, επ’ αθνξκή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηελ εκπινθή ηνπ 

βαζηιείνπ ζηηο δηαδνρηθέο πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο ηνπ 18
νπ

 αηψλα.
17

 Αλ θαη σο 

πξφηππν ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα γαιιηθά επηκειεηήξηα, επξφθεηην γηα εζεινληηθέο 

νξγαλψζεηο, κε ζθνπφ ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ εκπνξίνπ, θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλεπηζχκεησλ θπβεξλεηηθψλ παξεκβάζεσλ, επηηξέπνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πξνβνιή 

ησλ αηηεκάησλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ.
18

 ηελ πεξίπησζε απηή, 

ε ίδξπζε, ε ιεηηνπξγία θαη ε δηάδνζε ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ, ππήξμε κηα πνιχ 

πην πεξίπινθε δηαδηθαζία, κε πιήζνο δηαθνξεηηθψλ εθθάλζεσλ, ιφγσ ηεο απνπζίαο 

ελφο εληαίνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ. 

iii. Σν Ζπεηξσηηθό κνληέιν, (Continental model): Αλ ν 18
νο

 ππήξμε ν αηψλαο 

εκθάληζεο ησλ επηκειεηεξίσλ, ν 19
νο

 κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν αηψλαο θαζηέξσζεο 

θαη δηάδνζεο ηνπ ζεζκνχ, αιιά θαη αλαδηακφξθσζεο ηνπ, νδεγψληαο ζηελ αλάδεημε 

ησλ ζχγρξνλσλ πιένλ πξνηχπσλ. Σν πξψην βήκα, γίλεηαη ζηε Γαιιία φπνπ, κεηά απφ 

ηελ αξρηθή ηνπο θαηάξγεζε ην 1791, ηα εκπνξηθά επηκειεηήξηα αλαζπζηήλνληαη 

ζηαδηαθά, απφ ην 1802 θαη έπεηηα, σο Δκπνξηθά ζπκβνχιηα, (Conseils de Commerce), 

απνθηψληαο ην πξφζζεην δηθαίσκα ηεο «απζφξκεηεο γλσκνδφηεζεο».
19

 

Ζ ζχζηαζε αληίζηνηρσλ νξγάλσλ επηβιήζεθε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο πνπ 

βξέζεθαλ ππφ γαιιηθή θπξηαξρία, θπξίσο ζηα γεξκαληθά θξάηε, κε πξψην απηφ ηεο 

Κνισλίαο, άιια θαη ζηελ Ηηαιία, φπσο θαη ζηηο Κάησ Υψξεο, φπνπ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο δηαηεξήζεθε θαη κεηά ηελ ήηηα ηεο Γαιιίαο. Σν 1830, ε ζθπηάιε πέξαζε 

ζην Βαζίιεην ηεο Πξσζίαο, θαζψο ππφ ηελ άζθεζε πηέζεσλ απφ κέξνπο εκπφξσλ θαη 

βηνκεράλσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ξηδηθέο αιιαγέο ζην αξρηθφ, γαιιηθφ κνληέιν. 

Δηδηθφηεξα, ε πξσηνβνπιία ίδξπζεο επηκειεηεξίσλ πέξαζε ζηνπο ηδηψηεο, ελψ ην 

                                                      
16

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 163. ρεηηθά κε ηελ κεηάθξαζε ηνπ φξνπ θαη ηελ επηινγή ηεο ιέμεο 

«Δπηκειεηήξην» ζε αληηζηνηρία κε ηνλ φξν «Chamber», βιέπεηε: ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 174.  
17

Bennett, ό.π., ζει.14. 
18

Bennett, ό.π., ζει.48. 
19

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 167. 
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θξάηνο θαινχληαλ απιά λα λνκηκνπνηήζεη ηελ χπαξμε θαη ην ξφιν ηνπο, παξέρνληαο 

ηελ απαξαίηεηε αλαγλψξηζε. Χζηφζν, ζηηο πεξηνρέο φπνπ δεκηνπξγνχληαλ έλα 

επηκειεηήξην, ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεηηδνκέλσλ κε ηηο εκπνξηθέο θαη 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ππνρξεσηηθή, θαη ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ θαηαβνιή 

αλαγθαζηηθήο εηζθνξάο, πξνζθέξνληαο γηα πξψηε θνξά ζηηο νξγαλψζεηο απηέο κία 

θάπνηα ζηνηρεηψδε νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία. Δθηφο φκσο απφ ππνρξεψζεηο, ηα κέιε 

απέθηεζαλ θαη ζεκαληηθά πξφζζεηα δηθαηψκαηα, θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα κεηέρνπλ 

ζην ζχλνιν ηνπο ζηελ εθινγή ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ πξνέδξνπ, πνπ πιένλ 

ζα ήηαλ έλαο απφ απηνχο, θαη φρη θάπνηνο δεκφζηνο αμησκαηνχρνο.  

Σν πξσζηθφ πξφηππν άζθεζε ζεκαληηθή επίδξαζε ζε επξχηεξν επίπεδν, ην 

επφκελν φκσο ζεκαληηθφ βήκα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γαιιία, φπνπ ην 1851 

απνδφζεθε ζηα επηκειεηήξηα ε ηδηφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

παξέρνληάο ηνπο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην δηθαίσκα ηεο θαηνρήο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, φπσο θαη ηεο πεξαηηέξσ απηφλνκεο δηαρείξηζήο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ  

δηακφξθσζε ην βαζηθφ πξφηππν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηα επφκελα ρξφληα κέρξη 

θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Ζπεηξσηηθήο 

Δπξψπεο.
20

 

 

1.2. Σα «εκπνξηθά επηκειεηήξηα ηεο βαπαξηθήο δπλαζηείαο»  

(1836-1914).
21

 
 

Απνζθνπψληαο ζηελ αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ, ηθαλνχ λα εξκελεχζεη ηηο 

αηηίεο θαη ην ρξφλν εκθάληζεο ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ, ν Γεκνζζέλεο . 

ηεθαλίδεο επηρεηξεί, ήδε απφ ην πξψην θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο ηνπ, ηελ αλαιπηηθή 

εμέηαζε ηεο ηζηνξηθήο δηακφξθσζεο ησλ δχν βαζηθψλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ.
22

 Μέζα απφ απηή παξαηεξεί, φηη ε ζχκπξαμε ησλ δχν απηψλ, θαηλνκεληθά 

αληίζεησλ, ηνκέσλ, ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ, πξνυπνζέηεη ηελ πιαηζίσζε ηνπο  

απφ έλα εμειηγκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε έιεπζε ηνπ νπνίνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα 

κε ηελ απνδέζκεπζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηηο πξνγελέζηεξεο 

                                                      
20

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 64. ρεηηθά κε ηελ δηάδνζε ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ ζηνλ Δπξσπατθφ 

ρψξν κέρξη θαη ην Μεζνπφιεκν, βιπ. ηεθαλίδεο, φ.π., ζει. 170. 
21

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 174. Χο πξφηππν γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ Διιεληθψλ επηκειεηεξίσλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζχζηεκα ηεο Βαπαξίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ είρε βαζηζηεί ζην απνθαινχκελν 

«Γεκφζην κνληέιν», φπσο απηφ είρε δηακνξθσζεί ζηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ, ήηαλ ε χπαξμε ηζρπξνχ θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ ε 

θπβέξλεζε δηαηεξνχζε ηνλ έιεγρν, παξεκβαίλνληαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ, θαζηζηψληαο ηνλ 

πξσηίζησο έλα απιφ ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν, βιπ. ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 184. 
22

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 183. 
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αδπλακίεο ηεο
23

. Αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα ζπκβεί απηφ, ήηαλ ε εκθάληζε θαη 

αμηνπνίεζε ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, ηθαλψλ λα επηθέξνπλ δνκηθέο αιιαγέο ζην 

ζχζηεκα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο, νδεγψληαο ζηελ αλάπηπμε ελφο ηδηαίηεξα 

εθηεηακέλνπ θαη ηαπηφρξνλα ζχλζεηνπ νηθνλνκηθνχ πιέγκαηνο, ε απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ ζα ήηαλ ηερληθά αδχλαηε, ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή ζχκπξαμε ηνπ 

θξάηνπο κε ηνπο επηκέξνπο ηνπηθνχο αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεζκνχο θαη νξγαλψζεηο 

ησλ εκπφξσλ θαη ησλ βηνκεράλσλ. 

Οπσζδήπνηε, νη ηάζεηο απηέο δελ απνηεινχζαλ νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δνκήο 

ηεο νηθνλνκίαο ηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Σφζν ε 

πεηζκαηηθή πξνζήισζε ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή, φζν θαη ε ζηελή ζχλδεζε ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα κε απηή, ιεηηνπξγνχζαλ αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ φπνηα 

πξνζπάζεηα εηζαγσγήο λέσλ αληηθεηκέλσλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο, ηθαλψλ λα 

δηεπξχλνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έμσ απφ ηα, κέρξη ηφηε ζηελά, φξηα ηεο.
24

 

Οη έκπνξνη, νη βηνηέρλεο, θαη νη ειάρηζηνη βηνκήραλνη, δελ είραλ θαλέλα νπζηαζηηθφ 

θίλεηξν πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ απφ θνηλνχ κε ην θξάηνο ππεξάζπηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο, πνιχ πεξηζζφηεξν ζην βαζκφ πνπ απηφ ζπλεπαγφηαλ ηελ φπνηαο 

κνξθήο αλάκεημε ηνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Παξά ην δπζκελέο απηφ πιαίζην, ε 

πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Βαπαξηθήο πεξηφδνπ,πεξηειάκβαλε ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ, έρνληαο φκσο 

ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλα φξηα, ρσξίο ηελ πξφζεζε γηα βαζχηεξεο, γεληθεπκέλεο 

παξεκβάζεηο, πέξα απφ ηελ παξνρή νξηζκέλσλ δηεπθνιχλζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο θαη θαηεγνξίεο.
25

 

Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, κπνξεί ίζσο λα ζεσξεζνχλ αλακελφκελα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πξψηε πξνζπάζεηα δηάδνζεο θαη εδξαίσζεο 

ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ ζην ειιεληθφ βαζίιεην. Σν αλαγθαίν λνκηθφ πιαίζην, 

ζεζπίζηεθε κέζσ ηνπ Β.Γ. ηεο 22αο/30εο Μαΐνπ ηνπ 1836, φπνπ κε ζαθήλεηα 

                                                      
23

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 83. χκθσλα κε ην ζρήκα απηφ, ν ηεθαλίδεο ζεσξεί φηη θάζε νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα ππάγεηαη ζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο, εμειηθηηθέο θαηεγνξίεο: ην αξρέγνλν ζηάδην ηεο 

απηάξθεηαο (νηθηαθήο νηθνλνκίαο), αθνινπζνχλ ηα ζηάδηα ηεο «αγξνηηθήο», «αζηηθήο» θαη «ιατθήο 

νηθνλνκίαο», νδεγψληαο ζε φιν θαη πην πεξίπινθα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, κε απνθνξχθσκα ην ζηάδην 

ηεο «παγθφζκηαο νηθνλνκίαο», βιπ. ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 77 φπσο θαη 134. Ζ έιεπζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο 

«ιατθήο νηθνλνκίαο», πξνυπέζεηε ηελ απαιιαγή ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ δεηζηδαηκνλίεο 

θαη θνηλσληθέο πξνιήςεηο, ηελ εδξαίσζε δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ σο πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηα 

θαη ηελ ηδηνθηεζία φπσο θαη ηελ εμάιεηςε θάζε είδνπο αζπλάξηεηεο θαη απξφζσπεο απηαξρηθήο 

πνιηηηθήο, αζθνχκελεο απφ αλεμέιεγθηνπο, απνιπηαξρηθνχο κνλάξρεο, βιπ. ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 80. 
24

 Υξηζηίλα, Αγξηαληψλε, Οη απαξρέο ηεο εθβηνκεράληζεο ζηελ Διιάδα ηνλ 19
ν
 αηώλα, Β΄ έθδνζε, 

Καηάξηη, Αζήλα 2010, ζει. 22 φπσο θαη 38. 
25

 Αγξηαληψλε, ό.π., ζει. 28.  
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αλαθεξφηαλ φηη ζθνπφο ησλ επηκειεηεξίσλ ήηαλ κέζσ απηψλ «…λα πξνάγσληαη 

αλεθφλησο θαη επηκειψληαη πάληνηε θαηαιιήισο ηα θαηά πάληα ιφγνλ νπζησδέζηαηα 

θαη εηο ηελ εζληθήλ επδαηκνλίαλ ζπληεινχληα ζπκθέξνληα ηνπ εκπνξίνπ…».
26

 ηελ 

πξάμε φκσο ηα επηκειεηήξηα δελ πξννξίδνληαλ λα απνηειέζνπλ θάηη πεξηζζφηεξν 

απφ κέξνο ηνπ επξχηεξνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, κε πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο, 

ηζρλή ρξεκαηνδφηεζε, θαη ειάρηζηα πεξηζψξηα αλάιεςεο απηφλνκσλ πξσηνβνπιηψλ. 

Βάζεη ηνπ λφκνπ, επηκειεηήξηα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζε φιεο ηηο 

πφιεηο κε ζεκαληηθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα ηξία πξψηα ηδξχζεθαλ ζηελ ηφηε 

πξσηεχνπζα ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, ην Ναχπιην, θαη ζε δχν απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ιηκάληα, ηελ Πάηξα θαη ηε χξν. Ζ χπαξμε ηζρπξψλ αληηζέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν 

απηψλ ιηκαληψλ, θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, σο πξνο ηε 

κνξθή θαη ηνλ ηξφπν δηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο, επέδξαζαλ ζηελ ππνδνρή θαη ην 

βαζκφ απνδνρήο ηνπ λένπ ζεζκνχ, απνηεινχλ κηα ηδαληθή βάζε γηα ηελ επαιήζεπζε 

ή κε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ηεθαλίδε, αλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε απηφλνκσλ ή 

εκηαπηφλνκσλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο θαη αληηπξνζψπεπζεο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο χξνπ, ε δεκηνπξγία ηεο Δξκνχπνιεο θαη ε αλάδεημε ηεο 

σο ην κεγαιχηεξν, κέρξη ηφηε, δηακεηαθνκηζηηθφ εκπνξηθφ ιηκάλη ηεο ρψξαο, είρε 

νδεγήζεη ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δεκηνπξγψληαο ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ εκθάληζε αξθεηψλ βηνκεραληψλ.
27

 Οη ηνπηθνί 

παξάγνληεο είραλ μεθηλήζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

αληηπξνζσπεπηηθνχ νξγάλνπ, ήδε απφ ην 1833, έρνληαο θαηά ην παξειζφλ 

ζπλαζπηζηεί πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ απφ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο, 

ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο ππέξ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
28

 Σν θαηαζηαηηθφ ζρέδην 

πνπ είρε αξρηθά εθπνλεζεί απφ ηνπο ίδηνπο γηα ηε δεκηνπξγία επηκειεηεξίνπ, 

ηαπηηδφηαλ κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ κεηέπεηηα λφκνπ
29

, δελ πξνέβιεπε φκσο ηελ ππφ 

νπνηαδήπνηε κνξθή άκεζε αλάκεημε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζηηο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ελψ επηδησθφηαλ θαη ε ελ κέξεη νηθνλνκηθή ηνπ αλεμαξηεζία.
30

 Παξά 

                                                      
26

Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 24, 22/30 Μαΐνπ 1836. 
27

 Βαζίιεο, Α. Καξδάζεο, ύξνο, ην ζηαπξνδξόκη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (1832-1857), Β΄ 

αλαηχπσζε, Μ.Η.Δ.Σ., Αζήλα, 2003, ζει. 28, φπσο θαη Αγξηαληψλε, ό.π., ζει. 97.  
28

. Καξδάζεο ό.π., ζει. 53. Ζ κφλε άιιε αλαθνξά πνπ εληνπίζηεθε γηα ηελ πεξίνδν απηή, ζρεηηθά κε 

ηε δηαηχπσζε αηηήκαηνο πξνο ην θξάηνο γηα ηελ ίδξπζε επηκειεηεξίνπ, είλαη απηφ ηεο αληνξίλεο ην 

1837, φπνπ φκσο ην βαζηθφ θίλεηξν ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ηνπηθψλ εμαγσγψλ 

θξαζηνχ, βιπ. ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 180.  
29

 Καξδάζεο ό.π., ζει. 54. 
30

 Ησάλλεο, Βιαρνγηάλλεο, Υηαθόλ Αξρείνλ, η.5, Αζήλα 1911, ζει. 60.  
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ηελ αλαγθαζηηθή επηθξάηεζε ηνπ θξαηηθά ειεγρφκελνπ κνληέινπ, ην επηκειεηήξην 

χξνπ παξνπζηάδεη, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, έληνλε θαη 

πνιπεπίπεδε δξάζε, αλαθνξηθά κε ηε δηεπζέηεζε ησλ πνηθίισλ, πξφζθαηξσλ θαη κε, 

πξνβιεκάησλ ηνπ ηνπηθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο.
31

  

ηνλ αληίπνδα, ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο, θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εκπνξηθνχ επηκειεηεξίνπ ηεο Πάηξαο, κηαο πφιεο φπνπ ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ηνπ 

δηεμαγφκελνπ εκπνξίνπ αθνξνχζε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή ηεο ελδνρψξαο
32

, δελ 

εκθαλίδεη ζρεδφλ θακία νκνηφηεηα κε απηνχ ηεο χξνπ. Ζ ζχζηαζε ηνπ, ην 1838
33

, 

παξνπζηάδεηαη σο κία εθ ησλ άλσ επηβεβιεκέλε ππνρξέσζε, ρσξίο ηδηαίηεξε 

απνδνρή. Γηα ην ιφγν απηφ, ζχληνκα πεξηέπεζε ζε ζπλνιηθή αδξάλεηα θαη 

πεξηζσξηνπνηήζεθε
34

, ελψ ηξεηο δεθαεηίεο αξγφηεξα, ην 1868, φηαλ εκθαλίδνληαη νη 

πξψηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δνκή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ηνπηθνχ εκπνξίνπ, 

ππνθαηαζηάζεθε απφ ηνλ εκπνξηθφ ζχιινγν «ν Δξκήο».
35

  

Αληίζηνηρα σζηφζν θαηλφκελα εληνπίδνληαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. Οξηζκέλεο 

αλαθνξέο δείρλνπλ φηη απφ ηε ζχζηαζε ηνπ, ην 1841, ην επηκειεηήξην Αζελψλ, ην 

ηέηαξην θαηά ζεηξά πνπ ηδξχνληαλ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο
36

, παξνπζίαδε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα.
37

 Σν 1853, επηρεηξήζεθε ε πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηνπ ζεζκνχ, κέζσ ηεο 

ίδξπζεο λέσλ επηκειεηεξίσλ ζηελ Καιακάηα, ηε Υαιθίδα, θαη ηε Λακία, γηα ηα 

νπνία ειάρηζηα ζηνηρεία είλαη γλσζηά. Καηά ην επφκελν ζηάδην επέθηαζεο, ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1866, ηδξχζεθαλ ζηα Δθηάλεζα ηξία επηκειεηήξηα ζε Αξγνζηφιη, 

Εάθπλζν θαη Κέξθπξα, ρσξίο πνηέ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε νπζηαζηηθφ επίπεδν, ιφγσ 

ηεο έθδεια αξλεηηθήο ζηάζεο ηνπ ηνπηθνχ εκπνξηθνχ θφζκνπ, πνπ ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε επέδεημε πιήξε αδηαθνξία γηα ην ζεζκφ. Καηαγξάθνληαη, ηέινο, δχν 

αθφκα απφπεηξεο δεκηνπξγίαο επηκειεηεξίσλ, ζηελ Αξθαδία θαη ζηελ 

                                                      
31

 Καξδάζεο ό.π., ζει. 37. Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδεη ν Καξδάζεο, έξρνληαη ζε αληίζεζε, 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο χξνπ, κε ηελ πάγηα ζέζε ηνπ ηεθαλίδε, φηη ην 

ζχλνιν ησλ επηκειεηεξίσλ ηνπ 1836, ππνιεηηνπξγνχζαλ. Αληίζεηα, ε ζέζε απηή επηβεβαηψλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πάηξαο ελψ γηα ην Δπηκειεηήξην ηνπ Ναχπιηνπ, δελ εληνπίζηεθε θακία 

πιεξνθνξία.  
32

 Αγξηαληψλε, ό.π., ζει. 86.  
33

 Νίθνο, Μπαθνπλάθεο, Πάηξα, 1828-1860, Μία ειιεληθή πξσηεύνπζα ζηνλ 19
ν
 αηώλα, Δηαηξία 

Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο, Καζηαληψηεο 1988, ζει. 76. 
34

 Υξήζηνο, Α. Μνχιηαο, Σν ιηκάλη ηεο ζηαθίδαο, Πάηξα 1828-1900, εκπόξην, βηνκεραλίεο, ηξάπεδεο, 

αζθάιεηεο, Πεξί Σερλψλ, Πάηξα 2000, ζει. 77.  
35

 Μπαθνπλάθεο, φ.π., ζει. 76. 
36

 Διεπζέξηνο, Γ. θηαδάο, , Αλαζηαζία, Γ. Μάλνπ, Ογδόληα ρξόληα Δ.Β.Δ.Α., 1919-1999, Αζήλα 1999, 

ζει. 11. 
37

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 178. 
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Αηησιναθαξλαλία, φπνπ νη λνκάξρεο, δηαβιέπνληαο ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ θαη 

αληηδξάζεσλ, αξλήζεθαλ εθ πξννηκίνπ ηελ αλάκεημε ηνπο ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο.
38

 

Οη ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα απεηέιεζαλ ηελ πεξίνδν ηεο νξηζηηθήο 

παξαθκήο ηνπ ζεζκνχ, κε νξφζεκν ηε δεθαεηία ηνπ 1870, φηαλ ζχκθσλα κε ηνλ 

ηεθαλίδε, πιεζαίλνπλ νη αλαθνξέο πεξί ηεο απνρήο, ή ηεο κεησκέλεο ζπκκεηνρήο 

ησλ εκπφξσλ, ζηε ζχζηαζε θαη ηηο εξγαζίεο ησλ ζπκβνπιίσλ.
39

 Ζ απνπζία απηή, ηνπ 

ηδησηηθνχ παξάγνληα, ππνζηεξίδεη,νδήγεζε ζηελ κεηαηξνπή ηνπ ζεζκνχ ζε έλα 

ηππηθφ δηνηθεηηθφ φξγαλν, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζπλδεφηαλ πιένλ απνθιεηζηηθά κε 

ηηο δηαζέζεηο ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ παξαγφλησλ.
40

 Σν γεγνλφο, ηέινο, ηεο νιηθήο 

ζρεδφλ απνπζίαο απφ ηα δεκφζηα αξρεία επαξθψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επηκειεηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα απφ ην 1880 θαη έπεηηα, εξκελεχεηαη απφ ηνλ ίδην, σο 

ην ηεθκήξην ηεο παχζεο ηεο νπζηαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, πξνζδηνξίδνληαο ζην 

ζχλνιν ηνπ, ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα, σο κηα καθξά πεξίνδν αδξάλεηαο 

ζαξάληα εηψλ, κέρξη ηελ ηππηθή θαηάξγεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο κε ην λέν λφκν 

ηνπ 1914.
 41

  

 

1.3. Αλαζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δπηκειεηεξηαθνύ ζεζκνύ,  

(1914-1939). 
 

1.3.1. Σν δήηεκα ησλ εκπνξηθώλ ζπιιόγσλ. 

 

Σα παξαδείγκαηα ηεο Δξκνχπνιεο θαη ηεο Πάηξαο ππνδεηθλχνπλ κε ζαθήλεηα ηελ 

χπαξμε ελφο θαζνξηζηηθνχ ζπζρεηηζκνχ αλάκεζα ζην επίπεδν θαη ηε κνξθή ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ηελ χπαξμε εκπνξηθψλ ή άιισλ ζπιινγηθψλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ ζεζκψλ θαη νξγάλσλ. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε απηή, θαίλεηαη λα 

επηβεβαηψλεηαη ην ζπκπέξαζκα ηνπ ηεθαλίδε φηη, κε βάζε ηηο νηθνλνκηθέο 

παξακέηξνπο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, δελ ππήξρε ην αλαγθαίν ππφβαζξν γηα ηε δηάδνζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ ζην ειιεληθφ θξάηνο.
42

 

Ο παξάγνληαο φκσο απηφο αξρίδεη λα κεηαβάιιεηαη ήδε απφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1860, εγθαηληάδνληαο κηα καθξά δηαδηθαζία ε νπνία θηάλεη ζηελ 

                                                      
38

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 181.  
39

Καηά ηνλ ηεθαλίδε, ην «θχθλεην άζκα» ησλ πξψησλ ειιεληθψλ επηκειεηξηψλ ππήξμε, ε δηα 

«ριηαξψλ επηρεηξεκάησλ», γλσκνδφηεζε επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο θαηάξγεζεο ησλ εκπνξνδηθείσλ, ην 

1877, βιπ. ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 183.  
40

 Παλαγηψηεο, Πέξδηθαο, «Σα επηκειεηήξηα εηο ηελ Διιάδα», ζην ζπιινγηθφ: Μηραειίδεο Μ. 

Βαζίιεηνο (επηκ.), 40 ρξόληα Δκπνξηθόλ θαη Βηνκεραληθόλ Δπηκειεηήξηνλ Αζελώλ 1919-1959, Αζήλα 

1959, ζει. 17, φπσο θαη ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 178. 
41

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 186.  
42

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 184.  
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θνξχθσζε ηεο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Μηα πιεηάδα αιιαγψλ πνπ επεξέαζαλ ηελ 

κνξθή, ηελ έθηαζε, αιιά θαη ηνπο φξνπο δηεμαγσγήο ηνπ εκπνξίνπ, επλνψληαο 

παξάιιεια ηελ πεξηνξηζκέλε, αιιά ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, αλάπηπμε 

ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, νδήγεζαλ ζηελ αλαδηάηαμε ησλ κέρξη ηφηε πθηζηάκελσλ 

νξίσλ ηεο νηθνλνκίαο, ζπλζέηνληαο έλα αξθεηά πην επξχ θαη πεξίπινθν θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ.
43

 Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγνληαλ ε δηαρείξηζε ησλ λέσλ απηψλ 

δεδνκέλσλ, φπσο ι.ρ. ε εληαηηθνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ άιια θαη εμσηεξηθνχ 

αληαγσληζκνχ, απεηέιεζαλ ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία δεκφζησλ ή 

ηδησηηθψλ νξγαλψζεσλ, κε ζθνπφ ζε πξψην επίπεδν, ηελ ζπζπείξσζε θαη ηελ 

ζπλεξγαζία φισλ φζσλ αλαγλψξηδαλ ηελ αλάγθε ππεξάζπηζεο ελφο θνηλνχ πεδίνπ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, θαη δεπηεξεχνληνο ηελ αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θαη ησλ 

δηεπθνιχλζεσλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα παξάζρεη ν θξαηηθφο κεραληζκφο.
44

 

Σφζν ην αζθπθηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ν ππξήλαο ηνπ νπνίνπ παξέκελε 

ζρεδφλ αλαιινίσηνο απφ ην 1836, φζν θαη ε γεληθφηεξε παξαθκή ηνπ ζεζκνχ, 

θαζηζηνχζε ηα επηκειεηήξηα απξφζπκα, αλ φρη αλίθαλα λα δηαδξακαηίζνπλ ην ξφιν 

απηφ ζηε δεδνκέλε ζπγθπξία, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο δελ εληνπίδεηαη ε 

φπνηα πξφζεζε γηα ηελ αλαδηάηαμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

πξσηνβνπιία αλήθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνπο ηδηψηεο, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηε 

δεκηνπξγία ησλ πξψησλ εκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ νξγαλψζεσλ.
45

  

Ξεθηλψληαο απφ ην βξαρχβην «Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ χιινγν Αζελψλ» 

ην 1879, δεκηνπξγνχληαη θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα αλά ηελ 

Διιάδα, έλα πιήζνο δηαθφξσλ εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ θαη νξγαλψζεσλ, δηαδηθαζία 

πνπ παξά ηελ απνπζία ζαθνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ, ζπλνδεχηεθε ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο απφ ηελ δηεθδίθεζε ηεο θξαηηθήο αλαγλψξηζεο. Παξφηη ε ζπλνιηθή 

πεξηγξαθή θαη θαη’ επέθηαζε, ε εθηίκεζε ηεο δπλακηθήο απηήο δελ είλαη εθηθηή κε ηα 

κέρξη ζήκεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, κηα πξψηε εηθφλα κπνξεί λα δηακνξθσζεί κέζσ 

                                                      
43

 ρεηηθά κε ηηο αιιαγέο απηέο βιέπεηε: Υξηζηίλα Αγξηαληψλε, «Ζ ειιεληθή νηθνλνκία», ζην Βαζίιεο 

Παλαγησηφπνπινο (επηκ.), Ηζηνξία ηνπ λένπ ειιεληζκνχ 1700-2000, η.Δ΄ (1871-1909), Αζήλα 2003, 

ζει. 58 
44

 ρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κνξθήο θαη ησλ επηδηψμεσλ ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ βιέπεηε: 

Υξηζηίλα Υαηδετσάλλνπ, «Ο Δκπνξηθφο χιινγνο Αζελψλ ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα», ζην 

ζπιινγηθφ: Υξηζηίλα Υαηδετσάλλνπ- Μαξία Μαπξνεηδή, Δκπνξηθόο ζύιινγνο Αζελώλ 1902-2002, 

Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε ζπλείδεζε ησλ εκπόξσλ, Αζήλα 2002, ζει. 25 θαη 32, αληίζηνηρα.  
45

 Ο ηεθαλίδεο ζηελ αλάιπζε ηνπ, απνθεχγεη λα ζπλδέζεη άκεζα ζηελ παξαθκή ησλ επηκειεηεξίσλ 

κε ηε δεκηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ, παξ’ φηη απνδέρεηαη ηελ χπαξμε θάπνηνπ ζπζρεηηζκνχ. 

βιπ. ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 184. ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ηεθαλίδε, βαζίδεηαη ν Πέξδηθαο, αγλνψληαο 

φκσο πιήξσο ηνλ παξάγνληα ησλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ θαη ζεσξψληαο σο θξίζεκν παξάγνληα ηελ 

αλάδεημε κηαο εγεηηθήο νκάδαο εληφο ηεο δηαρξνληθήο, εληαίαο εκπνξηθήο ηάμεο, βιπ. Πέξδηθαο, ό.π., 

ζει. 18, φπσο θαη θηαδάο, φ.π., ζει. 12. 
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ησλ αλαθνξψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο
46

 Βάζεη απηψλ, 

θαηά ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θαηαγξάθεηαη ε χπαξμε 11 

ζπιιφγσλ ζε 10 πφιεηο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα 

νηθνλνκηθά θέληξα θαη ιηκάληα ηεο ρψξαο, ελψ θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, εληνπίδνληαη 28 ζπλνιηθά πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο εκπνξηθψλ νξγαλψζεσλ, 

(Παξάξηεκα, Πίλαθαο 1). Παξάιιεια, θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ηα ηδησηηθά 

επηκειεηήξηα, έλαο λένο ζεζκφο, ε δηακφξθσζε ηνπ νπνίνπ βαζίζηεθε ζην 

ζπλδπαζκφ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Αγγινζαμνληθνχ θαη ηνπ Ζπεηξσηηθνχ 

κνληέινπ, κε δηεπξπκέλε ζπκκεηνρή θαη ζηελή ζχλδεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε ηνλ 

θξαηηθφ κεραληζκφ.
47

 Σν πξψην εμ απηψλ ηδξχεηαη ζηνλ Πεηξαηά ην 1905, θαη ην 

δεχηεξν έμη ρξφληα αξγφηεξα ζηελ Πάηξα, ελψ κέρξη ην ηέινο ησλ βαιθαληθψλ 

πνιέκσλ αληίζηνηρεο νξγαλψζεηο θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηε χξν, ηε Υίν, ηε 

Μπηηιήλε θαη ηα Ησάλληλα.
48

 

Ζ δπλακηθή απηή παξνπζία ησλ εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ θαηά ηελ πξψηε 

δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ησλ ηδησηηθψλ επηκειεηεξίσλ, 

δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη ε επαλαζχζηαζε ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ ην 1914, 

ππήξμε απιά ην απνηέιεζκα ηεο πξφζεζεο ηνπ θξάηνπο λα ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

κηα ήδε δεδνκέλε θαηάζηαζε. Μέζσ ηεο πξνζέγγηζεο απηήο, ηα επηκειεηήξηα 

νπζηαζηηθά αλαγλσξίδνληαη σο ε κεηεμέιημε ησλ ηδησηηθψλ εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ ζε 

                                                      
46

 Σα εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηε ρξήζε ηε ζπγθεθξηκέλεο πεγήο, σθείινληαη 

θπξίσο ζηελ αζαθή λνκνζεζία πεξί ζπιιφγσλ, φπσο απηή πθίζηαην κέρξη θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ 

λφκνπ 281/1914, αιιά θαη ηελ ηδηάδνπζα εθαξκνγή ηεο. Ο ηεθαλίδεο ι.ρ. αλαθέξεη φηη θαηά ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1880, ην ππνπξγείν, κε ζρεηηθή εγθχθιην, ελεκέξσζε ηνπο λνκάξρεο φηη ε αλαγλψξηζε 

ησλ ζπιιφγσλ δελ απνηεινχζε αλαγθαηφηεηα, βιπ. ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 191. Χζηφζν, νξηζκέλα 

ζηνηρεία εληνπίδνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζψο ε απφθηεζε λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο 

απφ έλα ζχιινγν, πξνυπέζεηε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ, δηαδηθαζία πνπ φκσο, φπσο είλαη 

απηνλφεην, δελ αθνξνχζε φζνπο ζπιιφγνπο δελ ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ αλαγλψξηζε απηή, βιπ. 

ηαχξνο, Μνπδφπνπινο, «Ο λφκνο 281/1914 γηα ηα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία θαη ε επίδξαζε ηνπ ζηε 

εμέιημε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο», ζην ζπιινγηθφ: Μαπξνγνξδάηνο, Γηψξγνο, Υαηδεησζήθ 

Υξήζηνο, (επηκ.), Βεληδειηζκόο θαη Αζηηθόο εθζπγρξνληζκόο, Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο, 

Ζξάθιεην 1988, ζει. 228, φπσο θαη Νίθνο, Πνηακηάλνο, Ζ παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε ηεο Αζήλαο, 

Μαγαδάηνξεο θαη βηνηέρλεο 1880-1925, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ηκήκα ηζηνξίαο-

Αξραηνινγίαο), Ρέζπκλν 2011, ζει. 252. Υσξίο ζπλεπψο ηελ χπαξμε ζπζηεκαηηθψλ θαηαγξαθψλ, είλαη 

αδχλαην λα δηαπηζησζεί ν νπζηαζηηθφο ραξαθηήξαο θαη ε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε ζπιιφγνπ 

ή ην θαηά πφζν ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο, εηδηθά θαηά ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηελ πεξίνδν πνπ 

παξνπζηάδεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία σο ε «ρξπζή επνρή» ησλ εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ, αθνξνχζε ζηελ 

νπζία ηεο, ηελ ίδξπζε λέσλ ζπιιφγσλ ή ηελ επηζεκνπνίεζε ελφο ήδε πθηζηάκελνπ, αλεπίζεκνπ ή εκη-

αλεπίζεκνπ ζπζηήκαηνο. 
47

 Ζ δηαθνξά ησλ επηκειεηεξίσλ απηψλ απφ ηνπο εκπνξηθνχο ζπιιφγνπο, αθνξνχζε θπξίσο ην δήηεκα 

ηεο ζπκκεηνρήο, θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηελ «Πνιηηεία». Δλδεηθηηθφ είλαη ην πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ 

άξζξσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ επηκειεηεξίνπ Πάηξαο, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 94, 26 Απξηιίνπ 1911. 
48

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 193. 
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έλαλ εκηαπηφλνκν άιια ειεγρφκελν απφ ην θξάηνο ζεζκφ
49

, αληίιεςε πνπ κφλν ελ 

κέξεη κπνξεί λα ζεσξεζεί ζσζηή. πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε απφηνκε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ, ππήξμε ην απνηέιεζκα καθξνρξφλησλ αιιαγψλ 

ζηελ νηθνλνκία, ζπλζέηνληαο έλα πεδίν απφ ην νπνίν δελ ζα κπνξνχζε, κε βάζε ηηο 

αληηιήςεηο πνπ θπξηαξρνχζαλ θαηά ηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ζην πιαίζην 

ηνπ «αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ»
50

, λα απνπζηάδεη ε θξαηηθή παξέκβαζε. 

Αληηθεηκεληθφο σζηφζν ζθνπφο, δελ ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηδησηηθψλ ζπιιφγσλ 

απφ έλα αζθπθηηθφ, θεληξηθά ειεγρφκελν ζχζηεκα
51

, άιια ε δεκηνπξγία ελφο 

παξάιιεινπ δηθηχνπ, κε αληηπξνζσπεπηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη γξαθεηνθξαηηθέο 

αξκνδηφηεηεο. Μέζσ απηνχ, ζα επηηπγράλνληαλ ε άκεζε ζπλεξγαζία κε ην θξάηνο, 

θαηά ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα εθθξάδεηαη ην ζχλνιν ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εθθάλζεσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θάζε πεξηνρήο, ζπκβάιινληαο ζην ζρεδηαζκφ κηαο 

ζπλνιηθήο πνιηηηθήο, πξννπηηθή ηελ νπνία νη θαηά ηφπνπο εκπνξηθνί ζχιινγνη, δελ 

θαίλεηαη λα είραλ ηελ πξφζεζε, άιια νχηε θαη ηελ ππνδνκή, λα εμππεξεηήζνπλ.
52

 

 

1.3.2. Θέζπηζε θαη αξρηθή επέθηαζε ηνπ ζεζκνύ (1914-1923). 

 

Γελ είλαη δπζηπρψο, γλσζηφ πφηε αθξηβψο θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο μεθηλάεη ε 

ζπδήηεζε πεξί ησλ επηκειεηεξίσλ ζηελ Διιάδα, πέξα απφ έλα ζχληνκν ζρφιην ηνπ 

ηεθαλίδε πεξί ησλ έληνλσλ ζπδεηήζεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχληαμεο θαη 

ςήθηζεο ηνπ λένπ λφκνπ.
53

 Σν ζρεηηθφ λνκνζρέδην παξνπζηάζηεθε ζηε Βνπιή θαηά 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο 8
εο 

Απξηιίνπ 1913 απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Α. 

Μηραιαθφπνπιν
54

, γηα λα ςεθηζηεί έλα ρξφλν αξγφηεξα, ζηηο 26 Μαξηίνπ ηνπ 1914. 

                                                      
49

 Πέξδηθαο, ό.π., ζει. 18. 
50

 Γηψξγνο, Θ. Μαπξνγνξδάηνο, «Βεληδειηζκφο θαη Αζηηθφο εθζπγρξνληζκφο» ζην ζπιινγηθφ: 

Μαπξνγνξδάηνο, Θ. Γηψξγνο, Υαηδεησζήθ Υξήζηνο, (επηκ.), Βεληδειηζκόο θαη Αζηηθόο 

εθζπγρξνληζκόο, Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 1988, ζει. 12, φπσο θαη Αλδξέαο, Α. 

Γαδήο, «Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ην ηδησηηθφ δίθαην», ζην ζπιινγηθφ: Μαπξνγνξδάηνο, Γηψξγνο, 

Υαηδεησζήθ Υξήζηνο, (επηκ.), Βεληδειηζκόο θαη Αζηηθόο εθζπγρξνληζκόο, Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο 

Κξήηεο, Ζξάθιεην 1988, ζει. 54. 
51

 Ο λφκνο 184/1914, δελ πξνέβιεπε ζε θακία πεξίπησζε ηελ αλαγθαζηηθή δηάιπζε ησλ ζπιιφγσλ, 

νχηε ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ λα επηζεκαίλνπλ ηελ εκθάληζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ. 
52

 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε αλαθνξά ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Α. Μεραιαθφπνπινπ, 

πξνο ηελ βνπιή: «…νχηε νη εκπνξηθνί ζχιινγνη, νχηε ηη θαη’ φλνκα κφλνλ ηνχησλ δηαθέξνλ 

Δκπνξηθφλ θαη Βηνκεραληθφλ Δπηκειεηήξην Πεηξαηψο, απνηεινχζη ηελ θαηαιιεινηέξαλ 

εθπξνζψπηζελ…», παξαηίζεηαη ζην: θηαδάο, ό.π., ζει. 28.  
53

 Ο ηεθαλίδεο κλεκνλεχεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ ζηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ 

λφκνπ, κε θπξηφηεξεο απηέο ησλ ζπιιφγσλ Αζελψλ θαη Πεηξαηψο. Αλαθέξεη αθφκα, ηελ χπαξμε θαη 

ζπζηάζεσλ απφ ηηο δηπισκαηηθέο θαη πξνμεληθέο αξρέο, φπσο θαη αξζξνγξαθίαο κε ζεκαληηθφηεξα ηα 

άξζξα ηνπ π. Κσξψλε ζην πεξηνδηθφ «Οηθνλνκηθή Διιάδη» ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1911, βιπ. 

ηεθαλίδεο, ό.π., ζει.195. 
54

 Πξαθηηθά ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο βνπιήο, ηεο Ά ζπλφδνπ ηεο ΗΘ΄ Βνπιεπηηθήο πεξηφδνπ (19 Μαΐνπ 

1912-30 επηεκβξίνπ 1913), Αζήλα, Δζληθφ ηππνγξαθείν 1913, ζει. 145. 
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ηελ νινθιεξσκέλε ηνπ κνξθή, ν λφκνο 184/1914 «πεξί ζπζηάζεσο εκπνξηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ επηκειεηεξίσλ», πεξηειάκβαλε ζπλνιηθά 65 άξζξα, ρσξηζκέλα ζε 

πέληε επηκέξνπο ελφηεηεο.
55

 Σέζεθε ζε ηζρχ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, θαη 

ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ην Γεθέκβξην, νξίζηεθε ε ίδξπζε ησλ πξψησλ επηκειεηεξίσλ 

ζε Αζήλα, Πεηξαηά, Πάηξα θαη χξν.
56

 Σα γεγνλφηα ηνπ δηραζκνχ, θαη ε είζνδνο ηεο 

Διιάδαο ζηνλ Πξψην Παγθφζκην πφιεκν, αλέβαιαλ ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηνπ 

κέρξη θαη ην 1918.
57

 

Σν έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ 

ζεζκνχ, εθθξάζηεθε κε ηελ ίδξπζε, ζρεδφλ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηνπ πνιέκνπ, 

ελλέα λέσλ επηκειεηεξίσλ ζε Καιακάηα, Βφιν, Ζξάθιεην, Θεζζαινλίθε, Κνδάλε, 

Καβάια, Μπηηιήλε, Υίν θαη άκν, θαη ηξηψλ αθφκα ζε Κέξθπξα, Αξγνζηφιη θαη 

Ησάλληλα ην επφκελν έηνο, ελψ ην 1920 επηρεηξείηαη αλεπηηπρψο ε ίδξπζε εκπνξηθνχ 

επηκειεηεξίνπ ζηα Σξίθαια. Δπφκελν βήκα ππήξμε ε επέθηαζε, ην 1921, ηεο ηζρχνο 

ηνπ λφκνπ 184/1914, ζηηο πεξηνρέο ηεο αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο Θξάθεο, θαη ηεο 

ίδξπζεο ησλ επηκειεηεξίσλ ηνπ Γεδεαγάηο (Αιεμαλδξνχπνιεο), ηεο Γθηνπκνπιηδίλαο 

(Κνκνηελήο), ηεο Αδξηαλνχπνιεο θαη ηεο Ραηδεζηνχ.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απνθαζηδφηαλ ε ίδξπζε ελφο επηκειεηεξίνπ, δελ 

νξηδφηαλ θαηά ηξφπν απφιπην απφ ην λφκν. Ζ ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

επαθηφηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αξκφδηα θξαηηθά φξγαλα, πνπ δελ 

ππνρξενχληαλ λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο, νχηε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο θάζε πφιεο ή 

πεξηνρήο, άιια νχηε θαη ηε δηάζεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Αλ θαη, φπσο 

επηζεκαίλεη ν ηεθαλίδεο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δεηήζεθε ε άπνςε ησλ ηνπηθψλ 

εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ, νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο βαζίδνληαλ απιά ζε δηάθνξεο 

ελδείμεηο, ή ζην αίηεκα θάπνηνπ ηνπηθνχ παξάγνληα.
58

  

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε απνπζία ζπζηεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνεηνηκαζίαο, νδήγεζε ζε αξθεηέο απνηπρίεο θαη πξνβιήκαηα, θαζηζηψληαο ηελ 

δηαδηθαζία ζχζηαζεο ελφο επηκειεηεξίνπ, πνιχ πην ζχλζεηε, ζε ζρέζε κε ηελ απιή 

                                                      
55

1. Ζ δνκή ηνπ λφκνπ αλά θεθάιαηα θαη άξζξα ήηαλ ε εμήο: Ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη δηάιπζε (άξζξα 

1-24), 2. Γηθαηνδνζία (άξζξα 25-28), 3. Πφξνη θαη δηαρείξηζε (άξζξα 30-53), 4. Αλαγγειία θαη 

πξσηνθφιιεζε ησλ επσλπκηψλ (άξζξα 54-58), 5. Πνηληθέο θαη ηειηθέο δηαηάμεηο (άξζξα 59-65).  
56

 Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 377, 15 Γεθεκβξίνπ 1914. 
57

 φισλ, Γξεγνξηάδεο, «Ζ ηεζζαξαθνληαεηία ηνπ Δ.Β.Δ. Αζελψλ», ζην ζπιινγηθφ, 40 ρξόληα 

Δκπνξηθόλ θαη Βηνκεραληθόλ Δπηκειεηήξηνλ Αζελώλ 1919-1959, Μεραειίδεο Μ. Βαζίιεηνο (επηκ.), 

Αζήλα 1959, ζει. 27. 
58

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 200.  
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δεκνζίεπζε ελφο Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο.
59

 Ζ δηαδηθαζία απηή ππήξμε πην άκεζε θαη 

νπζηαζηηθή ζηα κεγάια εκπνξηθά θέληξα, ηεο χξνπ ή ηεο Μπηηιήλεο, φπνπ ηα 

πθηζηάκελα επηκειεηήξηα απεηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε ζχζηαζε ησλ λέσλ, 

αλαπξνζαξκφδνληαο απιά ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην θαηλνχξην λνκηθφ πιαίζην. Σν ίδην 

ζπλέβε θαη κε ην Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν είρε ζπζηαζεί ήδε απφ ην 

1882, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο.
60

 Πξνβιήκαηα φκσο ππήξμαλ 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ πθηζηάκελνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηήξηνπ 

Πεηξαηά, πνπ ζπλέρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αιιάδνληαο κφλν ηνλ ηίηιν ηνπ, ζε 

«Δκπνξηθφλ θαη Βηνκεραληθφλ χιινγνλ»
61

, ελψ δχν αθφκα απνηπρεκέλεο 

πξνζπάζεηεο εληνπίδνληαη ζηε Υίν θαη ηα Ησάλληλα, φπνπ πθίζηαλην ηδησηηθά 

επηκειεηήξηα, ηδξπκέλα κεηά ην 1913.
62

  

Καηαγξάθνληαη σζηφζν θαη αξθεηέο πεξηπηψζεηο επηηπρνχο ίδξπζεο 

επηκειεηεξίσλ ζε πεξηνρέο πνπ δελ είραλ θάπνηα ηδηαίηεξε ππνδνκή, θπξίσο ζηα 

Δθηάλεζα, ηελ Κέξθπξα θαη ηελ Κεθαινληά. Αληίζεηα, αξθεηά πξνβιήκαηα 

εληνπίδνληαη ζηελ βφξεηα Διιάδα, φπνπ ην επηκειεηήξην Κνδάλεο, δελ παξνπζηάδεη 

θακία λνκηθή δξαζηεξηφηεηα κέρξη ηελ θαηάξγεζε ηνπ, ελψ ην επηκειεηήξην 

Καβάιαο μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ηέζζεξα ρξφληα θαζπζηέξεζε, έρνληαο ήδε 

εμαλαγθαζηεί ζε δηάιπζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ, ην 1921. Ζ κεγαιχηεξε 

θαζπζηέξεζε, παξαηεξήζεθε ζηελ πεξίπησζε ηνπ επηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, ην 

νπνίν εγθαηλίαζε ηηο εξγαζίεο ηνπ κφιηο ηελ άλνημε ηνπ 1924, έμη ζρεδφλ ρξφληα κεηά 

                                                      
59

 Λφγσ απνπζίαο ζρεηηθψλ κειεηψλ, είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ν ρξφλνο 

έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθάζηνηε επηκειεηήξηνπ, ελψ πεξηπηψζεηο φπσο απηή ηνπ Ζξαθιείνπ 

δείρλνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηνπ ηδξπηηθνχ 

Β.Γ. θαη ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ. Έλαο έκκεζνο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

παξακέηξνπ απηήο, απνηειεί ε δεκνζίεπζε ησλ δηαθφξσλ Β.Γ. πνπ πξνζδηφξηδαλ ην ζηνηρεηφδεο 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο, παξ’ φηη εληνπίδνληαη πεξηπηψζεηο φπσο απηή ησλ επηκειεηεξίσλ ηεο 

Θξάθεο, φπνπ ηα πξψηα Β.Γ., δεκνζηεχηεθαλ αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Μηα 

άιιε πεγή πξνζδηνξηζκνχ ησλ εκεξνκεληψλ έλαξμεο εξγαζηψλ ησλ επηκειεηεξίσλ, είλαη ε 

δεκνζίεπζε ησλ Γ.. ηνπο, ζην «εκπνξηθφλ εγθφιπηνλ» ηνπ Μαζηάινο, βιπ. Υ. Π. Γ. Μαζηάινο, 

Δκπνξηθόλ Δγθόιπηνλ, Κ. ππξάθνπ θαη Η. Υαηδαξά, Πεηξαηάο, 1923, ζει. 409 έσο 427,  
60

 Πάξηο, Παπακίρνο Υξνλάθεο, Οη Έιιελεο εβξαίνη, κνπζνπικάλνη θαη Νηνλκέ έκπνξνη ηεο 

Θεζζαινλίθεο, 1882-1919, Σαμηθνί θαη εζλνηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί ζε ηξνρηά εμειιεληζκνύ, δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή, Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ηκήκα ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο), Ρέζπκλν 2011, ζει. 294. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν ηεθαλίδεο ζπεχδεη λα επηζεκάλεη φηη κέρξη ην 1916, ην Δπηκειεηήξην 

Θεζζαινλίθεο δηαηεξνχζε ηελ «…ηελ ηζξαειίηηθελ ηνπ κνξθήλ», βιπ. ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 192. 
61

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει.192. 
62

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει.199. Σν Δπηκειεηήξην Υίνπ, φπσο θαη απηφ ηεο Κεθαινληάο 

ππνιεηηνπξγνχζαλ ελψ ην Ησαλλίλσλ θαηαξγήζεθε κε ηελ de facto ππαγσγή ηνπ ζην Δπηκειεηήξην 

Κέξθπξαο ην 1923, ηέζζεξα ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ. Δηδηθά γηα ην Δπηκειεηήξην Ησαλλίλσλ, ν 

ηεθαλίδεο αλαθέξεη φηη παξά ηελ ίδξπζε ηνπ ην 1919, δελ έηπρε ηεο «θξαηηθήο αλαγλψξηζεο» κε 

απνηέιεζκα λα κεηαηξαπεί ζε εκπνξηθφ ζχιινγν. Με ηνλ φξν «αλαγλψξηζε», πηζαλφηαηα γίλεηαη 

αλαθνξά φρη ζην Δπηκειεηήξην σο ηέηνην, αιιά ζηελ άξλεζε ηνπ θξάηνπο λ’ αλαγλσξίζεη ην Γ.. θαη 

θαη’ επέθηαζε ηελ Γ.Δ. ηνπ επηκειεηεξίνπ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε νξγαλσηηθά, πνιηηηθά 

πξνβιήκαηα ή αθφκα πξνβιήκαηα ζηειέρσζεο, βιπ. ηεθαλίδεο, ό.π., ζει.192. 
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απφ ην έηνο δεκνζίεπζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηδξπηηθνχ Β.Γ., ελψ γηα δχν αθφκα 

πεξηπηψζεηο, απηέο ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο άκνπ θαη ησλ Σξηθάισλ, δελ ππάξρεη 

θακία έλδεημε φηη ιεηηνχξγεζαλ πνηέ ζε νπζηαζηηθφ επίπεδν, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ 

επαλίδξπζε ηνπο σο πεξηθεξεηαθά θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1930.  

πλνιηθά, θαηά ηελ πξψηε απηή πεξίνδν, ηδξχζεθαλ 21 επηκειεηήξηα, κηα 

πξάμε πνπ θαηά ηνλ ηεθαλίδε απεηέιεζε θεθαιαηψδεο ζθάικα.
63

 Αλ θαη ε 

δηθαηνδνζία ηνπο, εθηεηλφηαλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επεηξσηηθήο θαη λεζησηηθήο 

Διιάδαο, αξθεηνί λνκνί θαη πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο 

Βφξεηαο Διιάδαο, δελ ππάγνληαλ ζε θάπνην απφ ηα λέα επηκειεηήξηα, θελφ πνπ ζηελ 

πξάμε ππήξμε αθφκα κεγαιχηεξν, δεδνκέλνπ φηη αθφκα θαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

ελφο επηκειεηεξίνπ, δελ ζπλεπαγφηαλ θαη’ αλάγθε θαη ηελ νκαιή ηνπ ιεηηνπξγία.
64

 

 

 

 

1.3.3. Πξνζπάζεηεο γηα αλαδηάηαμε ηνπ ζεζκνύ θαη ε δεύηεξε θάζε επέθηαζεο  

ηνπ (1923-1939).  

 

Ο πξνβιεκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο αξρηθήο, αικαηψδνπο επέθηαζεο ηνπ 

επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ππήξμε ε βαζχηεξε αηηία ηεο 

απφηνκεο δηαθνπή ηεο κεηά ην 1919
66

, φπσο θαη ησλ πνιπάξηζκσλ ηξνπνπνηήζεσλ 

                                                      
63

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 200. Καηά ην ηεθαλίδε, ην θξάηνο έπξεπε λα έρεη πεξηνξηζηεί ζηελ ίδξπζε 

επηκειεηεξίσλ κφλν ζηηο πέληε κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο ρψξαο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε ππεξβνιηθή 

επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ, φρη κφλν δελ πξνζέθεξε ηα αλακελφκελα νθέιε, αιιά ηνλ ππνλφκεπζε ελ ηε 

γελέζεη ηνπ. 
64

 Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά επηκειεηήξηα, απηφ ηνπ Πεηξαηά, εμαλαγθάζηεθε ζε δηάιπζε ηνπ Γ.. ην 

1920 θαη ην 1923, άγλσζην γηα πνην ιφγν ελψ ε θαηαγξαθή ζην εγρεηξηδίν ηνπ Υ. Μαζηάινπ, ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ Γ.. θαη Γ.Δ. γηα ην Δπηκειεηήξην χξνπ θαηά ην δηάζηεκα 1919-1921, απνηειεί ίζσο 

έλδεημε έληνλσλ εζσηεξηθψλ ηξηβψλ θαη αληηπαξαζέζεσλ, βιπ. Μαζηάινο, ό.π., ζει. 256. 
65

 Γελ θαηέζηεη εθηθηφ λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ν ρξφλνο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ησλ ηεζζάξσλ 

επηκειεηεξίσλ ηεο Θξάθεο.  
66

 Νέα επηκειεηήξηα ηδξχνληαη κέρξη θαη ην 1921, σζηφζν νη πεξηπηψζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη κεηά ην 

1920, αθνξνχζαλ ηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ίδξπζεο ηνπ επηκειεηεξίνπ Σξηθάισλ ην 1920, φπσο 

Πίλαθαο 1.3.1. πλνιηθόο αξηζκόο επηκειεηεξίσλ αλά έηνο ίδξπζεο θαη αλά έηνο 

ιεηηνπξγίαο. 

εκεξνκελία 

ίδξπζεο 
αξηζκόο 

επηκειεηεξίσλ 
1918 1919 1920 1923 1924 δελ 

ιεηηνύξγεζαλ 
άγλσζην

65 

1914 4 4 - - - - - - 

1918 9 3 2 - 1 1 2 - 

1919 3 - 1 1 - - 1 - 

1920 1 - - - - - 1 - 

1921 4 - - - - - - 4 

ύλνιν 21 7 3 1 1 1 4 4 
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ησλ επηκειεηεξηαθψλ πεξηθεξεηψλ θαηά ηελ ηξηεηία 1920-1923. Ζ πξψηε εμ απηψλ 

εληνπίδεηαη ην 1920, κε ηελ αθαίξεζε ηεο Λαθσλίαο θαη ησλ Κπζήξσλ απφ ην 

επηκειεηήξην Καιακάηαο, φπσο θαη ησλ δχν αλαηνιηθψλ λνκψλ ηεο Κξήηεο, ησλ 

Υαλίσλ θαη ηνπ Ρεζχκλνπ, απφ ην επηκειεηήξην Ζξαθιείνπ.
67

 

Δπαθφινπζν, θαη ζπλάκα επηζθξάγηζε ηεο αδπλακίαο ηνπ θξάηνπο λα ζηεξίμεη 

ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ, ήηαλ ε γεληθή, αλαγθαζηηθή δηεπζέηεζε ηνπ 

δεηήκαηνο ησλ επηκειεηεξηαθψλ πεξηθεξεηψλ, ηελ άλνημε ηνπ 1923. Μεηά απφ ηξία 

ζρεδφλ ρξφληα ζρεηηθήο αδξάλεηαο, ην Β.Γ. 27
εο

 Μαξηίνπ 1923 φξηδε φηη ην ζχλνιν 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζα θαηαλέκνληαλ αλαγθαζηηθά ζηα ήδε ππάξρνληα 

επηκειεηήξηα, αλαηξψληαο αθφκα θαη απηέο ηηο αξρηθέο παξεκβάζεηο ηνπ 1920, θαη 

επηβάιινληαο ηελ εθ ησλ πξαγκάησλ θαηάξγεζε ησλ επηκειεηεξίσλ Ησαλλίλσλ, 

Κνδάλεο θαη άκνπ, κέζσ ηεο έληαμεο ησλ πεξηθεξεηψλ ηνπο ζηα επηκειεηήξηα ηεο 

Κέξθπξαο, ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Μπηηιήλεο, αληίζηνηρα (Παξάξηεκα, Υάξηεο 

2.). Λακβάλνληαο σζηφζν ππφςε ηα πξνθαλή ιεηηνπξγηθά θαη δηνηθεηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηηο αιιαγέο απηέο, ην δηάηαγκα απάιιαζζε ηα 

επηκειεηήξηα απφ θάζε ππνρξέσζε επί ησλ πεξηνρψλ απηψλ, πέξα απφ ηελ ελ κέξεη 

παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο νηθνλνκηθήο θίλεζεο, ελψ αληίζηξνθα, νη 

έκπνξνη ησλ πεξηνρψλ απηψλ δελ φθεηιαλ λα θαηαγξάθνληαη ή λα πιεξψλνπλ 

εηζθνξέο, ράλνληαο φκσο θαη θάζε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εξγαζίεο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεηο ησλ απνθάζεσλ.
68

  

Ζ ξχζκηζε απηή απεηέιεζε ην πξναλάθξνπζκα ηεο ζεζκνζέηεζεο ην 

Ννέκβξην ηνπ 1923, ελφο λένπ ηχπνπ επηκειεηεξίσλ ππφ ηνλ ηίηιν «πεξηθεξεηαθά», 

ζε αληηδηαζηνιή κε ηα απνθαινχκελα «θεληξηθά» επηκειεηήξηα, έλα είδνο ηνπηθψλ 

παξαξηεκάησλ κε πεξηνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο, πιήξσο φκσο εμαξηεκέλα, 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή, απφ ηα θεληξηθά, ζε φια ζρεδφλ ηα επίπεδα.
69

 

                                                                                                                                                        
θαη ησλ ηεζζάξσλ επηκειεηεξίσλ ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο ην 1921, πξάμε πνπ ζπλδεφηαλ άκεζα κε 

ηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα εδξαίσζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θαη ελζσκάησζε 

ησλ πεξηνρψλ απηψλ, βιπ. θηαδάο, ό.π., ζει. 53.  
67

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πξψηε πεξίπησζε πεξηνξηζκνχ δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο αθνξά ην 

επηκειεηήξην Κνδάλεο. ’ απηφ είρε ππαρζεί απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ην 1918, ε πεξηνρή ηεο Κνξπηζάο, ε 

νπνία γηα επλφεηνπο ιφγνπο αθαηξέζεθε ην ίδην έηνο.  
68 Σν Β.Γ. φξηδε φηη ηα επηκειεηήξηα ζα ήηαλ ππφρξεα πξνο ηηο «λέεο πεξηθέξεηεο», κφλν σο πξνο ηηο 

παξαγξάθνπο 1, 2, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 25, ηνπ λφκνπ 184/1914, ηηο ζρεηηθέο κε ην ξφιν ησλ 

επηκειεηεξίσλ σο εθπξνζψπνπ ηνπ θξάηνπο θαη θαηαγξαθέα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 
69

 Σν θαζεζηψο απηφ, αλαηξέζεθε ην 1929, κε ην λφκν 3762/1929, βάζε ηνπ νπνίνπ ηα πεξηθεξεηαθά 

επηκειεηήξηα απνθηνχζαλ ζρεδφλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηα θεληξηθά θαη πιένλ είραλ ηε δπλαηφηεηα 

είζπξαμεο ζπλδξνκψλ, απνδίδνληαο κάιηζηα έλα κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο ζηα θεληξηθά, πνπ κέρξη ηφηε 

ήηαλ ππεχζπλα γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπο. Παξ’ φια απηά, δηαηεξήζεθαλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί, 

θπξίσο ζην επίπεδν ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο δηθαηνδνζίαο, πνπ εκπφδηδαλ ηελ πιήξε 



 

17 

 

Θα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη ηα πεξηθεξεηαθά επηκειεηήξηα, πνπ επί ηεο νπζίαο ήηαλ 

έλα πβξίδην εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ θαη επηκειεηεξίσλ, δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ λα 

θαιχςνπλ, ζε έλα βαζηθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαλνληθψλ 

επηκειεηεξίσλ, ρσξίο φκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζηζηνχζαλ ηα θαζαπηφ 

επηκειεηήξηα αλεπηζχκεηα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, φπσο ι.ρ. ηελ θαηαβνιή 

ππνρξεσηηθψλ εηζθνξψλ θαη ηελ αλαγθαζηηθή ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο. Ίζσο 

πάιη, ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα απνθεπρζεί ε ίδξπζε λέσλ επηκειεηεξίσλ ζε πεξηνρέο 

πνπ, παξφηη δεηνχζαλ απφ ηελ θπβέξλεζε λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηελ 

νπζία δελ δηέζεηαλ ηελ θαηάιιειε νηθνλνκηθή ή άιιε ππνδνκή. πλεπψο, κε βάζε 

ηελ εκπεηξία πνπ πιένλ είρε ζρεκαηηζηεί, έπξεπε είηε λα απνηξαπεί ε ζχζηαζε ηνπο, 

είηε απηά λα ππαρζνχλ ζε κεγαιχηεξεο πεξηθέξεηεο, φπνπ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο, 

έπξεπε λα θαηαζηνχλ δηνηθεηηθά βηψζηκεο.  

Χζηφζν, ε θαζηέξσζε ηνπο δελ νδήγεζε ζηελ άκεζε αλαλέσζε ηνπ ζεζκνχ, 

θαζψο ρξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ δχν αθφκα ρξφληα πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζνχλ ηα 

πξψηα επηκειεηήξηα απηνχ ηνπ ηχπνπ. Σν πξψην εμ απηψλ, ηδξχεηαη ζηελ Ξάλζε ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1925, θαη δχν αθφκα αληίζηνηρα ζηε Γξάκα θαη ηελ Κεθαινληά.
70

 

πλνιηθά, θαηά ηα έηε 1925, 1926, θαη 1928, ηδξχνληαη εθηά πεξηθεξεηαθά 

επηκειεηήξηα ζε πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο, ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ηε 

Θξάθε, θαη ζηα Δθηάλεζα, (Παξάξηεκα, ράξηεο 3.). Καηά ηε δεχηεξε πεξίνδν 

δηάδνζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηκειεηεξίσλ, πνπ ηνπνζεηείηαη ζην 1932, ζε κία 

πεξίνδν θξίζεο, ηδξχζεθαλ 11 αθφκα πεξηθεξεηαθά επηκειεηήξηα αλά ηελ Διιάδα, 

αλάκεζα ζηα νπνία, πεξηιακβάλνληαλ θαη νξηζκέλα, φπσο απηφ ηεο άκνπ θαη ησλ 

Σξηθάισλ, φπνπ θαηά ην παξειζφλ είρε απνηχρεη ε πξνζπάζεηα ζχζηαζεο ηνπο σο 

θεληξηθά επηκειεηήξηα ή αθφκα θαη απηφ ηεο Υαιθίδνο, φπνπ παιηφηεξα, ν ηνπηθφο 

εκπνξηθφο ζχιινγνο είρε αξλεζεί ηελ ίδξπζε επηκειεηεξίνπ.
71

 

                                                                                                                                                        
εμίζσζε πεξηθεξεηαθψλ θαη θεληξηθψλ επηκειεηεξίσλ, θάηη πνπ άιισζηε δελ ζα είρε λφεκα, εθφζνλ 

έλα πεξηθεξεηαθφ επηκειεηήξην κπνξνχζε λα κεηαηξαπεί ζε θεληξηθφ, αλ απηφ θξηλφηαλ αλαγθαίν. 
70

 Ζ πεξίπησζε ηεο Κεθαινληάο απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε θαζψο ππήξμε ην κνλαδηθφ παξάδεηγκα 

κεηαηξνπήο θεληξηθνχ ζε πεξηθεξεηαθφ επηκειεηήξην. Αλ θαη δελ έρεη κειεηεζεί επαξθψο, ε 

πεξίπησζε απηή δείρλεη ίζσο κε ηνλ πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηε ζπαζκσδηθή θαη ζπρλά 

αζπλάξηεηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Σν αξρηθφ Δπηκειεηήξην Αξγνζηνιίνπ, ηδξχζεθε 

ην 1919, ζε κηα πεξηνρή πνπ θαηά ην ηεθαλίδε φρη κφλν δελ πθίζηαην αλάγθε χπαξμεο ηνπ αιιά νχηε 

θαη ηα κέζα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ. Παξ’ φια απηά θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγεί θαλνληθά ηνπιάρηζηνλ απφ 

ην 1921 θαη κάιηζηα ην 1923 επεθηείλεηαη ζηε Εάθπλζν. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1925, δηαιχεηαη ην Γ.. θαη 

ηνλ Οθηψβξην αλαθνηλψλεηαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε πεξηθεξεηαθφ κε ηελ έληαμε ηνπ ζην Δπηκειεηήξην 

Πάηξαο ελψ ηξεηο κφιηο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ, λέν Β.Γ. νξίδεη ηελ 

επαλαζχζηαζε ηνπ σο θαλνληθφ επηκειεηήξην.  
71

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 200. 
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Απφ ηα ζπλνιηθά 18 επηκειεηήξηα πνπ ηδξχνληαη ζην Μεζνπφιεκν, θαλέλα 

δελ ζπζηάζεθε σο θεληξηθφ. Πέληε απφ απηά, ηα επηκειεηήξηα Κεθαινληάο, Γξάκαο, 

Πχξγνπ θαη Φιψξηλαο, φπσο θαη απηφ ηεο άκνπ, κεηαηξάπεθαλ απφ πεξηθεξεηαθά 

ζε θεληξηθά, ελψ κφιηο δχν, απηά ηνπ Ναππιίνπ θαη ηεο Σξίπνιεο, θαηαξγήζεθαλ ην 

1937 θαη 1940 αληίζηνηρα. Σελ παξακνλή ηνπ πνιέκνπ, φηαλ επηβιήζεθε ε 

απαγφξεπζε ίδξπζεο λέσλ πεξηθεξεηαθψλ επηκειεηεξίσλ, ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο ιεηηνπξγνχζαλ επί ησλ 36 δηνηθεηηθψλ λνκψλ, 32 ζπλνιηθά 

επηκειεηήξηα, 20 θεληξηθά θαη 12 πεξηθεξεηαθά. 

 

1.3.4. Σν πιαίζην, ε εθαξκνγή θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ 184/1914. 
 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν λφκνο πεξί εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ, ππήξμε ην απνηέιεζκα 

ζπζηεκαηηθήο πξνεξγαζίαο, βαζηζκέλεο ζε παιαηφηεξα θαη δνθηκαζκέλα 

ππνδείγκαηα ρσξψλ, φπσο απηφ ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ηηαιίαο
72

, ν 

ρξφλνο δηαηήξεζεο ηεο αξρηθήο ηνπ κνξθήο ππήξμε ειάρηζηνο. Πνιιέο απφ ηηο 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εηδηθά θαηά ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζεζκνχ, νθείινληαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο δνκηθέο αδπλακίεο ηνπ λφκνπ, θαη αθνξνχζαλ 

θπξίσο δηνηθεηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα πξνβιήκαηα. Αλάκεζα ζε απηά, ην 

κεγαιχηεξν βάξνο, δφζεθε ζηα δχν θξίζηκα αιιειεπηθαιππηφκελα δεηήκαηα, ηεο 

ζπκκεηνρήο, θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεδίνπ ηεο 

δηθαηνδνζίαο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηκειεηεξίσλ, ή αληίζηξνθα, ησλ νξίσλ 

δξάζεο θαη παξέκβαζήο ηνπο. 

Γελ πξέπεη σζηφζν λα παξαβιέπεηαη, φηη πνιιέο απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο, 

πξνζζήθεο, θαη παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, απνζθνπνχζαλ ζηελ επίιπζε πην άκεζσλ, ζπρλά έθηαθησλ, 

πξνβιεκάησλ, κε νπζηαζηηθφ ζθνπφ ηε δηαξθή πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζεζκνχ ζην ηδηαίηεξα ξεπζηφ πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, θαη θπξίσο νηθνλνκηθφ πιαίζην ηεο 

πεξηφδνπ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηρεηξνχληαλ νη παξεκβάζεηο απηέο, δελ ζπλδεφηαλ 

κφλν κε ηε ζπγθπξία θαη ηηο άκεζεο αλάγθεο, άιια θαη κε ηε δηαξθή πξνζπάζεηα απφ 

κέξνπο ηνπ θξάηνπο λα δηαηεξήζεη, θαη θαηά πεξηπηψζεηο, λα επεθηείλεη ηνλ έιεγρν 

ηνπ επί ησλ επηκειεηεξίσλ, ελψ δελ πξέπεη λα αγλνείηαη φηη ε πξννπηηθή απηή, 

απεηέιεζε πεδίν αληηπαξάζεζεο αληίξξνπσλ, επίζεκσλ θαη κε ζπκθεξφλησλ, πνπ 

έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο, ή ελέηεηλαλ ηε δξάζε ηνπο, θαηά ηελ πεξίνδν απηή. 

 

                                                      
72

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει.195 φπσο θαη Μαζηάινο, ό.π., ζει.7. 
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Πίλαθαο 1.3.2. Έηνο ίδξπζεο, δηάιπζεο θαη κεηαηξνπήο θεληξηθώλ & πεξηθεξεηαθώλ 

επηκειεηεξίσλ (1914-1948). 

 

Κεληξηθά Δπηκειεηήξηα 

 
Πεξηθεξεηαθά Δπηκειεηήξηα 

Δπηκειεηήξην 
έηνο 

ίδξπζεο 
έηνο 

δηάιπζεο 
Δπηκειεηήξην 

έηνο 

ίδξπζεο 

έηνο 

δηάιπζεο 

έηνο 

κεηαηξνπήο 

ζε θεληξηθφ 

Αζήλα 1914 - Ξάλζε 1925 - - 

Πεηξαηάο 1914 - Έδεζζα 1925 - - 

Πάηξα 1914 - Κεθαινληά 1925 - 1926 

χξν 1914 - Γξάκα 1926 - 1930 
Καιακάηα 

(Μεζζελίαο) 
1918 - Κνδάλε 1926 - - 

Βφινπ 

(Μαγλεζίαο) 
1918 - Λεπθάδα 1928 - - 

Ζξαθιείνπ 1918 - Πχξγνο 1928 - 1935 

Θεζζαινλίθεο 1918 - 

Αγξίλην 

(Αηησιναθαξλα-

λίαο) 

1932 - - 

Κνδάλεο 1918 1923 Υαλίσλ 1933 - - 

Καβάιαο 1918 - 
Υαιθίδαο 

(Δχβνηαο) 
1933 - - 

Μπηηιήλεο 1918 - άκν 1934 - 1939 

Υίνπ 1918 - Ρέζπκλν 1934 - - 

άκνπ 1918 1923 Φιψξηλα 1934 - 1935 

Ησαλλίλσλ 

(Ζπείξνπ) 

1919/ 
1924-

1925 
1923 Σξίθαια 1935 - - 

Κέξθπξαο 1919 - Κφξηλζν 1935 - - 

Κεθαινληάο 

(Κεθαινληάο & 

Ηζάθεο, 

Αξγνζηνιίνπ) 

1919 1925 
Λαθσλία 

(Γχζεην) 
1935 - - 

Σξηθάισλ 1920 ; Ναχπιην 1935 1937 - 

Αδξηαλνχπνιεο 1921 ; Σξίπνιε 1935 1940 - 

Ραηδεζηνχ 1921 ; Άγηνο Νηθφιανο 1947 - - 

Κνκνηελήο 

(Γθηνπκνπιηδί-

λαο Ρνδφπεο) 
1921 - 

έξξεο 

 
1947 - - 

Αιεμαλδξνχπν-

ιεο (Γεδεαγάηο) 
1921 - Λακία 1948 - - 

Εαθχλζνπ 1923 1933 Καζηνξηά 1948 - - 

Λάξηζα 1946 - - - - - 

       

 

 

α. Ζ πξώηε πεξίνδνο (1918-1922). Απφ ην πξψην έηνο νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

λφκνπ 184/1914, θξίζεθε αλαγθαίν λα πξαγκαηνπνηεζεί έλαο ηθαλφο αξηζκφο 

αιιαγψλ, κε θχξην ζηφρν ηελ απινπνίεζε ησλ ζχλζεησλ θαη ρξνλνβφξσλ 

δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο ησλ επηκειεηεξίσλ. Ζ πξψηε δηεπξπκέλε ηξνπνπνίεζε επί ηνπ 
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1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ άξζξσλ  πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 1920, φηαλ πιένλ είρε 

δεκηνπξγεζεί έλα βαζηθφ δίθηπν ελεξγψλ επηκειεηεξίσλ, (λφκνο 1863/1920). 

Αθνινπζψληαο ην πλεχκα πξνγελέζηεξσλ παξεκβάζεσλ, επηρεηξνχληαλ ε ξχζκηζε 

αξθεηψλ ιεηηνπξγηθψλ δεηεκάησλ
73

, θεληξηθφο σζηφζν ζηφρνο ήηαλ ε πξννπηηθή ηεο 

αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ «κειψλ», ησλ πξνζψπσλ δειαδή πνπ πιεξνχζαλ ηνπο 

φξνπο γηα λα θαηέρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη. Σν αξρηθά 

πεξίπινθν ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ελφο κέινπο
74

, αληηθαηαζηάζεθε απφ κηα θαη 

κνλαδηθή πξνυπφζεζε, ηελ θαηαβνιή ζπγθεθξηκέλνπ χςνπο δεκφζηνπ θφξνπ 

επαγγεικαηηθήο πξνζφδνπ αλά πεξηνρή, επεθηείλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ, ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο «…επί ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ησλ κηθξνεπαγγεικαηηψλ θαη ρεηξνηερλψλ…»
75

, θαη απμάλνληαο θαη ηα έζνδα, θαζψο 

φια πιένλ ηα κέιε ήηαλ ππφρξεα ζηελ θαηαβνιή «εληαπζίνπ εηζθνξάο». ’ έλα 

δεχηεξν επίπεδν, ν λφκνο δηεπζεηνχζε ην θαηλφκελν ηεο ζπκκεηνρήο νξηζκέλσλ 

ηδηαίηεξσλ θαηεγνξηψλ, φπσο ησλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ, ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ 

αλειίθσλ,
76

 ελψ θαηαξγνχζε νξηζκέλεο πξνβιέςεηο πνπ απνζάξξπλαλ ηελ 

ζπκκεηνρή, φπσο ηελ παξάγξαθν ηέζζεξα ηνπ άξζξνπ 30, πνπ αλαθεξφηαλ ζηε 

δπλαηφηεηα επηβνιήο επηπξφζζεηεο θνξνινγίαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο, επί ηνπ 

γεληθφηεξνπ εηζνδήκαηνο ησλ κειψλ.  

Χζηφζν, ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ επηκειεηεξίσλ δελ ππήξμε ην κνλαδηθφ 

θίλεηξν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεσλ. Πέξα απφ ηε ξχζκηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ, νη λέεο παξάκεηξνη επλννχζαλ ηελ είζνδν ζην ζψκα 

                                                      
73 Οη θπξηφηεξεο παξάκεηξνη ηνπ λφκνπ 1863/1920, αθνξνχζαλ ηε κεηαθνξά ζηα επηκειεηήξηα ηεο 

επζχλεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ εζσηεξηθψλ ηνπο εξγαζηψλ, φπσο ι.ρ. απηφ 

ηεο ζχληαμεο ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ 

αλάκεημε άιισλ ππεξεζηψλ, μέλσλ πξνο ηα εκπνξηθά δεηήκαηα.  
74

 Με βάζε ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ 184, ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ φπσο θαη ηελ ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο εηζθνξάο, είραλ ηα άηνκα πνπ αζθνχζαλ ην επηηήδεπκα ηνπο γηα δχν ηνπιάρηζηνλ έηε θαη 

ελέπηπηαλ ζην αξζξν 2, ηνπ Β.Γ. ηεο 2/14 Μαΐνπ 1835, πεξί αξκνδηφηεηαο εκπνξνδηθείσλ. Έπξεπε 

αθφκα λα είλαη εγγεγξακέλα ζηνπο θνξνινγηθνχο θαηαιφγνπο Β θαη Γ θαηεγνξίαο θαη λα πιεξψλνπλ 

εηήζην θφξν ζπγθεθξηκέλνπ χςνπο, δηαθνξεηηθφ γηα θάζε θαηεγνξία, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

πφιεο νπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ. Σν δηθαίσκα απηφ επεθηεηλφηαλ θαη ζηνπο εθνπιηζηέο αηκφπινησλ 

θαη ηζηηνθφξσλ ρσξεηηθφηεηαο 100tn. Απφ απηνχο εθιφγηκνη ήηαλ φζνη «…απφ ηξηεηίαο εμαζθνχληεο 

ην επάγγεικα ησλ, εκπνξεπφκελνη ελ ηε έδξα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη θαηαβάιινληεο, σο έκπνξνη, 

εηήζηνλ δεκφζηνλ θφξνλ…». ινη νη ππνινηπνη έκπνξνη θαη παξαγσγνί, ήηαλ ππνρξεσκέλνη απιά λα 

θαηαγξαθνχλ ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιν θαξαβάινληαο κφλν ην ηέινο εγγξαθήο,. 
75

ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 202.  
76

Σν θίλεηξν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζζήθε πεξί γπλαηθψλ θαη αλειίθσλ, ζα πξέπεη ίζσο λ’ 

αλαδεηεζεί ζηε καθξνρξφληα πνιεκηθή θαηάζηαζε, αλ θαη αλάινγεο πξνβιέςεηο, κε ηελ ίδηα ή 

παξφκνηα κνξθή, πθίζηαλην θαη ζε επηκειεηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ, βιπ. Mark, Mazower, Ζ Διιάδα θαη 

ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Μαξθέηνο, πχξνο (κηθ.), Μ.Η.Δ.Σ., Αζήλα 2009, ζει. 70 θαη 

ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 215. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ λφκνπ 1863, επαιείθζεθαλ νη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε 

ηε ζπκκεηνρή εθνπιηζηψλ ζηα επηκειεηήξηα. 
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πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ, πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ θαηεγνξία ησλ επαγγεικαηηψλ θαη 

ησλ βηνηερλψλ, πξννπηηθή πνπ θαηά ηνλ ηεθαλίδε, ππήξμε κηα ηδηαίηεξα άζηνρε 

πξνζπάζεηα.
77

 Απψηεξνο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ήηαλ ε, ελ κέξεη, 

ηθαλνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ε άκβιπλζε ηνπ ηζρπξνχ, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1920, θηλήκαηνο δηεθδίθεζεο ηεο επίζεκεο αλαγλψξηζεο ηνπο σο απηφλνκεο ηάμεο, 

κε δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ηνπο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο αλεμάξηεησλ 

επαγγεικαηνβηνηερλψλ επηκειεηεξίσλ.  

Οη πνιιαπιέο φκσο αδπλακίεο ηνπ λφκνπ
78

, έθεξαλ ηα αληίζεηα 

απνηειέζκαηα, νδεγψληαο ζε ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο. ηαλ δπν ρξφληα αξγφηεξα ηα 

επηκειεηήξηα Αζελψλ θαη Πεηξαηψο, επηρείξεζαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε δεκηνπξγία 

ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ, ν πξφεδξνο ηεο Γ..Δ.Β.Δ. θαηήγγεηιε επίζεκα ην λφκν, σο 

άκεζε πξνζπάζεηα δηάζπαζεο ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ππνλφκεπζεο ηνπ αηηήκαηνο 

γηα μερσξηζηά επηκειεηήξηα, θαιψληαο ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο λα απέρνπλ επί πνηλή 

δηαγξαθήο απφ ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο.
79

 Πξάγκαηη, ε έθθιεζε ηνπ εηζαθνχζηεθε, 

νδεγψληαο ζηε κε νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, θαη ελζαξξχλνληαο ηελ 

δηεθδίθεζε ηεο δπλαηφηεηαο απηφλνκεο εθπξνζψπεζεο. Απνηέιεζκα, ήηαλ ε ςήθηζε 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 1922, ηνπ λφκνπ 2872/1922 «πεξί ζπζηάζεσο επαγγεικαηηθψλ 

επηκειεηεξίσλ», ν νπνίνο, φπσο θαη άιια λνκνζεηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηφδνπ, δελ εθαξκφζηεθε πνηέ ζηελ πξάμε, ιφγσ ησλ γεγνλφησλ πνπ αθνινχζεζαλ 

ηελ ήηηα ηνπ 1922.
80

 

Δθηφο φκσο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο, νχηε θαη ηα εκπνξηθά επηκειεηήξηα 

ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 1920. ηαλ έλα ρξφλν αξγφηεξα, 

θιήζεθαλ απφ ην Τπ.Δζ.Οηθ.  λα εθζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο σο πξνο ηελ πξννπηηθή 

αιιαγψλ επί ηνπ λφκνπ, εκθαλίδνληαη αλαθνξέο, φπσο απηή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Πεηξαηά, φπνπ επηζεκαίλνληαλ φηη, ε ηαθηηθή ζχλδεζεο ησλ εηζθνξψλ κε ηα εκπνξηθά 

θέξδε, δελ πξνζέθεξε εγγπεκέλεο πξνζφδνπο.
81

 Χο αληηζηάζκηζκα πξνηεηλφηαλ ε 

επηβνιή παξάιιειεο, αιιά ζηαζεξήο εηζθνξάο, φπσο θαη ε παξάιιειε ζέζπηζε 

αλψηαηνπ νξίνπ εηζθνξψλ αλά κέινο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ηζφηεηα. 

                                                      
77

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 202.  
78

 Ο λφκνο, δελ παξείρε θακία εγγχεζε, ζρεηηθή κε ηελ ίδξπζε επαγγεικαηηθψλ ηκεκάησλ, θαζψο ε 

δεκηνπξγία ηνπο επαθηφηαλ ζην Τπ.Δζ.Οηθ., νχηε πξνζδηφξηδε κε ζαθήλεηα, πνηνη ζα ππάγνληαλ ζε 

θάζε ηκήκα, πέξα απφ κηα γεληθή αλαθνξά. Δπηπιένλ, ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηελ 

Γ.Δ., πξνζδηνξίδνληαλ απζαίξεηα θαη φρη ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ θάζε ηκήκαηνο.  
79

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 202. ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο Δπαγγεικαηηθψλ επηκειεηεξίσλ 

θαη ην κπντθνηάξηζκα ησλ εθινγψλ ηνπ 1922, βιπ. Πνηακηάλνο, ό.π., ζει. 945. 
80

Πνηακηάλνο, ό.π., ζει. 950. Ο ηεθαλίδεο αζθεί έληνλε θξηηηθή ζην λφκν, βιπ. ηεθαλίδεο, ζει. 203. 
81

 Μαζηάινο, ό.π., ζει. 239. 
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Πξνηεηλφηαλ αθφκα, ε αληηθαηάζηαζε ησλ θνξνινγηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ απφθηεζε 

ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο απφ έλα επηπιένλ ζηαζεξφ εηήζην ηέινο, ζηνρεχνληαο, φρη 

κφλν ζηελ αχμεζε ησλ εηζθνξψλ, αιιά θαη ζηελ πξνζζήθε ζην ζψκα ησλ κειψλ 

πξνζψπσλ, πνπ παξά ην φηη δηέζεηαλ ηα αλαγθαία πξνζφληα, δελ κπνξνχζαλ, γηα 

θνξνινγηθνχο ιφγνπο, λα κεηάζρνπλ ζ’ απηφ.
82

 

Μέζα απφ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην βαζηθφ 

πξφβιεκα, ηνπιάρηζηνλ ησλ θεληξηθψλ επηκειεηεξίσλ, δελ ήηαλ απηή θαζαπηή ε 

έιιεηςε πφξσλ, αιιά ε απνπζία ζηαζεξήο εηήζηαο πξνζφδνπ. Απηή θαζηζηνχζε 

αβέβαηε θάζε πξνζπάζεηα νηθνλνκηθνχ θαη θαη’ επέθηαζε νξγαλσηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ.
83

 Δμίζνπ αβέβαηε ζα ήηαλ θαη ε ειάθξπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ήδε ελεξγψλ κειψλ, κέζσ ηεο αλαθαηαλνκήο ησλ εηζθνξψλ θαη 

φρη ηεο καδηθήο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ηνπο, πξννπηηθή πνπ κφλν ππφ φξνπο ήηαλ 

επηζπκεηή, θαη ζίγνπξα φρη κε ηνλ ηξφπν πνπ απηή πξνσζνχληαλ απφ ην λφκν 

1863/1920.  

Παξφια απηά, θακία πξφηαζε πεξί απνθιεηζκνχ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ δελ 

πεξηειήθζε ζην θνηλφ ζρέδην λφκνπ πνπ ζπλέηαμαλ, γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, ηα ηξία 

επηκειεηήξηα ηεο Αζήλαο, ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο.
84

 Οη 25 πξνηεηλφκελεο 

αιιαγέο πνπ πεξηέρνληαλ ζην θνηλφ απηφ ζρέδην, ην νπνίν, φπσο θαη ην ππφκλεκα ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηά, ζπληάρζεθε κεηά απφ αίηεκα ηνπ Τπ.Δζ.Οηθ., αθνξνχζαλ ζε 

δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο, Σελ ξχζκηζε νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ, κε 

θχξην άμνλα ηελ επίιπζε ησλ δεηεκάησλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο, 

θαη ηελ πξνψζεζε νξηζκέλσλ αιιαγψλ, πνπ απνζθνπνχζαλ ζηε κεγαιχηεξε 

απηνλφκεζε ησλ επηκειεηεξίσλ, φπσο ηελ άξζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.., ηελ πξφζβαζε ζηα πξαθηηθά κφλν κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε 

ηνπ πξνέδξνπ
85

, άιια θαη ηε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζσκάησλ, κε ηαπηφρξνλν πεξηνξηζκφ ησλ απνθάζεσλ πνπ ππφθεηλην ππνρξεσηηθά 

                                                      
82

 Μαζηάινο, ό.π., ζει. 241. Οη πξνηάζεηο απηέο ζπκπεξηειήθζεζαλ απηνχζηεο ζην ζρέδην λφκνπ ησλ 

ηξηψλ επηκειεηεξίσλ, βιπ. Μαζηάινο, ό.π., ζει. 81. 
83

 Μαζηάινο, ό.π., ζει. 11.  
84

 Ζ αληίζεζε ζηε καδηθή δηεχξπλζε, εθθξάζηεθε ζηελ πην αθξαία κνξθή ηεο, κέζσ ηεο πξφηαζεο ηνπ 

επηκειεηεξίνπ Πεηξαηά, λα κελ ζπκπεξηιεθζνχλ νχηε θαλ ζηα κεηξψα ησλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ 

φζα επαγγέικαηα δελ αζρνινχληαλ κε ην εηζαγσγηθφ ή εμαγσγηθφ εκπφξην, βιπ. Μαζηάινο, ό.π., ζει. 

243. Χζηφζν, κηα ηέηνηα πξφηαζε, δχζθνια ζα γηλφηαλ απνδεθηή απφ ηα άιια επηκειεηήξηα θαη 

θπξίσο απφ ηα επαξρηαθά, δεδνκέλνπ φηη ν απνθιεηζκφο ησλ παξαπάλσ επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ, 

ζα πεξηφξηδε ζεκαληηθά, φρη κφλν ηα εηζνδήκαηα αιιά θαη ην θχξνο, φπσο θαη ηελ ηζρχ ηνπο επί ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ. ρεηηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ επηκειεηεξίσλ, βιέπεηε: Πνηακηάλνο, ό.π., ζει. 

949. 
85

 Μαζηάινο, ό.π., ζει.94. 
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ζηνλ έιεγρν ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ ππνπξγείνπ. ην ίδην πιαίζην, επηδησθφηαλ ε 

απνθαηάζηαζε βαζηθψλ δηθαησκάησλ, κε θπξηφηεξν ηελ απάιεηςε ηεο πξνζζήθεο 

ζην άξζξν 25 ηνπ αξρηθνχ λφκνπ, πνπ παξείρε ζην θξάηνο ην δηθαίσκα ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ, ρσξίο ηελ πξφηεξε γλσκνδφηεζε ηνπ επηκειεηεξίνπ, ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππήξρε ν απαξαίηεηνο ρξφλνο, ή πθίζηαλην άιινη ζνβαξνί ιφγνη.
86

 

Ίζσο ε ηξνπνπνίεζε απηή λα θαληάδεη αζήκαληε ζε ζρέζε κε ηηο πνιπάξηζκεο 

αιιαγέο πνπ επέθεξε ην λφκνο ηνπ 1920, ν νπνίνο ελίζρπζε ην ξφιν θαη ηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ επηκειεηεξίσλ. Δίλαη σζηφζν γεγνλφο φηη ε αλαίξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο ππνρξεσηηθήο γλσκνδφηεζεο, πεξηφξηδε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε 

δπλαηφηεηα ησλ Δπηκειεηεξίσλ λα εθθξάζνπλ θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα 

ησλ κειψλ ηνπο
87

. Ζ παξέκβαζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο, φπσο ε 

ππνρξεσηηθή παξνπζία ελφο αληηπξνζψπνπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηεο Γ.Δ. φισλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ
88

, δείρλνπλ κε ζαθήλεηα φηη ζε απηή ηελ πεξίνδν, 

βαζηθή επηδίσμε ηνπ θξάηνπο δελ ήηαλ ε ελίζρπζε ηνπ απηφλνκνπ ραξαθηήξα ησλ 

επηκειεηεξίσλ, άιια ηνπ ξφινπ ηνπο σο απινχ ηνπνηεξεηή, ζηεξψληαο ηνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηαηξαπνχλ ζε ηζρπξνχο αληηπνιηηεπηηθνχο πφινπο, ηθαλνχο λα 

παξέκβνπλ θαηαιπηηθά ζηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

 
β. Ζ δεύηεξε πεξίνδνο (1923-1929). Σξία ρξφληα κεηά ηελ θαζηέξσζε ηνπ λφκνπ 

1863/1920, ε θπβέξλεζε Γνλαηά πξνψζεζε κηα λέα, δηεπξπκέλε ζεηξά 

κεηαξξπζκίζεσλ. Οξηζκέλεο ελδείμεηο, φπσο ην αίηεκα πνπ πξνθάιεζε ηε δεκηνπξγία 

ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ησλ ηξηψλ Δπηκειεηεξίσλ, δείρλνπλ φηη ε πξφζεζε γηα λέεο 

αιιαγέο ήηαλ ππαξθηή, ήδε απφ ην 1921. Καζνξηζηηθφο σζηφζν παξάγνληαο, ηφζν 

γηα ηνλ ρξφλν εκθάληζεο, φζν θαη γηα ηε κνξθή ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 

10
εο

 Ννεκβξίνπ 1923, απεηέιεζε ην άδνμν ηέινο ηεο Μηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο πνπ 

«…δηέιπζε ην φξακα ηεο Μεγάιεο Διιάδαο θαη ηεο κεγάιεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηελ 
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 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 203 φπσο θαη Γξεγνξηάδεο, ό.π., ζει. 28. 
87

 Δλδεηθηηθή ηεο πξφζεζεο ησλ επηκειεηεξίσλ λ’ αλαζεσξήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε, είλαη 

ε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ην 1930, λα κελ παξνπζηάζνπλ θαλέλα αίηεκα ζην ζπλέδξην ηεο 

Έλσζεο Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δπηκειεηεξίσλ, πέξα απφ ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

άξζξνπ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 9 Φεβξνπαξίνπ 1930, ζει. 111. 
88

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν είρε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο φρη φκσο θαη ςήθνπ. ην ζρέδην ησλ ηξηψλ 

επηκειεηεξίσλ ηνπ 1921, δελ πξνηεηλφηαλ ε ξηδηθή θαηάξγεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνπζίαο αιιά 

δεηνχληαλ λα κελ ππνινγίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ επίηεπμε απαξηίαο, 

βιπ. Μαζηάινο, ό.π., ζει.81. 
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νπνία θαιείην λ’ αμηνπνηήζεη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία»
89

, θαη ε πξνζπάζεηα 

αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο ζε θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν.  

Δηδηθφηεξα, ε πξνζδνθία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ φιν θαη κεγαιχηεξσλ πηέζεσλ, 

απφ κέξνπο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, επέβαιε ηελ αλαίξεζε ηνπ λφκνπ ηνπ 1920, 

πεξί ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ, θαη ηελ επαλαθνξά ηνπο ζηνπο 

θφιπνπο ησλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδησθφηαλ ε 

δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ εξγνδνηηθνχ κεηψπνπ, ηθαλνχ θαη πξφζπκνπ λα ζπλεξγαζηεί 

κε ηελ θπβέξλεζε, αλάγθε πνπ γίλεηαη αθφκα πην πηεζηηθή, κεηά απφ γεγνλφηα φπσο, 

ην απνθαινχκελν απφ ηνλ Σχπν «εξγαηηθφ πξαμηθφπεκα»
90

, ηε κεγάιε απεξγία ηνπ 

Απγνχζηνπ ηνπ 1923.
91

 Έηζη, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ λφκν ηνπ 1920, νη 

παξεκβάζεηο ηνπ 1923 απνζθνπνχζαλ, φρη ηφζν ζηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζεζκνχ, φζν ζηε ζπζπείξσζε ησλ εξγνδνηηθψλ νκάδσλ, ζηνρεχνληαο ζηελ 

ηζρπξνπνίεζε ησλ κέζσλ δεκφζηαο έθθξαζεο θαη παξέκβαζεο ηνπο, πάληα φκσο 

κέζα ζην πιαίζην, αλ φρη ζην πεξηζψξην, ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο.
92

 

Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, πνιιέο απφ ηηο αλαζηνιέο θαη ηνπο δηζηαγκνχο πνπ 

πηζαλφλ ππήξμαλ θαηά ην παξειζφλ, μεπεξάζηεθαλ, ζέηνληαο σο αληηθεηκεληθφ ζηφρν 

ησλ λέσλ ηξνπνπνηήζεσλ, ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ πιεπξψλ: Γηα πξψηε θνξά, 

δίπια ζην ραξαθηεξηζκφ ησλ Δπηκειεηεξίσλ σο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, πξνζηίζεηαη ν φξνο «λνκηθέο ελψζεηο εκπφξσλ θαη βηνκεράλσλ θαη 

βηνηερλψλ», απνδίδνληαο ηνπο κηα κνξθή, ηππηθήο έζησ, απηνηέιεηαο, θαη 

αλαγλσξίδνληαο ηελ χπαξμε εληφο απηψλ, δχν ηζφηηκσλ «νηθνλνκηθψλ νκάδσλ». 

Δπηπιένλ, πνιιέο απφ ηηο ειιείςεηο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 1920, απνθαηαζηάζεθαλ, 

πξνζθέξνληαο ζηα επαγγεικαηηθά ηκήκαηα κηα ζεηξά αμηφινγσλ πξνλνκίσλ
93

, ελψ ζε 

                                                      
89

 Γξεγνξηάδεο, ό.π., ζει. 28. 
90

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2473, Σεηάξηε, 22 Απγνχζηνπ 1923. 
91

ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 204, φπσο θαη Πνηακηάλνο, ό.π., ζει. 950. 
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 Σν Ν.Γ. ηνπ 1923, είρε έθηαζε αλάινγε κε απηή ηνπ λφκνπ 1863/1920. Πεξηειάκβαλε 20 αιιαγέο 

θαη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην 1/3 ησλ άξζξσλ ηνπ αξρηθνχ λφκνπ ελψ πεξηέρνληαλ θαη ηξία 

επηπξφζζεηα, μερσξηζηά «θεθάιαηα», ην πξψην αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ θαη 

βηνκεραληθψλ ηκεκάησλ, ην δεχηεξν αθνξνχζε ηελ επέθηαζε θαη νξγάλσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ 

«Διιεληθψλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ ελ ηελ αιινδαπή» θαη ην ηξίην ηελ θαζηέξσζε ησλ εκπνξηθψλ 

ζπκβνχισλ ησλ ειιεληθψλ επηκειεηεξίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 325, 10 Ννεκβξίνπ 

1923.  
93

Οη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηα λέα επαγγεικαηηθά ηκήκαηα, δελ εληάρζεθαλ σο απιφ άξζξν ηνπ 

λφκνπ, φπσο είρε γίλεη κε ην ζρέδην ηνπ 1920, αιιά σο έλα επηπιένλ θεθάιαην, κία κηθξνγξαθία ηνπ 

λφκνπ 184/1914. Σν πεξηερφκελν ηνπο, αλαηξνχζε πνιιέο απφ ηηο αδπλακίεο ηνπ λφκνπ ηνπ 1920, 

νξίδνληαο φηη ην 1/3 ησλ Γ.Δ., ζα ζηειερσλφηαλ απφ ην επαγγεικαηηθφ ηκήκα, δίλνληαο ηνπο 

παξάιιεια ην δηθαίσκα λα έρνπλ δηθέο ηνπο Γ.Δ., κε δηθαίσκα γλσκνδφηεζεο, ησλ νπνίσλ φκσο ε 

εγθπξφηεηα πξνυπέζεηε ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνέδξνπ ηνπ επηκειεηεξίνπ. Σν ζεκαληηθφηεξν σζηφζν 

κεηνλέθηεκα, ήηαλ ε απνπζία μερσξηζηψλ πξνζφδσλ θαζψο, παξά ηελ χπαξμε πξνβιέςεσλ γηα έζνδα 

απφ εηζθνξέο εγγξαθήο, γεληθέο εηζθνξέο θ.α., ηα ρξήκαηα απηά ζα εηζπξάηηνληαλ απφ ην εκπνξηθφ 
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αληηζηάζκηζκα, έγηλαλ δεθηέο νη κηζέο ζρεδφλ απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζρεδίνπ ησλ 

ηξηψλ Δπηκειεηεξίσλ, απνξξίπηνληαο κφλν φζεο δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα 

νδεγήζνπλ ζε κηα «εθηφο νξίσλ» απηνδηάζεζε. Δπηζηέγαζκα φισλ ησλ παξαπάλσ, 

ήηαλ ε νξηζηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζπκκεηνρήο θαηά ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα 

ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ επαγγεικαηηψλ, απνθιείνληαο παξάιιεια ην 

ελδερφκελν ηεο κεηαηξνπήο ηνπο ζε θιεηζηέο ιέζρεο εκπφξσλ θαη βηνκεράλσλ. Με 

βάζε ηε λέα, θαη ηειεπηαία σο πξνο ην δήηεκα απηφ, ηξνπνπνίεζε, δηθαίσκα ςήθνπ 

ζα είραλ πιένλ «...πάληεο νη έκπνξνη, βηνκήραλνη θαη βηνηέρλαη, νη εγγεγξακέλνη είο 

ην κεηξψνλ επσλπκηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ»
94

, κε κφλε πξνυπφζεζε ηελ επί ηξία 

ζπλαπηά έηε άζθεζε επηηεδεχκαηνο, γηα φζνπο επηζπκνχζαλ λα εθιεγνχλ ζε θάπνην 

απφ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα.  

ην ίδην πιαίζην, ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε ζηελ εθ λένπ εμαζθάιηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο απηάξθεηαο ησλ επηκειεηεξίσλ. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ, θαη 

άξα ησλ δηαθφξσλ εηζθνξψλ, ήηαλ ζίγνπξα κηα επσθειήο πξννπηηθή, άιια φρη 

αξθεηή, δεδνκέλνπ φηη ήδε ππήξραλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα είζπξαμεο ησλ πνζψλ 

απηψλ.
95

 Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.Γ. ηνπ 1923 επηρεηξνχζαλ λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα, 

κέζσ ηεο απινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εηζθνξψλ, πηνζεηψληαο παξάιιεια ηελ 

πξφηαζε ησλ ηξηψλ Δπηκειεηεξίσλ, πεξί επηβνιήο ηεο απφδνζεο ηεο εθάζηνηε 

εηζθνξάο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εμάζθεζεο επηηεδεχκαηνο. 

Δπηπιένλ, ν πξφεδξνο θαζίζηαην ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ επσλπκηψλ πνπ 

δελ δειψλνληαλ εγθαίξσο, αλαζέηνληαο ζηνλ ηνπηθφ έθνξν ηελ είζπξαμε ησλ 

ζρεηηθψλ εηζθνξψλ εγγξαθήο, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ηνπο ζηηο δεκφζηεο 

πξνζφδνπο. Δθηφο απφ ην νηθνλνκηθφ ζθέινο, νη ξπζκίζεηο απηέο απνηεινχζαλ κέξνο 

ελφο ζπλφινπ λέσλ πξνβιέςεσλ, κε ζθνπφ ηνλ επξχηεξν ζπληνληζκφ θαη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ επηκέξνπο ηνπηθψλ θνξέσλ. ην εμήο, ηα επηκειεηήξηα ζα 

βξίζθνληαλ ππνρξεσηηθά ζε ζπλερή επαθή κε ηηο εθνξίεο θαη ηα πξσηνδηθεία, 

αληαιιάζνληαο θαη δεκνζηεχνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο αθεξέγγπνπο 

έκπνξνπο, ηνπο θαηαδηθαζζέληεο γηα ρξέε, ηε δηάιπζε, ηξνπνπνίεζε ή ζχζηαζε 

επηρεηξήζεσλ θ.α. ελψ νη εθπξφζσπνη ησλ «ζπγγελψλ ζσκαηείσλ», φπσο νη εκπνξηθνί 

                                                                                                                                                        
επηκειεηήξην πνπ ππνρξενχληαλ λα ηα δηαζέηεη γηα ηηο αλάγθεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηκεκάησλ κέρξη 

θαη ην ¼ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ.  
94

 Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλέθεξε ηνπο επαγγεικαηίεο, πηζαλφηαηα γηαηί ζεσξνχληαλ κία κνξθή 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  
95

 Μαζηάινο, ό.π., ζει. 239. 
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ζχιινγνη, νη ζχλδεζκνη βηνκεράλσλ, νη νκνζπνλδίεο επαγγεικαηηψλ θ.α., ζα κεηείραλ 

ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

Μηα άιιε ζεκαληηθή παξέκβαζε, ήηαλ ε εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ επηκειεηεξίσλ, κία κνξθή «ηνπηθψλ παξαξηεκάησλ», αληίγξαθν, 

θαηά ηνλ ηεθαλίδε, ησλ Βαπαξηθψλ Bezirksgremien
96

, γηα ηα νπνία έρεη γίλεη ήδε 

εθηελήο αλαθνξά. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ν λφκνο 3762/1929 επέθηεηλε ηελ 

δηθαηνδνζία ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηκειεηεξίσλ, δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

έρνπλ έζνδα, αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθνχλ ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ 

ελφο θαλνληθνχ επηκειεηεξίνπ. Σν θίλεηξν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

1929 δελ είλαη ζαθέο. Αθελφο ην φθεινο γηα ηα θεληξηθά επηκειεηήξηα ήηαλ κεγάιν, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ απαιιάζζνληαλ απφ ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ, 

κεηαθέξνληαο ζε απηά έλα κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, έρνληαο ζπλάκα θαη ην 

δηθαίσκα λα ιάβνπλ ην 40% ησλ εηζπξάμεσλ ηνπο, αλ παξίζηαην ηδηαίηεξε αλάγθε. 

Απφ ηελ άιιε, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη απίζαλν, ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηξνπνπνίεζεο λα ήηαλ ε πξνζπάζεηα παξεκπφδηζεο ησλ θεληξηθψλ επηκειεηεξίσλ λα 

επεθηείλνπλ ππέξκεηξα ηελ πεξηθέξεηα ηνπο, σο αληηζηάζκηζκα γηα ηηο απψιεηεο πνπ 

ζπλεπαγφηαλ γηα ηα έζνδα ηνπο, ε δεκηνπξγία απηφλνκσλ επαγγεικαηηθψλ 

επηκειεηεξίσλ, φπσο ζεζπίζηεθε ην 1925, απφ ηνλ λφκν 3305/1925.
97

 

Οη ηειεπηαίεο παξεκβάζεηο ηεο δεχηεξεο απηήο πεξηφδνπ αθνξνχζαλ ζηε 

ξχζκηζε, γηα άιιε κία θνξά, ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εηζθνξψλ, ην πιένλ δηαρξνληθφ 

δήηεκα, ή ηνπιάρηζηνλ απηφ επί ηνπ νπνίνπ παξαηεξνχληαη νη πεξηζζφηεξεο 

παξεκβάζεηο, ζρεδφλ κηα αλά ηξία ρξφληα. ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, ν λφκνο 

πξνέβιεπε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηζθνξψλ ζε ζπλάξηεζε κε ην θφξν 

επηηεδεχκαηνο, ε θαηάξγεζε ηνπ νπνίνπ ην 1919, δεκηνχξγεζε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα, νδεγψληαο ζηελ έθδνζε εηδηθνχ Ν.Γ. (Ν.Γ. 1740/1919). Καηά ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ 1920, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εηζθνξψλ ζπλδέζεθε κε ην δεκφζην 

θφξν, ελψ, ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ζεζπίζηεθε έλα ζχζηεκα ζηαζεξψλ εηζθνξψλ, κε 

βάζε ην χςνο ηεο θνξνινγίαο θαζαξήο πξνζφδνπ, ηα φξηα ηνπ νπνίνπ, δηεπξχλζεθαλ, 

κε εηδηθφ Ν.Γ., ηνλ Απξίιην ηνπ 1926. Ζ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

εηζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1929, κέζσ ηνπ λφκνπ 3762/1929. Οη 
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 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 206. 
97

 Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε, απνηειεί απηή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, φηαλ θαηά ηελ απφζρηζε 

ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο ην 1934, επηρείξεζε λα επεθηείλεη ηελ δηθαηνδνζία ηνπ ζηνπο 

αλαηνιηθνχο λνκνχο, πνπ κέρξη ηφηε ηεινχζαλ ππφ ην θαζεζηψο ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ 1923, νδεγψληαο 

ζηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηθεξεηαθνχ επηκειεηεξίνπ Υαλίσλ θαη ιίγν αξγφηεξα ηνπ Ρεζχκλνπ. 
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πξνβιέςεηο ηνπ αθνξνχζαλ, ζε έλα πξψην επίπεδν, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηζθνξψλ 

ηνπ 1929, ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην ζχζηεκα κε απηφ ηνπ 1926, βαζηζκέλν φρη ζηελ 

θαζαξή πξφζνδν, αιιά ζην θφξν επηηεδεχκαηνο. Απηφ ην ζχζηεκα φκσο ζα ίζρπε 

κφλν γηα ην ζπγθξηκέλν νηθνλνκηθφ έηνο. Απφ ην επφκελν, ην εληαίν ζχζηεκα 

εηζθνξψλ ζα θαηαξγνχληαλ, θαη ζηε ζέζε ηνπ ζα εηζαγφηαλ έλα δηαθνξεηηθφ, πνιχ 

πην ειαζηηθφ ζχζηεκα θαζνξηζκνχ ηνπο «…δηά Γηαηαγκάησλ, εθδηδνκέλσλ ηε 

πξνηάζεη ηνπ επί ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο Τπνπξγνχ, κεηά γλσκνδφηεζηλ ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ».
98

 

 

γ. Ζ ηξίηε πεξίνδνο (1930-1939). ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, φηαλ πιένλ ήηαλ 

ζαθέο φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ κπνξνχζε λ’ απνθχγεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, παξαηεξείηαη ε εγθαηάιεηςε ηεο αξρήο, αλαθνξηθά 

κε ηελ απνθπγή θάζε είδνπο άκεζεο παξέκβαζεο επί ηεο νηθνλνκίαο. Με δεδνκέλε ηε 

δηαρξνληθή πξνζήισζε εκπφξσλ θαη βηνκεράλσλ ζηε δηαηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο, ζεσξψληαο φηη ε φπνηα παξαβίαζε ηεο ζα κπνξνχζε λα απεηιήζεη ηε 

«ζεκειηψδε» αηνκηθηζηηθή δνκή, ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
99

, κπνξεί λα γίλεη 

αληηιεπηή ε δηηηή ζέζε ζηελ νπνία βξέζεθαλ ηα εκπνξηθά επηκειεηήξηα, φρη κφλν 

ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηνπο λα αληηδξάζνπλ ζε νπζηαζηηθφ επίπεδν ζηελ λέα θξαηηθή 

πνιηηηθή, άιια θαη γηαηί ηα ίδηα θιήζεθαλ λ’ απνηειέζνπλ κέξνο απηήο. 

Δηδηθφηεξα, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεζπηζκέλσλ, ή κε, δηθηχσλ θαη 

δηαχισλ επηθνηλσλίαο, φρη κφλν κε ην θξάηνο, αιιά θαη κε ην επξχηεξν θνηλφ, ηα 

επηκειεηήξηα ελίζρπζαλ ηνλ ξφιν ηνπο σο πξνλνκηαθφο εθθξαζηήο ησλ πξνζδνθηψλ, 

θπξίσο φκσο ησλ θφβσλ θαη ησλ επηθπιάμεσλ, ή αθφκα θαη ηεο δπζθνξίαο, εκπφξσλ 

θαη βηνκεράλσλ, απέλαληη ζηελ θξαηηθή πνιηηηθή, δεκηνπξγψληαο έλα αθφκα 

ηζρπξφηεξν ππφβαζξν γηα ηελ πξνψζεζε, ηε δηακφξθσζε, ή αθφκα θαη ηελ αλαίξεζε 

ησλ λέσλ παξεκβάζεσλ. Παξάιιεια φκσο, ε αλάζεζε ζε απηά ηεο πινπνίεζεο 

κέξνπο ησλ λέσλ πξαθηηθψλ, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπο σο έλαλ 

παξάιιειν, εθεδξηθφ γξαθεηνθξαηηθφ κεραληζκφ, εληζρχνληαο, ή αθφκα θαη 

ππνθαζηζηψληαο ηε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, αλαβάζκηζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, απνδίδνληαο ηνπο θεληξηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο θαη ξχζκηζεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο.
100
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 Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ.11, 16 Ηαλνπαξίνπ 1929. 
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 Mazower, ό.π., ζει. 268. 
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 Mazower, ό.π., ζει. 270. 
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ηελ πεξίπησζε ηνπ επηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, ε λέα απηή δπλακηθή 

εθθξάζηεθε κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηηο δηαδηθαζίεο, φπσο 

θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ βαζηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ πξνο ηα επηκειεηήξηα, 

εηδηθφηεξα κεηά ηελ αλάζεζε ζε απηά, ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο 

θαη ζεψξεζεο ησλ «βηβιηαξίσλ εηζαγσγψλ».
101

 Δθθξάζηεθε επίζεο, ζε επξχηεξν 

επίπεδν, κέζσ ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηκειεηεξίσλ 

θαηά ηελ ηξηεηία 1932-1935, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξεο πφιεηο θαη πεξηνρέο ηεο 

πεξηθέξεηαο, αλαδεηνχζαλ έλα ηθαλφ κέζνλ επεξεαζκνχ ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο, ελψ 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο επηδησθφηαλ ε, θαηά ην δπλαηφ γξεγνξφηεξε, αλάπηπμε 

ηνπ αλαγθαίνπ δηθηχνπ γηα ηελ εθπξνζψπεζε, αιιά θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

ην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε εκθάληζε ηνπ πξψηνπ εληαίνπ 

ζπληνληζηηθνχ αληηπξνζσπεπηηθνχ νξγάλνπ ησλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ. Καηά ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ ζε 

πνηθίια δεηήκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, δελ ήηαλ ζπάληα. Αλά δηαζηήκαηα, θαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο πεξηζηάζεηο, δηεμάγνληαλ ζπλέδξηα γηα ην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο 

θαη ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπο
102

, ζπκπεξηθνξά πνπ θαηά ηε λέα απηή θξίζηκε πεξίνδν 

εληείλεηαη, θαη απνθηά έλα πην ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα, κε νξφζεκν ην ζπλέδξην πνπ 

δηνξγαλψλεηαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 1930, κεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ Δ.Β.Δ.Α., φπνπ 

απνθαζίζηεθε ε ππνζηήξημε ηεο πξνψζεζεο κέηξσλ, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εηζαγσγψλ
103

, παξάιιεια κε ηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ζπιινγηθήο δξάζεο, επί 

δηαθφξσλ ζεκάησλ θαη δηεθδηθήζεσλ.
104
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 ρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ «βηβιηαξίσλ εηζαγσγψλ», βιέπεηε, Mazower, φ.π., ζει. 278. Ζ ζπλνιηθή 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 5 Μαξηίνπ 1930. Ο Mazower, αλαθέξεη φηη νη πξψηεο πξνηάζεηο γηα κέηξα 

ζρεηηθά κε ηνλ νπζηαζηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ εηζαγσγψλ, έγηλε απφ ην Δ.Β.Δ.Α. ζηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 
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 Γξεγνξηάδεο, ό.π., ζει. 31. Δλδεηθηηθή ησλ δπζθνιηψλ ζην επίπεδν ηεο νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο 
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Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 9 Φεβξνπαξίνπ 1930. 
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Απνπζίαδε σζηφζν, κε εμαίξεζε ηελ θαζηέξσζε ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ 

επηκειεηεξίσλ ζηε Γεξνπζία ηνπ 1927
105

, ε χπαξμε ελφο γεληθνχ, επίζεκνπ 

αληηπξνζσπεπηηθνχ θαη ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ
106

, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη κφιηο ζην 

1934, ππφ ηνλ ηίηιν «Έλσζεο Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δπηκειεηεξίσλ».
107

 Γελ 

είλαη γλσζηφ αλ, θαη θαηά πφζν, ε ζχζηαζε ηεο έλσζεο απηήο ήηαλ ην απνηέιεζκα 

ηεο πίεζεο ησλ ίδησλ ησλ επηκειεηήξησλ, ή ηεο θξαηηθήο πξσηνβνπιίαο, σζηφζν ε 

επξχηεξε ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρεηηθνχ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, 

ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ πξφζθιεζε ηνπ Δ.Β.Δ.Α., ηνλ Ηνχλην ηνπ 1934, πξνο ηα 

επηκειεηήξηα, ζε λέν ζπλέδξην ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ δηάθνξα 

επείγνληα δεηήκαηα θαη λα θαηαηεζνχλ «…ηξνπνινγίαο θαη ζρέδηνλ δηαηάγκαηνο πεξί 

Οξγαληζκνχ Δλψζεσο ησλ Δκπνξηθψλ θαη βηνκεραληθψλ Δπηκειεηεξίσλ ηνπ 

Κξάηνπο».
108

 Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ην Ννέκβξην, ην Δ.Β.Δ.Α. αλέιαβε ηελ 

πξσηνβνπιία ζχγθιεζεο ηνπ πξψηνπ ζπλέδξηνπ ηεο Έλσζεο, κε αληηθείκελν εθηά 

δηαθνξεηηθά δεηήκαηα, πνπ ζην ζχλνιν ηνπο αθνξνχζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηξνπνπνηήζεσλ θαη παξεκβάζεσλ επί ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ 

εμαγσγψλ.
109

 Αμηνζεκείσην είλαη φηη, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, θαη παξά ηηο ζπρλέο 

αλαθνξέο ζηελ ειεπζεξία ηνπ εκπνξίνπ σο κία ηδαληθή θαηάζηαζε, ηα επηκειεηήξηα 

παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα δηζηαθηηθά απέλαληη ζηε ξηδηθή άξζε ησλ θξαηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ, δείρλνληαο κηα ηδηάδνπζα πξνηίκεζε πξνο ηελ επέθηαζε ηεο θξαηηθήο 

πνιηηηθήο, θαη δειψλνληαο ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ «…θαη’ αλάγθε δηα 

ηελ νκαισηέξαλ εθαξκνγή ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ».
110

 

Οη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηε ζεκαηνινγία ηνπ δεχηεξνπ 

ζπλεδξίνπ ηεο Έλσζεο, ην νπνίν έιαβε ρψξα ην επηέκβξε ηνπ 1935 ζηε 

Θεζζαινλίθε, ππνδεηθλχεη ηε κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ην δήηεκα ηνπ 

εηζαγσγηθνχ εκπνξίνπ ζε έλα επξχ θχθιν ζεκάησλ, πνπ θπκαίλνληαλ απφ ηηο 

κεηαθνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηε ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζηέγεο, κέρξη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο, 
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ειιεληθψλ επηκειεηεξίσλ κε ην αληίζηνηρν δηεζλέο θίλεκα ησλ αξρψλ ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή, ε νπνία θαηαξγήζεθε καδί κε ηελ Έλσζε ην 1941, ειεγρφηαλ θαη 

ζηειερσλφηαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ην Δ.Β.Δ.Α., βιπ. θηαδάο, ό.π., ζει. 51, φπσο θαη 83.  
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 Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 422, 13 Γεθεκβξίνπ 1934 φπσο θαη θηαδάο, ό.π., ζει. 125.  
108

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 12 Ηνπλίνπ 1934. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 18 Ννεκβξίνπ 1934. 
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 Γξεγνξηάδεο, ό.π., ζει. 28. 
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θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ, κε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπνξηθήο θαη βηνκεραληθήο 

πίζηεο, θαη ην δήηεκα ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ.
111

 Παξφκνηα ήηαλ θαη ε 

ζεκαηηθή ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπ ηξίηνπ ζπλεδξίνπ ηεο Έλσζεο, ηνλ Μάην ηνπ 1936 

ζηελ Πάηξα, φπνπ παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ θαηάξγεζε ηεο 

Γεξνπζίαο, επίζεκν αίηεκα γηα αληηπξνζψπεπζε ησλ «παξαγσγηθψλ ηάμεσλ», ζε έλα 

λνκνζεηηθφ, θαη φρη ζπκβνπιεπηηθφ, ζψκα, φπσο θαη γηα ηελ αλάγθε απνθέληξσζεο 

ησλ εμνπζηψλ, θαη ελίζρπζεο ησλ ηνπηθψλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ. ’ έλα δεχηεξν 

επίπεδν, εκθαλίδεηαη ην δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο αηζρξνθέξδεηαο, αιιά θαη ηεο 

αλαζεψξεζεο ηνπ λφκνπ πεξί εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ. Δηζεγεηήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο, ππήξμε ν δηεπζπληήο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. Νηθφιανο Η. Μεηαμάο, 

ν νπνίνο πξφηεηλε ηελ απφδνζε ζηα επηκειεηήξηα ηνπ δηθαηψκαηνο λα ζρεκαηίζνπλ 

δηθέο ηνπο πεηζαξρηθέο επηηξνπέο, επηβάιινληαο πνηλέο ζηνπο εκπφξνπο πνπ «…δηα 

ησλ πξάμεσλ ησλ θαη ηεο ελ γέλεη επαγγεικαηηθήο απηψλ ηαθηηθήο εθηξεπνκέλνπο ηεο 

εζηθήο γξακκήο, ήλ, εθπάιαη εράξαμε ην Δκπφξηνλ…».
112

  

χληνκα φκσο, ε δπλακηθή πνπ εκθαλίδεηαη ηελ πεξίνδν 1932-35 ππνρσξεί. 

Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 1935, νη αλαθνξέο ζε πξσηνβνπιίεο γηα θνηλή δξάζε θαη ην 

ζπληνληζκφ ησλ δηεθδηθήζεσλ κεηψλνληαη ζεκαληηθά
113

, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ 

έηνπο, ηα επηκειεηήξηα δέρνληαη έλα ζεκαληηθφ πιήγκα απφ ηελ απφθαζε ηεο 

θπβέξλεζεο πεξί ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ βηβιηαξίσλ, παξά ηηο πξνο ην 

αληίζεην παξαηλέζεηο απφ κέξνπο ηνπο.
114

 Ζ θαζηέξσζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο 

ρνξήγεζεο αδεηψλ εηζαγσγήο, κέζσ κηαο θεληξηθήο επηηξνπήο, φρη κφλν ηνπο 

ζηεξνχζε θχξνο θαη έζνδα, φπσο θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ακέζνπ ειέγρνπ ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο, άιια επηπιένλ έθεξε ζηελ επηθάλεηα θαη ελέηεηλε, πξνεγνχκελεο 

αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ επηκειεηεξίσλ, αλαθνξηθά 

κε δεηήκαηα φπσ, ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ησλ εηζαγσγηθψλ δηθαησκάησλ, 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 14 Οθησβξίνπ 1935.  
112

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 30 Ηνπλίνπ 1936. 
113

 Καηά ην 1937, εληνπίζηεθε κηα κφλν αλαθνξά ζε ζπλέδξην ηεο Έλσζεο ζηελ Καιακάηα ην Μάην, 

ην νπνίν αλαβιήζεθε γηα ηνλ Ηνχλην, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 21 Απξηιίνπ 1937. Γπζηπρψο δελ 

εληνπίζηεθε ν ζπλήζεο απνινγηζκφο ησλ απεζηαικέλσλ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. θαη έηζη ηα ζέκαηα θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ ζπδεηήζεσλ παξακέλεη άγλσζην. Απφ ην 1937 θαη έπεηηα ηα πξαθηηθά ηνπ Γ.. δελ 

παξέρνπλ θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο έλσζεο, πέξα απφ θάπνηα, 

δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο γξαθεηνθξαηηθά δεηήκαηα.  
114

 Mazower, ό.π., ζει. 283. Λίγνπο κήλεο πξηλ ηελ θαηάξγεζε ησλ βηβιηαξίσλ, ζε ζπλεδξίαζε ηνπ 

Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ επηθείκελνπ ζπλεδξίνπ ησλ εκπνξηθψλ 

επηκειεηεξίσλ, θαηαγξάθεηαη φρη κφλν ε αληίζεζε ζηελ φπνηα πξνζπάζεηα θαηάξγεζεο ηνπο αιιά θαη 

ην μεθάζαξν αίηεκα γηα επέθηαζε ηνπο ζπζηήκαηνο κε αλάζεζε πεξηζζφηεξσλ θαζεθφλησλ ζηα 

επηκειεηήξηα, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 18 Ννεκβξίνπ 1934. 
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αθπξψλνληαο ζηελ πξάμε ηελ φπνηα πξσηνβνπιία γηα ηελ αλάπηπμε θνηλήο θαη 

ζπληνληζκέλεο δξάζεο.
115

  

Παξάιιεια, δηάθνξα λνκνζεηήκαηα πξνσζνχζαλ θαη ελίζρπαλ ηελ φιν θαη 

πην δπλακηθή παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ. 

Πξναλάθξνπζκα φζσλ ζ’ αθνινπζνχζαλ, ππήξμε ε ζέζπηζε ηνπ λνκνχ 5837/1933, 

πνπ παξείρε ην δηθαίσκα ζηνλ ππνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ζε πεξίπησζε 

δηαπίζησζεο παξάηππεο ζχληαμεο ή απψιεηαο ησλ κεηξψλ, λα δηαηάζζεη ηε ζχληαμε 

λέσλ, αλαβάιινληαο θάζε εθινγηθή δηαδηθαζία κέρξη θαη έμη κήλεο. Γχν ρξφληα 

αξγφηεξα, ν αλαγθαζηηθφο λφκνο ηεο 18ήο Μαΐνπ πξνρσξνχζε έλα βήκα παξαπέξα, 

θαζηζηψληαο ην Τπ.Δζ.Οηθ., σο ηε κφλε αξκφδηα ππεξεζία γηα λα θαζνξίζεη ηα 

πξφζσπα πνπ ζα αλαιάκβαλαλ ηε ζχληαμε ησλ θαηαιφγσλ.
116

 Σν 1936, έλαο αθφκα 

αλαγθαζηηθφο λφκνο, απαγφξεπζε ηε ρξήζε ηνπ ηίηινπ «Δπηκειεηήξηνλ», απφ «…ηα 

παληφο είδνπο ζσκαηεία…» ζηα νπνία δηλφηαλ πεξηζψξην ελφο κελφο γηα λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, απνδίδνληαο ζην θξάηνο ην «κνλνπψιην» ηεο 

ρξήζεο ηνπ φξνπ, θαη απνηξέπνληαο πεξηπηψζεηο ζχγρπζεο ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ ή 

ηδξπκάησλ κε ηα επίζεκα επηκειεηήξηα.
117

  

Απφ ην 1938 θαη έπεηηα, θάζε πξφζρεκα πεξλάεη πιένλ ζην πεξηζψξην. Σνλ 

Απξίιην, ν αλαγθαζηηθφο λφκνο 1203/1938, επέβαιε ζηα επηκειεηήξηα λα κελ 

εμππεξεηνχλ φζα κέιε ηνπο δελ εθπιεξψλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ή άιινπ ηχπνπ 

ππνρξεψζεηο ηνπο, επηβάιινληαο παξάιιεια ηε δηαηήξεζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ, κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ έηνπο. θνπφο ήηαλ ε δεκηνπξγία κεηαβαηηθψλ 

δηνηθήζεσλ, έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ λένπ, ηξίηνπ θαηά 

ζεηξά, ηξνπνπνηεηηθνχ λφκνπ. Ο αλαγθαζηηθφο λφκνο 1579/1939, φπσο θαη ην 

ζπκπιεξσκαηηθφ πξνο απηφλ Β.Γ. ηεο 3
εο

 Μαξηίνπ 1939 «Πεξί ηξφπνπ ελέξγεηαο 

εθινγψλ πξνο αλάδεημηλ ζπκβνχισλ Δκπνξηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δπηκειεηεξίσλ», 

απνηέιεζαλ ηελ ηειεπηαία καδηθή παξέκβαζε επί ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
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 Ζ φιε αληηπαξάζεζε, βαζηδφηαλ ζην επηρείξεκα φηη νη έκπνξνη ηνπ Πεηξαηά, ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο, φληαο ζε ζέζε λα δηαβιέςνπλ ηελ επεξρφκελε θξίζε, αχμεζαλ ξαγδαία ηηο νχησο ή 

άιισο πςειέο εηζαγσγέο ηνπο, δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθά απνζέκαηα, θαη σο εθ ηνχηνπ ζα επλννχληαλ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εηζαγσγηθψλ δηθαησκάησλ, ρξεζηκνπνηνχληαλ σο βάζε ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ 1933-35. 
116

 Σν δήηεκα απηφ δηεπζεηήζεθε απφ ην λφκν 1579/1939, φπνπ νξηδφηαλ φηη ζηηο επηηξνπέο απηέο ζα 

κεηείραλ έλαο δηθαζηηθφο, έλαο ππάιιεινο ηνπ Τπ.Δζ.Οηθ. θαη έλαο αληηπξφζσπνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 
117

 Χο πξνο ην δήηεκα ηεο επξχηεξεο ρξήζεο θαη θαηάρξεζεο ηνπ φξνπ «Δπηκειεηήξην» ζηελ Διιάδα 

θαηά ην Μεζνπφιεκν, βιέπεηε: ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 10. Σν 1938 κε ηνλ αλαγθαζηηθφ λφκν 

1203/1938, αλεζηάιε ελ κέξεη ε απαγφξεπζε, θαζψο πξνβιεπφηαλ ε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ρξήζεο ηνπ ηίηινπ «Δπηκειεηήξηνλ» απφ αιινδαπά ή κηθξά ζσκαηεία, κεηά ηελ άδεηα ηεο θπβέξλεζεο, 

επηθπξσκέλεο κέζσ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο.  
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εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ, πξηλ ηελ έιεπζε ηνπ πνιέκνπ, αιιά θαη ην επηζηέγαζκα 

φισλ ησλ πξνγελέζηεξσλ πξνζπαζεηψλ ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ, κε 

ζθνπφ ηελ πιήξε επέθηαζε, θαη θαζηέξσζε ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ, ζε θάζε επίπεδν 

θαη έθθξαζε ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ.
118

  

Οη παξεκβάζεηο ηνπ λφκνπ 1579/1939 ππήξμαλ πνιππιεζέζηεξεο ζε ζρέζε κε 

ηελ φπνηα πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο κεηά ην 1922, θαζψο πεξηειάκβαλαλ 14 

ηξνπνπνηήζεηο θαη πέληε θαηαξγήζεηο άξζξσλ, φπσο θαη ηξεηο λέεο πξνζζήθεο. Σα 

εκπνξηθά επηκειεηήξηα, κεηαηξάπεθαλ ζε «ππνρξεσηηθέο ελψζεηο» εκπφξσλ θαη 

βηνκεράλσλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε 

έπαςε λα πθίζηαηαη σο δηνηθεηηθφ φξγαλν, ελψ κεηψζεθε αθφκα θαη ν αξηζκφο ησλ 

κειψλ ηνπ Γ..
119

, απαγνξεχνληαο ηελ θαη’ νπνηαδήπνηε ηξφπν ζπκκεηνρή 

αιινδαπψλ ζε απηφ. Σν Τπ.Δζ.Οηθ., απέθηεζε δηθαίσκα άκεζεο παξέκβαζεο, κε ηε 

δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ ηνπ 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ Γ.., φπσο θαη ησλ κε 

εθιεγκέλσλ κειψλ ζηελ Γ.Δ., απνδίδνληαο ηνπο παξάιιεια, ζην ζχλνιν ηνπο, θαη ην 

δηθαίσκα ηεο ςήθνπ. Οπζηαζηηθά, ν ξφινο ηνπ ππνπξγείνπ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ήηαλ απφιπηνο, εθφζνλ απνθηνχζε ην δηθαίσκα ηεο παχζεο ή 

ηεο αληηθαηάζηαζεο φζσλ κειψλ έθξηλε φηη δελ ηεξνχζαλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, 

ρσξίο λα πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε ηνπ Γ.. ηνπ επηκειεηήξηνπ ελψ ζε απηφ πιένλ 

πεξλνχζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ. Μηθξά κφλν 

αληαιιάγκαηα δφζεθαλ, φπσο ε αλαίξεζε κηαο ζεηξάο πεξηνξηζκψλ επί ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ Γ.Δ., κε βάζε ηε ζπγγέλεηα ή ηελ εκπνξηθή ζρέζε, ελψ ζεζπίζηεθε 

ε θαηά πεξίπησζε απνδεκίσζε ησλ κειψλ πνπ κεηείραλ ζηηο δηάθνξεο θξαηηθέο 

επηηξνπέο. Αθφκα φκσο θαη απηέο νη αιιαγέο ζηελ πξάμε, δελ επεδίσθαλ ηίπνηα 

άιιν, παξά λα εληζρχζνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηα πεξηζψξηα ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ.  
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 θηαδάο, ό.π., ζει. 137. 
119

 Δμαίξεζε απνηεινχζε ην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Α. πνπ κπνξνχζε λα αλέιζεη ζηα 60 κέιε, φπσο θαη ηα 

αληίζηνηρα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Πεηξαηά, κε ηε δηαθνξά φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ηα δέθα 

επηπιένλ κέιε ζα δηνξίδνληαλ απεπζείαο απφ ησλ Τπνπξγφ Δζληθή Οηθνλνκίαο. 
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Κεθάιαην 2. Ίδξπζε θαη ζύζηαζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ.. 
 

2.1. Αξρηθή κνξθή θαη κεηαβνιέο. 
 

Ζ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ επηκειεηεξίνπ ζηελ Κξήηε, ηνπνζεηείηαη ζην 

1918, ηέζζεξα κφιηο ρξφληα κεηά ηελ επαλαζχζηαζε ηνπ ζεζκνχ, θαη ακέζσο κεηά ηε 

ιήμε ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, εμ αηηίαο ηνπ νπνίνπ, ε φπνηα ζρεηηθή 

δηαδηθαζία είρε αλαζηαιεί. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε πεξίνδνο πνπ μεθηλάεη απφ ην 

έηνο απηφ θαη δηαξθεί κέρξη θαη ην 1922, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ γξήγνξε θαη 

ππέξκεηξε ζε κεγάιν βαζκφ επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ, θπξίσο ζε πεξηνρέο πνπ 

εληάρζεθαλ ζην Διιεληθφ θξάηνο απφ ην 1912 θαη κεηά. Γελ είλαη αθφκα ζαθέο πνηνη 

ήηαλ νη εηδηθνί παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, σζηφζν ν 

βηαζηηθφο θαη αζχκκεηξνο ραξαθηήξαο ηεο ππνδειψλεη ρσξίο ακθηβνιία, ηελ 

πηεζηηθή αλάγθε ηνπ θξάηνπο λα πξνσζήζεη ηελ επέθηαζε ελφο, ηδηαίηεξα ρξήζηκνπ 

γηα απηφ, αληηπξνζσπεπηηθνχ κεραληζκνχ, ηδηαίηεξα ζηηο λέεο επαξρίεο, ρσξίο φκσο 

παξάιιεια λα έρεη γίλεη ε θαηάιιειε πξνεξγαζία, θαη ν αλαγθαίνο θεληξηθφο 

ζρεδηαζκφο.  

Άκεζν επαθφινπζν ηεο απνπζίαο ησλ παξαγφλησλ απηψλ, ήηαλ ε εκθάληζε, 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ 

ηελ αδπλακία πνιιψλ εθ ησλ επηκειεηεξίσλ πνπ ηδξχνληαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή, 

λα θηάζνπλ ζην επίπεδν ηφζν ηεο ζχζηαζεο φζν θαη ηεο ιεηηνπξγίαο, νδεγνχκελα 

αληίζεηα ζηε δηάιπζε, ή ηε καθξνρξφληα αλαζηνιή ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Χζηφζν, κε 

βάζε ηα κέρξη ζήκεξα δηαζέζηκα ζηνηρεία, είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

νπζηαζηηθέο αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη, ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο νθείινληαλ ζηελ αλεπάξθεηα ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηελ 

ειιηπή ρξεκαηνδφηεζε, ή ηελ πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Γελ 

ζα πξέπεη φκσο λα ζεσξεζεί φηη απηφο ήηαλ θαη ν γεληθφο θαλφλαο, δεδνκέλνπ φηη 

πξνβιήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο εληνπίδνληαη αθφκα θαη ζε πεξηνρέο φπσο ε Υίνο, ηα 

Ησάλληλα ή, αθφκα πεξηζζφηεξν ν Πεηξαηάο, φπνπ πθίζηαλην, φρη κφλν νη βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο, άιια θαη αληίζηνηρεο κε ηα επηκειεηήξηα δνκέο. Πεξηπηψζεηο φπσο 

απηέο αλαδεηθλχνπλ έλα άιιν ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ, πνπ δελ 

ήηαλ άιινο απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ λένπ, επηβεβιεκέλνπ απφ ην θξάηνο ζεζκνχ, κε 

ηηο ηνπηθέο νξγαλψζεηο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο είραλ μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

θαη πξηλ απφ ηελ έληαμε ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζην Διιεληθφ θξάηνο. 
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Καλέλα σζηφζν αζθαιέο ζπκπέξαζκα δελ κπνξεί λα εμαρζεί, ρσξίο κηα 

νινθιεξσκέλε κειέηε ησλ θαηά ηφπνπο ζπιιφγσλ θαη νξγαλψζεσλ, θαη ηελ 

αλαιπηηθή, θαηά πεξίπησζε, εμέηαζε ησλ πξνζπαζεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

λέσλ επηκειεηεξίσλ. Δπηπιένλ ζε έλα δεχηεξν επίπεδν, δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ν 

θαζνξηζηηθφο ξφινο ηνπ ηδηαίηεξα ηαξαγκέλνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ ηεο πεξηφδνπ, ε 

καθξνρξφληα εκπφιεκε θαηάζηαζε, νη κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκψλ θαη ηα επξχηεξα 

πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ.  

Σα εκπφδηα θαη ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηηο 

δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ κία 

ζχλνςε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλεπαγφηαλ ε δεκηνπξγία ελφο 

επαξρηαθνχ επηκειεηεξίνπ. Αλαπφθεπθηα, ην πξψην θαη θχξην δήηεκα πνπ ηίζεηαη 

ππφ εμέηαζε, είλαη απηφ ηεο θαζπζηεξεκέλεο ζχζηαζεο ηνπ, κφιηο ην 1924, έμη 

ρξφληα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ηδξπηηθνχ Β.Γ., έρνληαο ήδε κεζνιαβήζεη έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο άθαξπσλ πξνζπαζεηψλ, αιιά θαη αληηκεησπίδνληαο κία πιεηάδα 

πξνβιεκάησλ πνπ ζα πεξάζνπλ αξθεηά αθφκα ρξφληα κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπο 

επίιπζε.  

Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, δελ είλαη εθηθηφ λα πξνζδηνξηζηνχλ 

επαθξηβψο ηα αίηηα ησλ δηαδνρηθψλ απηψλ αλαβνιψλ, ρσξίο φκσο απηφ λα θαζηζηά 

απαγνξεπηηθή ηελ αλαδήηεζή ηνπο, ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεη ζε δχν δηαθνξεηηθά, αλ 

θαη αιιειεπηθαιππηφκελα επίπεδα. Σν πξψην αθνξά ηα επξχηεξα πνιηηηθά, πνιεκηθά, 

νηθνλνκηθά θαη άιια γεγνλφηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ηδηαίηεξα ηαξαγκέλε πεξίνδν 

1918-1924. Γελ πξέπεη άιισζηε λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ηα επηκειεηήξηα ελ 

γέλεη, παξά ηνλ ηνπηθφ ηνπο ραξαθηήξα, θαη ηε δηεπξπκέλε απηνλνκία ηνπο, 

απνηεινχζαλ ζηελ νπζία έλα θπβεξλεηηθφ φξγαλν, επεξεαδφκελν άκεζα απφ ηηο 

ηζρχνπζεο πνιηηηθέο θαη άιιεο εμειίμεηο, ελψ ην λνκηθφ ηνπο πιαίζην ππφθεηλην ζε 

ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο, σο απνηέιεζκα ηεο πξνψζεζεο ησλ, θαηά πεξηφδνπο, 

θπβεξλεηηθψλ ζηφρσλ θαη επηινγψλ. Χζηφζν, αλ κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, 

εηίζεην ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ηα φξηα, θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ ζεζκνχ, ε θξίζηκε 

παξάκεηξνο γηα ηελ επηηπρή ή φρη ιεηηνπξγία ηνπ, ζα πξέπεη λ’ αλαδεηεζεί ζην 

επίπεδν ησλ ηνπηθψλ ηζνξξνπηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, θξίζηκν ξφιν είρε ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν νη ηνπηθνί νηθνλνκηθνί θαη άιινη παξάγνληεο, ππεξαζπίδνληαλ θαη 

πξνσζνχζαλ, φηη νη ίδηνη αλαγλψξηδαλ σο επσθειέο γηα ηνπ ίδηνπο, ζε ζπλάξηεζε κε 

επηκέξνπο ηνπηθνχο αληαγσληζκνχο, αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο ζπλδηαιιαγήο ηνπο κε 
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ηελ θεληξηθή εμνπζία, επηηπγράλνληαο ηελ πξνψζεζε, ηελ αλαζηνιή, ή αθφκα θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε απνθάζεσλ θαη πνιηηηθψλ ζρεδηαζκψλ. 

 

2.1.1. Ο ρώξνο.  

 

Έλα απφ ηα πξψηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, ήηαλ ε έθηαζε ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο. Σν 

ηδξπηηθφ δηάηαγκα ηνπ 1918 φξηδε φηη, κε έδξα ην Ζξάθιεην, ζηε δηθαηνδνζία ηνπ ζα 

ππαγφηαλ ην ζχλνιν ηνπ λεζηνχ.
120

 Γχν φκσο ρξφληα αξγφηεξα, έλα λέν δηάηαγκα ηελ 

πεξηφξηδε ζηνπο δχν αλαηνιηθνχο κφλν λνκνχο
121

, ρσξίο λα είλαη ζαθέο αλ ζθνπφο 

ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο ήηαλ ε ζχζηαζε θαη ελφο δεχηεξνπ επηκειεηεξίνπ ζηε 

Γπηηθή Κξήηε. Μνλαδηθή έλδεημε ζε ζρέζε κε ηελ πξννπηηθή απηή, απνηειεί ε 

αλαθνξά ζε εθεκεξίδα ηνπ Ζξαθιείνπ, έλα κήλα πξηλ ηελ επίζεκε δεκνζίεπζε ηνπ 

δεχηεξνπ δηαηάγκαηνο, ζηελ ελδερφκελε «…ίδξπζηο δχν ηνηνχησλ Δπηκειεηεξίσλ 

ελφο είο ηελ πφιηλ Ζξαθιείνπ […] θαη εηέξνπ είο ηελ πφιηλ Υαλησλ…».
122

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη, θαηά ηελ πεξίνδν απηή, ε πεξαηηέξσ δηάζπαζε ησλ 

επηκειεηεξηαθψλ πεξηνρψλ δελ απνηεινχζε ζπάλην θαηλφκελν. Σν ίδην έηνο, είραλ 

αθαηξεζεί απφ ην Δπηκειεηήξην Καιακάηαο ε Λαθσλία θαη ηα Κχζεξα, θαη ιίγν 

αξγφηεξα απφ ην Δπηκειεηήξην Μαγλεζίαο ε πεξηνρή ησλ Σξηθάισλ, φπνπ ζηελ 

ζπλέρεηα επηρεηξήζεθε ε ίδξπζε απηφλνκνπ επηκειεηήξηνπ, ρσξίο πνηέ λα 

ιεηηνπξγήζεη. Σφζν φκσο γηα ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, φζν θαη ζ’ απηή ηεο 

Κξήηεο, παξακέλεη άγλσζην ην θαηά πφζν νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ππήξμαλ ην 

απνηέιεζκα απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ ζε θεληξηθφ επίπεδν, ιφγσ ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλεπάγνληαλ ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν, ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο, ή εμαηηίαο ηεο άζθεζεο 

πηέζεσλ απφ κέξνπο δηαθφξσλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ, ελδερφκελν πνπ θαληάδεη πνιχ 

πην πηζαλφ, δεδνκέλνπ ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ραξαθηήξα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

παξεκβάζεσλ.  

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία, φηη ε πξννπηηθή ηεο χπαξμεο ελφο θαη κφλν 

επηκειεηεξίνπ ζηελ Κξήηε, κε αξκνδηφηεηεο ζην ζχλνιν θαη ησλ ηεζζάξσλ λνκψλ, 

                                                      
120

 Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 241, 18 Ννεκβξίνπ 1918, 
121

 Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 195, 31 Απγνχζηνπ 1920 
122

Νέα Δθεκεξίο, αξηζ.1548, 1 Απγνχζηνπ 1920. Απηή ε ζχληνκε αλαθνξά απνηειεί θαη ηελ κφλε 

ζρεηηθή πιεξνθνξία. Καλέλα άιιν ζηνηρείν, δηάηαγκα ή δεκνζίεπκα ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο, δελ 

παξαπέκπεη ζηελ χπαξμε ηεο φπνηαο πξνζπάζεηαο γηα ηελ ίδξπζε δεχηεξνπ επηκειεηεξίνπ κε έδξα ηα 

Υαληά.  
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ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, θαη δεκηνπξγνχζε δπζθνιίεο ζε 

πνιιά δηαθνξεηηθά επίπεδα. Με δεδνκέλεο ι.ρ. ηηο πνιιαπιέο αλεπάξθεηεο ηνπ 

ζπγθνηλσληαθνχ δηθηχνπ ηνπ λεζηνχ, πνπ αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ θαζηζηνχζαλ έλα ηαμίδη κεηαμχ ησλ παξαιηαθψλ πφιεσλ ηδηαίηεξα 

δαπαλεξφ ηφζν ζε ρξήκα φζν θαη ζε ρξφλν, θαληάδεη ηδηαίηεξα δχζθνιε ε πξννπηηθή 

ηεο παξάιιειεο δηελέξγεηαο αξραηξεζηψλ ζην ζχλνιν ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ 

πφιεσλ ηνπ λεζηνχ, ή αθφκα πεξηζζφηεξν, ηε ζπγθέληξσζε ησλ εθινγέσλ ζην 

Ζξάθιεην. Σν ίδην πξνβιεκαηηθή ζα ήηαλ θαη ε ηαθηηθή παξνπζία ησλ αληηπξνζψπσλ 

ησλ θαηά ηφπνπο πεξηνρψλ ζηα πνιπάξηζκα φξγαλα θαη ηηο επηηξνπέο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ, θαη εηδηθά ζην Γ.., ην νπνίν, βάζεη θαηαζηαηηθνχ, ππνρξενχληαλ λα 

ζπλέξρεηαη ζε κεληαία βάζε. Δπηπιένλ, φζνη αζθνχζαλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηφζν ζηα Υαληά φζν θαη ζην Ρέζπκλν, αιιά θαη επξχηεξα 

ζηελ ελδνρψξα ηνπ λεζηνχ, ζα έπξεπε λα επηζθέπηνληαη ηαθηηθά ην Ζξάθιεην γηα ηελ 

εμππεξέηεζε φζσλ εκπνξηθψλ ηνπο ππνζέζεσλ έπξεπε λα δηεθπεξαησζνχλ κέζσ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ, ελψ αληίζηξνθα, ε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ζε θάζε 

πφιε, κπνξνχζε λ’ απνδεηρζεί κία ηδηαίηεξα αθξηβή ππφζεζε, επηβάιινληαο ίζσο 

αθφκα θαη πξφζζεηεο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο γηα ηα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ηε 

ζηηγκή πνπ ήδε ην δήηεκα ηεο θαηαβνιήο ησλ βαζηθψλ εηζθνξψλ, απνηεινχζε γηα ηα 

ελ ελεξγεία επηκειεηήξηα, έλα ηδηαίηεξν πξφβιεκα.  

Χζηφζν, ε απηφθιεηε παξέκβαζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ζε πξνβιήκαηα, 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ελ δπλάκεη αληηκεησπίζηκα, ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε 

άζθεζε πίεζεο απφ κέξνπο ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη 

απνηεινχζε έλα κάιινλ απίζαλν ελδερφκελν. ηνλ αληίπνδα, νη δπηηθέο επαξρίεο, ην 

Ρέζπκλν θαη θπξίσο ηα Υαληά, είραλ θάζε ιφγν λα θηλεηνπνηεζνχλ ππφ ην θφβν ηεο 

ελδερφκελεο απφθηεζεο απφ κέξνπο ηνπ Ζξαθιείνπ, φπνπ ζα βξηζθφηαλ φρη κφλν ε 

έδξα, αιιά θαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ κειψλ, ηνπ πιήξε ειέγρνπ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, επηηξέπνληαο ζηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο λα 

εθκεηαιιεπηνχλ πξνο φθεινο ηνπο ην επίζεκν φξγαλν αληηπξνζψπεπζεο θαη 

ζπλδηαιιαγήο κε ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, απνθηψληαο έλα ζαθέο πξνβάδηζκα έλαληη 

ησλ άιισλ πεξηνρψλ, ηθαλφ λα αλαηξέςεη ηηο πθηζηάκελεο ηζνξξνπίεο εληφο ηνπ 

λεζηνχ. Σν ελδερφκελν απηφ ήηαλ αθφκα πην πηζαλφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αξρηθφο 

λφκνο δελ πξνέβιεπε θάπνηα κνξθή πνζφζησζεο αλά πεξηνρή, νχηε θαζφξηδε 

ιεπηνκεξψο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθιεγφηαλ ηα 30 ζπλνιηθά κέιε ηνπ Γ.. ελψ 

δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ηα ζπκθέξνληα ηνπ λνκνχ Λαζηζίνπ, 
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ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπλδεφηαλ άκεζα κε απηά 

ηνπ Ζξαθιείνπ, θαζηζηψληαο νπζηαζηηθά ηνπο δχν αλαηνιηθνχο λνκνχο ηνπ λεζηνχ 

έλα εληαίν ζχλνιν. 

Αλεμάξηεηα απφ ην νπζηαζηηθφ αίηην, ε απφπεηξα δηρνηφκεζεο ηνπ 1920, φρη 

κφλν δελ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία δεχηεξνπ επηκειεηεξίνπ ζηελ Κξήηε, αιιά 

αληίζεηα αλεζηάιε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ζην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ απφ 

πιεπξάο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ αλαδηάηαμε θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ. 

Έλα λέν δηάηαγκα, ην Μάξηην ηνπ 1923
123

, απνθαηέζηεζε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ. ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή, κε ηε δηαθνξά φηη απηή ηε θνξά, ηα Υαληά θαη ην 

Ρέζπκλν ζα ππάγνληαλ ζε έλα ηδηαίηεξν θαζεζηψο, πξνάγγειν ηεο ζεζκνζέηεζεο 

ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα ηνπ ελδηάκεζνπ ζεζκνχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ επηκειεηεξίσλ. 

Με βάζε ην λέν δηάηαγκα, πξνβιεπφηαλ φηη νη πεξηνρέο απηέο ζα εμαθνινπζνχζαλ 

ηππηθά λα ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζην Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ, ρσξίο φκσο λα 

ππφθεηληαη ζηελ φπνηα κνξθή νηθνλνκηθψλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ πξνο απηφ, πνπ κε 

ηε ζεηξά ηνπ είρε σο κφλε ππνρξέσζε, ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. ε έλα πξψην επίπεδν, ην λέν απηφ θαζεζηψο ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ζηεξνχζε θάζε δηθαίσκα έθθξαζεο ηνπ ηνπηθνχ 

εκπνξηθνχ θαη βηνκεραληθνχ θφζκνπ, εθφζνλ, παξάιιεια κε ηελ αθαίξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ, ζπλεπαγφηαλ θαη ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο αληηπξνζψπεπζεο ηνπο 

ζηα φξγαλα ηνπ θεληξηθνχ επηκειεηεξίνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ν γεληθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ δηαηάγκαηνο ηνπ 1923 άθελε ζεκαληηθά πεξηζψξηα ζηηο πεξηθέξεηεο 

απηέο, ψζηε λα δηαηεξήζνπλ, ή λα αλαπηχμνπλ, έλα ηδηαίηεξν θαζεζηψο απηνλνκίαο, 

κέζσ ηεο απφδνζεο ηνπ ξφινπ πνπ δπλεηηθά ζα είρε έλα ηνπηθφ επηκειεηήξην, ζηνπο 

ήδε εθεί πθηζηάκελνπο εκπνξηθνχο ζπιιφγνπο θαη νξγαλψζεηο.  

 

2.1.2. Ο ρξόλνο.  

 

Έλα πξψην εξψηεκα, είλαη ην αλ, θαη θαηά πφζν, ε φιε δηαδηθαζία δηεπζέηεζεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ πεξηνρψλ ζπλδέεηαη κε ηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε πξσηνβνπιίαο 

αλαθνξηθά κε ηε ζχζηαζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., θαηά ην δηάζηεκα αλάκεζα ζην 1918 θαη ην 

1920. Σν ελδερφκελν απηφ δελ πξνυπνζέηεη απαξαίηεηα ηελ χπαξμε κίαο δηαξθνχο 

δηαπξαγκάηεπζεο, δεδνκέλνπ φηη ε ηήξεζε θαη κφλν κηαο ζηάζεο αλακνλήο κέρξη ηνλ 

νξηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ πεξηθεξεηψλ ην 1923, ζα κπνξνχζε λα 

                                                      
123

 Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 78, 27 Μαξηίνπ 1923. 



 

38 

 

αηηηνινγήζεη φρη κφλν ην αξρηθφ απηφ θελφ, αιιά θαη ηελ απνηπρία ησλ πξνζπαζεηψλ 

πνπ εθδειψζεθαλ θαηά ην κεζνδηάζηεκα. 

Ζ ππφζεζε φκσο απηή, ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί, θπξίσο ιφγσ ηεο απνπζίαο 

ζρεηηθψλ ζπδεηήζεσλ απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν ή αθφκα θαη ησλ πην απιψλ, άκεζσλ ή 

έκκεζσλ αλαθνξψλ, πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θάπνηαο, πθέξπνπζαο έζησ, 

αληηπαξάζεζεο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο. Αληίζεηα, κε δεδνκέλε ηελ κάιινλ 

παζεηηθή ζηάζε ησλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ηνπ Ζξαθιείνπ απέλαληη ζηελ 

πξννπηηθή ηεο ζχζηαζεο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί κάιινλ απίζαλν ην 

ελδερφκελν ηεο πιήξνπο θαηαλφεζεο απφ κέξνπο ηνπο, ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα είρε 

καθξνπξφζεζκα ε δεκηνπξγία ελφο αθφκα επηκειεηεξίνπ εληφο ηεο Κξήηεο, αθφκα 

θαη ζε κία αληαγσληζηηθή πξνο απηνχο πεξηνρή ηνπ λεζηνχ, ζε βαζκφ ηέηνην ψζηε λα 

εκπιαθνχλ ζε κία καθξνπξφζεζκε αληηπαξάζεζε. 

Αλάινγα άιισζηε πξνβιήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο, παξαηεξνχληαη ζε φια 

ζρεδφλ ηα επηκειεηήξηα πνπ ηδξχνληαη απφ ην 1918 θαη έπεηηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

χπαξμε ή κε αληίζηνηρσλ δεηεκάησλ. ε ζχλνιν 16 πεξηπηψζεσλ
124

, κφιηο ηέζζεξα 

επηκειεηήξηα ζπζηάζεθαλ έλα ρξφλν κεηά ηελ ίδξπζε ηνπο, πέληε απφ απηά 

ρξεηάζηεθαλ δχν ρξφληα, ελψ άιια ηφζα δελ θαηάθεξαλ πνηέ λα θηάζνπλ ζην ζηάδην 

ηεο ιεηηνπξγίαο, (Πίλαθαο 2.1.1.). ην ζχλνιν απηφ, ην Ζξάθιεην καδί κε ηελ 

Καβάια, απνηεινχλ δπν μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο, θαζψο απφ ηελ ίδξπζε κέρξη θαη ηε 

ζχζηαζε ηνπο, κεζνιάβεζαλ ζπλνιηθά έμη θαη πέληε ρξφληα αληίζηνηρα, ρσξίο ζην 

κεζνδηάζηεκα λα επηρεηξεζεί ε έληαμε ηνπο ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή.
125

 

Ζ πξψηε αλαθνξά ζηνλ ηνπηθφ Σχπν, αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

εκπνξηθνχ επηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, απαληάηαη ζηηο αξρέο ηνπ 1919, ηξεηο πεξίπνπ 

κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ αξρηθνχ δηαηάγκαηνο.
126

 Παξά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ άξζξνπ ζηελ πξψηε ζειίδα, ην φιν γεγνλφο, παξνπζηαδφηαλ κε ηδηαίηεξα 

ζπλνπηηθφ ηξφπν, ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξακηθξφ ζρφιην αλαθνξηθά κε ηνπο 

ζθνπνχο ή ηα νθέιε πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθνκίζεη ε ηνπηθή νηθνλνκία απφ ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ, ή αθφκα πεξηζζφηεξν, θάπνηα αλαθνξά ζηελ αλάιεςε ηεο φπνηαο 
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 Σν ζχλνιν ησλ επηκειεηεξίσλ πνπ ηδξχνληαη θαηά ην δηάζηεκα 1918-1922, είλαη 18. Γελ γίλεηαη 

φκσο αλαθνξά γηα ηα επηκειεηήξηα Αδξηαλνχπνιεο θαη Ραηδεζηνχ, ηα νπνία ηδξχζεθαλ ιίγν πξηλ ηελ 

ήηηα ηνπ 1922.  
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 ηελ πεξίπησζε ηεο Καβάιαο θάηη ηέηνην δελ επηρεηξήζεθε ίζσο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο κίαο πξψηεο 

δνκήο, ήδε απφ ην 1921. Αληίζεηα γηα ην Ζξάθιεην, φπνπ δελ εληνπίδεηαη θακία έλδεημε αληίζηνηρε 

έλδεημε, ην ελδερφκελν ηεο ππαγσγήο ηνπ ζε θάπνην άιιν επηκειεηήξην, απεθεχρζε ίζσο ιφγσ ηεο 

γεσγξαθηθήο ηδηνκνξθίαο ελψ ην ελδερφκελν ηεο κεηαθνξάο ηνπ ζε θάπνηα άιιε πφιε ηνπ λεζηνχ, ζα 

πξνθαινχζε ρσξίο ακθηβνιία ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο.  
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πξσηνβνπιίαο, εθ κέξνπο ησλ αξκνδίσλ νξγαλψζεσλ θαη αξρψλ, κε ζθνπφ ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ησλ βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ ηνπ νξγάλσλ. 

 

Πίλαθαο 2.1.1. Έηνο ίδξπζεο, ζύζηαζε θαη δηάιπζεο Δπηκειεηεξίσλ πνπ 

ηδξύνληαη θαηά ηα έηε 1918 σο 1923. 

Δπηκειεηήξην 
έηνο 

ίδξπζεο 

Έηνο 

ζύζηαζεο  

έηνο 

δηάιπζεο 

Καιακάηαο (Μεζζελίαο) 1918 1920  

Βφινπ (Μαγλεζίαο) 1918 1919 - 

Ζξαθιείνπ 1918 1924 - 

Θεζζαινλίθεο 1918 1919 - 

Κνδάλεο 1918 - 1923 

Καβάιαο 1918 1923 - 

Μπηηιήλεο 1918 1919 - 

Υίνπ 1918 1920 - 

άκνπ 1918 - 1923 

Ησαλλίλσλ (Ζπείξνπ) 1919 - 1923 

Κέξθπξαο 1919 1920 - 

Κεθαινληάο  
(Κεθαινληάο & Ηζάθεο, Αξγνζηνιίνπ) 

1919 1921 1925 

Σξηθάισλ 1920 - - 

Αδξηαλνχπνιεο 1921 - - 

Ραηδεζηνχ 1921 - - 

Κνκνηελήο 1921 1923? - 

Αιεμαλδξνχπνιεο (Γεδεγάηο) 1921 1923? - 

Εαθχλζνπ 1923 - 1933 

 

Οη πξψηεο ελέξγεηεο γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ ζψκαηνο ησλ εθινγέσλ, 

ηνπνζεηνχληαη κφιηο ζηνλ Αχγνπζην ηνπ επφκελνπ έηνπο, φηαλ έλα λέν, εθηελέζηεξν 

απηή ηε θνξά δεκνζίεπκα, αθνχ ελεκέξσλε ην θνηλφ γηα ηηο κέρξη ηφηε 

ηξνπνπνηήζεηο, θαινχζε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα πξνζέιζνπλ ζηα γξαθεία ηνπ 

εκπνξηθνχ ζπιιφγνπ, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο ηνπηθέο αξρέο, είραλ επηθνξηηζηεί κε ηε δηεθπεξαίσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηπρφλ ελζηάζεηο επί ηνπ θαηαιφγνπ ησλ 

πξνζψπσλ, πνπ επξφθεηην λα ζηειερψζνπλ ην αξρηθφ ζψκα ησλ εθινγέσλ, 

απνηεινχκελν απφ 450 ζπλνιηθά άηνκα.
127

 

Ζ απνπζία θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο, ηεο νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ζηελ 

πξφνδν ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ, ππνδειψλεη ηελ, πέξα απφ θάζε ακθηβνιία, 

απνηπρία ηεο πξψηεο απηήο απφπεηξαο. Παξάιιεια φκσο, δελ ππάξρεη θακία έλδεημε 
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γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηή. Έλα πξψην ελδερφκελν ζα κπνξνχζε λα 

αλαδεηεζεί, ζην επξχηεξν θιίκα αλακνλήο πνπ δεκηνπξγήζεθε ιφγσ ηεο πξννπηηθήο 

ηεο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ ηνπ 1920. Ο ζπζρεηηζκφο απηφο ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί αβάζηκνο, δεδνκέλνπ φηη ν ειάρηζηνο πξνβιεπφκελνο ρξφλνο γηα ηε 

ζχζηαζε ελφο επηκειεηεξίνπ πξνζδηνξηδφηαλ ζε έλα κε δχν πεξίπνπ κήλεο, ζπλεπψο 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηηο εθινγέο ηππηθά επαξθνχζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. πσο φκσο απνδείρζεθε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

πξνζπάζεηεο ζχζηαζεο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ην 1924, ν νπζηαζηηθφο ρξφλνο νινθιήξσζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηα πνιπάξηζκα θαη ζπρλά απξφζκελα 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ, εηδηθά ζε κηα πξνεθινγηθή πεξίνδν, ήηαλ 

πνιχ κεγαιχηεξνο, αλ φρη πνιιαπιάζηνο, ελψ δελ πξέπεη λα απνθιεηζηεί θαη ην 

ελδερφκελν ηεο παξεκπφδηζεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, ζην πιαίζην ηεο αληηπαξάζεζεο 

ησλ δχν θχξησλ πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ, ζην βαζκφ πνπ ην φιν δήηεκα, ζα κπνξνχζε 

λα αλαγλσξηζηεί σο κηα πξάμε κε ζαθή πνιηηηθφ αληίθηππν, ηθαλή λα ιεηηνπξγήζεη 

ππέξ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο πιεπξάο. 

Δμίζνπ, αλ φρη πεξηζζφηεξν, δχζθνιν, είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα αίηηα ηεο 

απνηπρίαο ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ μεθηλάλε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1922.
128

 Υσξίο ηελ 

χπαξμε ζπγθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θαη αλαθνξψλ, ην κφλν γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί φηη παξεκπφδηζε ηελ δηαδηθαζία απηή, ήηαλ ε ηδηαίηεξα ηεηακέλε 

θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην Ζξάθιεην, ιφγσ ηεο απφθαζεο γηα ηελ επηβνιή 

ηνπ αλαγθαζηηθνχ δαλεηζκνχ, έλα κφιηο κήλα κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. ε κία πφιε, γηα ηελ νπνία αξθεηέο αλαθνξέο δείρλνπλ φηη, κεηά ην 

ηέινο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ είρε εηζέιζεη, ράξε ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, ζε 

κία πεξίνδν νηθνλνκηθήο επκάξεηαο, επηηξέπνληαο ηε ζπζζψξεπζε ζεκαληηθψλ 

θεθαιαίσλ, ε αλαθνίλσζε πεξί ηεο δηρνηφκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο δελ κπνξνχζε παξά 

λα πξνθαιέζεη ζηνλ ηνπηθφ εκπνξηθφ θφζκν ηδηαίηεξε αλαηαξαρή θαη παληθφ, κε 

επαθφινπζν κηα πεξίνδν πιήξνπο νηθνλνκηθήο αδξάλεηαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο, ην ελδηαθέξνλ εκπφξσλ θαη βηνκεράλσλ επηθεληξψζεθε ζε άιια, πνιχ πην 

άκεζα δεηήκαηα, δηθαηνινγψληαο κέρξηο ελφο βαζκνχ ηελ απνρή απφ ηηο φπνηεο 

δηαδηθαζίεο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ ζχζηαζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
129

 

 

 

                                                      
128

Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2014, 11 Φεβξνπαξίνπ 1922.  
129

Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2054, 31 Μαξηίνπ 1922.  



 

41 

 

2.2. Οη ηειηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε ζύζηαζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 
 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1923, δηαδνρηθά δεκνζηεχκαηα ελεκέξσλαλ ην θνηλφ ηεο πφιεο 

ηνπ Ζξαθιείνπ φηη ν Δκπνξηθφο χιινγνο θαινχζε γηα κηα αθφκα θνξά ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο λα πξνζέιζνπλ ζηα γξαθεία ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθνχλ ζηνπο 

εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, θαη λα ππνβάιινπλ ηπρφλ ελζηάζεηο, ψζηε, κεηά ην πέξαο 

ησλ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ, λα «…επαθνινπζήζεη ε πεξαηηέξσ θαηά ηνλ λφκνλ 

ελεξγεία πξνο ζχζηαζηλ ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ…».
130

 

πσο θαη θαηά ην παξειζφλ, ε, ηξίηε θαηά ζεηξά απηή, πξνζπάζεηα απέηπρε, 

ρσξίο γηα άιιε κηα θνξά λα ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηα αίηηα. πσο 

θαη κε ηελ απφπεηξα ηνπ 1922, ε κεγάιε ρξνληθή απφζηαζε απφ ηα γεγνλφηα ηνπ 

Απγνχζηνπ θαη φηη αθνινχζεζε ζηε ζπλέρεηα, απνθιείνπλ ηνλ φπνην άκεζν 

ζπζρεηηζκφ ηεο λέαο απηήο απνηπρίαο κε ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Μφλε 

εμαίξεζε απνηειεί ην ελδερφκελν ηεο ηήξεζεο κίαο ζηάζεο αλακνλήο, ελφςεη ηεο 

απνρψξεζεο απφ ην λεζί ησλ ηειεπηαίσλ κνπζνπικάλσλ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαλ αξθεηά πξφζσπα, πνπ παξά ηα πξνβιήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, 

εμαθνινπζνχζαλ λα έρνπλ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.  

Έλα άιιν ελδερφκελν είλαη ε ζθφπηκε αλαβνιή ηεο δηαδηθαζίαο κε απφθαζε 

ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ, ή αθφκα θαη θαζ’ ππφδεημε ηεο ίδηαο ηεο θπβέξλεζεο, ελ 

αλακνλή ησλ θαίξησλ παξεκβάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο απηνχ, απνζθνπψληαο ζηελ εμνκάιπλζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είρε 

πξνθαιέζεη, ν βηαζηηθφο θαη αζχληαθηνο ηξφπνο αλάπηπμεο ηνπ επηκειεηεξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, άιια θαη ηα λέα κεηαπνιεκηθά δεδνκέλα. Ήδε, θαηά ην Μάξηην ηνπ 

1923, δεκνζηεχεηαη ην δηάηαγκα πνπ ξχζκηδε κε ηξφπν απφιπην ηελ θαηαλνκή ησλ 

επηκειεηεξηαθψλ πεξηθεξεηψλ, ελψ εηνηκαδφηαλ θαη ε δεχηεξε κεγάιε παξέκβαζε 

απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ ζεζκνχ επί ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. Με ηε λέα απηή παξέκβαζε 

πξνσζνχληαλ δνκηθέο ξπζκίζεηο. φπσο ε ελ κέξεη ηζφηηκε έληαμε ησλ επαγγεικαηηψλ 

ζηα εκπνξηθά επηκειεηήξηα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εκηαλεμάξηεησλ ηκεκάησλ, ζε 

αληηζηάζκηζκα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 1920. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή επεξέαδε θαζνξηζηηθά ην ζχζηεκα ζπκκεηνρήο θαη θαη’ επέθηαζε 

ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ θαη ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ζε ζεκείν ηέηνην 

ψζηε αθφκα θαη αλ νινθιεξψλνληαλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1923, 
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πηζαλφηαηα ζα αθπξψλνληαλ κεηά απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζρεηηθνχ δηαηάγκαηνο ην 

Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

ζν δχζθνιν θαη αλ είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα αθξηβή αίηηα πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ απνηπρία ηεο πξψηεο πξνζπάζεηαο ηνπ 1923, άιιν ηφζν δχζθνιν είλαη λα 

εξκελεπηεί ε επηηπρήο εμέιημε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ μεθηλάλε εθ λένπ, ιίγν πξηλ ην 

ηέινο ηνπ ίδηνπ έηνπο, αξθεηά αξγά, ψζηε ην 1924 λα απνηειεί ην νπζηαζηηθφ έηνο 

έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη ε πεξίνδνο απηή δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ξαγδαίεο αιιαγέο ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ή θάπνην 

άιιν ηδηαίηεξν γεγνλφο. Θα κπνξνχζε σζηφζν λα ζεσξεζεί φηη, ηφζν ην γεληθφηεξν 

φζν θαη ην επξχηεξν ηνπηθφ πιαίζην αξρίδεη λα γίλεηαη φιν θαη πην επλντθφ σο πξνο 

ηελ πξννπηηθή ζχζηαζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζην βαζκφ πνπ ήδε απφ ην 1923, 

επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά, αλ φρη κία αλάθακςε, ηνπιάρηζηνλ ε ελ κέξεη απνθαηάζηαζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, πνπ είραλ πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ. ην ζπκπέξαζκα απηφ παξαπέκπεη ν ζεκαληηθφο αξηζκφο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχνληαη ηφζν ην 1924, φζν θαη θαηά ην επφκελν έηνο ζην 

Ζξάθιεην, ελψ θαηά ηελ ίδηα ρξνληά νινθιεξψλνληαη ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε 

απνζηξάηεπζε, ή ε αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ, ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία ελφο 

νκαιφηεξνπ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ πεξηβάιινληνο. Γελ ζα πξέπεη ηέινο, λα 

παξαβιέπνληαη θαη άιινη πηζαλνί παξάγνληεο, φπσο ε απεηιή ηεο επηβνιήο πνηληθψλ 

θπξψζεσλ ζηνπο αξκνδίνπο ιφγσ ησλ δηαδνρηθψλ αλαβνιψλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχζηαζεο, θαζψο δχζθνια κπνξνχζαλ πιένλ, κεηά ην 1923, λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ 

φπνηα θαζπζηέξεζε, αιιά θαη ε ελδερφκελε απεηιή κεηαθνξάο ηεο έδξαο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ζε θάπνηα άιιε, αληαγσληζηηθή πξνο ην Ζξάθιεην, πφιε ηνπ λεζηνχ, 

αλ δελ μεθηλνχζαλ άκεζα, νη βαζηθέο ηνπιάρηζηνλ δηαδηθαζίεο. 

ηνλ ηξφπν δηαηχπσζεο ηεο λέαο πξφζθιεζεο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηα ηέιε 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1923, είλαη ζαθήο ε πξνζπάζεηα ηεο εθινγηθήο επηηξνπήο λα 

ελζσκαηψζεη ζηε δηαδηθαζία ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηβάιινληαλ απφ ην δηάηαγκα 

ηνπ Ννεκβξίνπ, απεπζχλνληαο γηα πξψηε θνξά πξφζθιεζε θαη πξνο ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηνπ Λαζηζίνπ, λα εγγξαθνχλ ζηνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία 

εθινγήο ησλ βαζηθψλ νξγάλσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
131

 Ο αξρηθφο φκσο ζηφρνο πνπ 
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Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 1664, 20 Γεθεκβξίνπ 1923. Σν θάιεζκα απεπζπλφηαλ ζε φζνπο απέδηδαλ θφξν 

θαζαξήο πξνζφδνπ κεγαιχηεξν ησλ 50 δξαρκψλ. Με βάζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ννεκβξίνπ, ην 

κέγεζνο ηνπ θαηαβαιιφκελνπ θφξνπ, δελ απνηεινχζε πιένλ θξηηήξην γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 
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είρε ηεζεί γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ ζηηο 16 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1924, δελ 

επεηεχρζε, δεδνκέλνπ φηη, κφιηο ζηα ηέιε ηνπ κήλα απηνχ, αλαθνηλψλεηαη ε 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ησλ θαηαιφγσλ, θαη ε παξνπζίαζε ηνπο ζην 

θνηλφ κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή ηπρψλ ελζηάζεσλ.
132

 ηα κέζα Απξηιίνπ πιένλ, θαη 

αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε δεκνζηνπνίεζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, αλαθνηλψλεηαη σο λέα 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ ε 11
ε
 Μάηνπ.

133
 Γηα άιιε κηα φκσο, ηειεπηαία 

θνξά «…έλεθα ηππηθψλ ιφγσλ…»
134

, νη δηαδηθαζίεο αλαβιήζεθαλ γηα ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 

1924.  

 

2.3. Δπηκέξνπο παξάγνληεο: αληαγσληζκνί θαη ζπλεξγαζίεο.  

 

2.3.1. Ο ξόινο ηνπ Δκπνξηθνύ ζπιιόγνπ Ζξαθιείνπ. 

 

Έλαο αθφκα παξάγνληαο, πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη, έζησ θαη έκκεζα, ζηε 

καθξνρξφληα αλαβνιή ηεο ζχζηαζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, απνηεινχζε ε χπαξμε, ήδε 

απφ ην 1908, ζην Ζξάθιεην, ελφο εκπνξηθνχ ζπιιφγνπ, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νπνίνπ, 

φπσο πεξηγξάθεηαη κέζα απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο, ειάρηζηα δηέθεξε απφ απηή ελφο 

θαλνληθνχ εκπνξηθνχ επηκειεηεξίνπ. Ήδε απφ ηελ πεξίνδν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, 

ν ζχιινγνο παξνπζηάδεηαη λ’ αλαιακβάλεη αξθεηέο ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο, φπσο 

ι.ρ. ηελ δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ιηκαληνχ, ή ηελ ελεκέξσζε θνηλνχ θαη 

εκπφξσλ γηα ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ηα ηξέρνληα πξνβιήκαηα, θαη ηηο απνθάζεηο 

ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, ελψ φηαλ ην 1920 ελέζθεςε ην δήηεκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

λένπ ιηκαληνχ ζην Ζξάθιεην, ν επί ρξφληα πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ, Γεψξγηνο 

Μηηζνηάθεο, πξσηαγσλίζηεζε ηφζν ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, 

φζν θαη ζηε γεληθφηεξε πξνψζεζε θαη ππεξάζπηζε ηνπ έξγνπ.
135

 Δμίζνπ ζεκαληηθφο 

                                                                                                                                                        
δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ αιιά κφλν ηνπ εθιέγεζζαη, θαη’ επέθηαζε, απηφ δελ ζα έπξεπε λ’ απνηειεί 

θξηηήξην γηα ηελ έληαμε θάπνηνπ ζηνπο θαηαιφγνπο ησλ εθινγέσλ. Ο ηξφπνο φκσο κε ηνλ νπνίν 

επαλαδηαηππψλεηαη ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ λφκνπ, άθελε έλα ζεκαληηθφ θελφ, ζην βαζκφ πνπ 

απιά αλέθεξε φηη φια ηα εγγεγξακκέλα κέιε έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ρσξίο λα νξίδεη ηη γίλεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηα φξγαλα ζπλέξρνληαη γηα πξψηε θνξά, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ζα είραλ ζπληαρζεί 

αθφκα ηα θαλνληθά κεηξψα. Σν ίδην ιαλζαζκέλε ήηαλ θαη ε αλαθνξά πεξί ηεο επηβνιήο πνηλήο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ εγγξαθφηαλ ζ’ απηά, θαζψο νη πνηλέο απηέο αθνξνχζαλ κφλν ηηο 

πεξηπηψζεηο κε εγγξαθήο ζηα θαλνληθά κεηξψα.  
132

Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2510, 31 Ηαλνπαξίνπ 1924.  
133

Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2680, 21 Απξηιίνπ 1924. 
134

Δθεκ. Ίδε, αξηζ. 536, 22 Απξηιίνπ 1924.  
135

 Αλαθνξηθά κε ηε δξάζε ηνπ εκπνξηθνχ ζπιιφγνπ, ραξαθηεξηζηηθφο είλαη ν ηξφπνο πνπ απηή 

ζπλνςίδεηαη ζηνλ απνινγηζκφ πνπ δεκνζηεχεηαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 1913, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, 8 

Φεβξνπαξίνπ 1913 φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 95, 16 Φεβξνπαξίνπ 1913.  
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ππήξμε ν ξφινο ηνπ ζπιιφγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1922, ηφζν ζην επίπεδν ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθάιεζε ν αλαγθαζηηθφο δαλεηζκφο, θπξίσο 

κέζσ ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αλέιαβε ζε ζρέζε κε ηελ εμαζθάιηζεο ησλ πνιχηηκσλ 

γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ζπλαιιαγκαηηθψλ θεθαιαίσλ, φζν θαη ζε απηφ ηεο 

παξνρήο βνήζεηαο πξνο ηνπο πξφζθπγεο, εμαζθαιίδνληαο ρψξνπο δηακνλήο θαη 

ζπγθεληξψλνληαο ζεκαληηθή βνήζεηα κέζσ ηεο δηελέξγεηαο εξάλσλ αλάκεζα ζηα 

κέιε ηνπ.
136

  

ε φιν απηφ ην δηάζηεκα, ππάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο ζηνλ Σχπν πνπ 

δείρλνπλ μεθάζαξα φηη ν Δκπνξηθφο ζχιινγνο αληηκεησπηδφηαλ απφ ηηο θξαηηθέο 

ππεξεζίεο, ηα ήδε ελεξγά επηκειεηήξηα θαη ηνπο άιινπο ζπιιφγνπο θαη θνξείο, κε 

ηξφπν φρη δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ αληηζηνηρνχζε ζ’ έλα θαλνληθφ επηκειεηήξην. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ηδηαίηεξα ζηελή ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζεη 

απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1922, θαη γηα έλα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ην 

Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ, ζην πιαίζην ησλ θνηλψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ ηφηε ζρεδηαδφκελνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ, ελψ, κεηά ηα εηδηθά κέηξα 

πνπ επηβιήζεθαλ ην 1922, ν ζχιινγνο, ιεηηνχξγεζε σο ελδηάκεζνο, αλάκεζα ζην 

θξάηνο θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, δεκνζηεχνληαο επί ζεηξά εκεξψλ ζηνλ Σχπν 

πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνπο λένπο θαλφλεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπ εκπνξίνπ, δξαζηεξηφηεηα παξφκνηα κε απηή πνπ 

αλαπηχζζεη ην Δ.Β.Δ.Ζ. κία δεθαεηία αξγφηεξα, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο 

αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο ηνπ 1930.
137

 

Με δεδνκέλε ηελ χπαξμε ελφο, θαηά ηα θαηλφκελα, αξθεηά ηζρπξνχ θαη 

εδξαησκέλνπ ζπιιφγνπ, έλα πξψην εξψηεκα είλαη, αλ, θαη θαηά πφζν, ν παξάγνληαο 

απηφο επεξέαζε κε ηνλ φπνην ηξφπν, ζεηηθά ή αξλεηηθά, ηηο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ. Σν γεγνλφο φηη δελ εληνπίζηεθε θαλέλα ζηνηρείν πνπ λα ζπλάγεη πξνο 

ηελ φπνηα κνξθή άκεζεο ή έκκεζεο παξέκβαζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπιιφγνπ, ή ησλ 

κειψλ ηνπ, ελάληηα ζηελ πξννπηηθή ζχζηαζεο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., φπσο θαη ε απνπζία, 

                                                      
136

Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2102, 10 επηεκβξίνπ 1922. Οη θαηάινγνη κε ηα νλφκαηα φζσλ ζπλεηζέθεξαλ 

ζηνπο εξάλνπο, δεκνζηεχνληαη ζην ίδην έληππν απφ ηηο 14, 17 θαη 22, επηεκβξίνπ 1922. 
137

Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2118, 15 Ηνπλίνπ 1922 φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2159, 2 Απγνχζηνπ 1922. 

ε κία ηνπιάρηζηνλ πεξίπησζε, θαηά ηελ απνζηνιή ηειεγξαθήκαηνο απφ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ην Δ.Β.Δ.Α. πξνο ηνλ Δκπνξηθφ ζχιινγν, κε αθνξκή ηελ εηζβνιή ηεο Ηηαιίαο ζηα 

Δπηάλεζα ην 1923, σο παξαιήπηεο αλαθεξφηαλ ην «Δκπνξηθφλ Δπηκειεηήξηνλ Ζξαθιείνπ Κξήηεο». 

Γελ είλαη σζηφζν ζαθέο αλ ε αλαθνξά απηή έγηλε θαηά ιάζνο ή αλ απνηεινχζε κία κνξθή 

αλαγλψξηζεο ηνπ ζπιιφγνπ σο ηζάμην ελφο ηνπηθνχ επηκειεηεξίνπ ή αθφκα αλ απιά ην Τπνπξγείν 

αγλννχζε ηελ κε χπαξμε επηκειεηεξίνπ ζην Ζξάθιεην, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2491, 13 

επηεκβξίνπ 1923. 
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θαηά ηα κεηέπεηηα ρξφληα, θάζε είδνπο αλαθνξψλ, ζηελ χπαξμε αληηπαξαζέζεσλ 

κεηαμχ ησλ δχν απηψλ νξγαλψζεσλ, παξαπέκπεη ζηελ χπαξμε κηαο αξκνληθήο κεηαμχ 

ηνπο ζπλεξγαζίαο.
138

 Γπζηπρψο, ε φπνηα νινθιεξσκέλε απάληεζε ζην εξψηεκα 

απηφ, ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη κφλν κέζσ ηεο εμέηαζεο ηνπ αξρείνπ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπιιφγνπ, ην νπνίν δελ έρεη εληνπηζηεί.  

Μία έκκεζε κφλν, θαη αλαγθαζηηθά απνζπαζκαηηθή, πξνζέγγηζε ηνπ 

εξσηήκαηνο απηνχ, κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αληαπφθξηζεο ησλ 

πξνζψπσλ πνπ είραλ ππάξμεη κέιε, ή αθφκα θαη ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ, ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ επέβαιε ε ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη, ρσξίο ηνπο θαηαιφγνπο ησλ κειψλ ηνπ εκπνξηθνχ 

ζπιιφγνπ, ε πξννπηηθή απηή δελ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί θαηά ηξφπν απφιπην, 

σζηφζν κία ηθαλή ελαιιαθηηθή απνηειεί, ε ρξήζε παξάπιεπξσλ θαηαιφγσλ, φπσο 

ι.ρ. ησλ νλνκάησλ πνπ δεκνζηεχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1922 ζηνλ ηνπηθφ Σχπν, 

θαηαγξάθνληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ ζηνλ έξαλν πνπ 

δηεμήρζε ππέξ ησλ πξνζθχγσλ. ’ απηνχο ηνπ θαηαιφγνπο πεξηιακβάλνληαη αηνκηθέο 

ή ζπλεηαηξηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ζπλνιηθά αθνξνχλ 141 πξφζσπα.  

 

Απφ απηά, κφιηο 29 δελ εληνπίζηεθαλ ζηα κεηξψα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ρσξίο λα 

απνθιείεηαη ε απνπζία ηνπο λα νθείιεηαη, φρη ζε θάπνηα κνξθή απνρήο, αιιά ζηελ 

ππαγσγή ηνπο ζην επαγγεικαηηθφ ηκήκα (Πίλαθαο 2.3.1). Αθφκα πην ελδηαθέξνλ 

είλαη φηη απφ ηα 112 ζπλνιηθά πξφζσπα πνπ εγξάθεζαλ ζηα κεηξψα, ην 75% 

πξνζήιζε θαηά ην δηάζηεκα, απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1924, κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1925, 

ηελ πεξίνδν πνπ αθφκα ην Δ.Β.Δ.Ζ., ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ εδξαίσζεο ηεο 

παξνπζίαο ηνπ, θαηέβαιε ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνπο 

ππφρξενπο λα εγγξαθνχλ ζηα κεηξψα (Παξάξηεκα Πίλαθαο). 

                                                      
138

 Χο πξνο ην δήηεκα απηφ, εληνπίζηεθε κία θαη κφλν κεηαγελέζηεξε αλαθνξά, ζηα πξαθηηθά ηνπ Γ.. 

ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ζηηο 11
εο

 Απγνχζηνπ ηνπ 1927, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε χπαξμε εγθπθιίνπ ηνπ Τπ.Δζ.Οηθ. 

«…πξνο ηνπο ελ ηε εκεηέξα Νήζν εκπνξηθνχο πιιφγνπο ηνλίδνληνο είο απηνχο φηη είλαη 

επηβεβιεκέλε ε κεζ’ εκψλ ζπλεξγαζία ησλ». Χζηφζν, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε ππφδεημε απηή 

αθνξνχζε θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπιιφγνπο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνλ Δκπνξηθφ ζχιινγν 

Ζξαθιείνπ. Αληίζεηα, είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα είλαη κηα γεληθφηεξε επηζήκαλζε, ίζσο κε αθνξκή ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ππήξραλ κε ηνπο ζπιιφγνπο ηεο ελδνρψξαο ή άιισλ λνκψλ.  

Πίλαθαο 2.3.1. Αξηζκόο κειώλ ηνπ Δκπνξηθνύ ζπιιόγνπ Ζξαθιείνπ πνπ εγγξάθεθαλ 

ζηα κεηξώα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ.. 

Έηνο εγγξαθήο ύλνιν 1924 1925 1926 1936 1949 δελ εγξάθεζαλ 

Αξηζκόο 141 22 83 5 1 1 29 
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Γελ ππάξρεη ζπλεπψο ακθηβνιία, φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κειψλ ηνπ 

Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ ππνζηήξημαλ ζηελ πξάμε ηελ εδξαίσζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη θαη κέζα απφ ηελ αληηπαξαβνιή ησλ πξνζψπσλ πνπ 

κεηείραλ ζηηο δηνηθήζεηο ησλ δχν απηψλ νξγάλσλ. Δηδηθφηεξα, απφ ηα 75 ζπλνιηθά 

άηνκα, ηα νπνία ππήξμαλ κέιε ηνπ Γ.. ηνπ ζπιιφγνπ απφ ην 1908 έσο ην 1940, ην 

1/3 ζπκκεηείρε θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηαο άιιεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, ή αθφκα θαη 

παξάιιεια, ζε θάπνην απφ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Δλδεηθηηθή 

είλαη ε πεξίπησζε ηνπ εκπφξνπ Μάξηνπ Γεκεηξίνπ Εέε, ν νπνίνο, φληαο κέινο ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ γηα ηέζζεξηο δηαδνρηθέο ηεηξαεηίεο, απφ ην 1924 

έσο ην 1932, εληάζζεηαη ζην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ην 1927, φπνπ θαη παξακέλεη κέρξη ην 

1933. Αληίζηνηρα, ν Νηθφιανο . Γηαιεξάθεο, πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ 

απφ ην 1926 κέρξη ην 1930, θαη μαλά απφ ην 1932, ππήξμε παξάιιεια θαη κέινο ηνπο 

Δπηκειεηεξίνπ απφ ην 1934 κέρξη θαη ηελ κεηνίθεζε ηνπ ζηελ Αζήλα ην 1938. Σν 

ίδην ζπλέβε θαη κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπιιφγνπ γηα ηα έηε 1930 έσο 1934, Αξηέκην 

Παηεξάθε, ν νπνίνο αξλνχκελνο λα παξίζηαηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ππφ ηελ ηδηφηεηα απηή, παξαρψξεζε ην δηθαίσκα απηφ ζηνλ 

αληηπξφεδξν, Καζηξηλάθε Μελά, δηαηεξψληαο παξάιιεια θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

γξακκαηέα ηεο νξγάλσζεο.
139

 

Παξά ηελ θαηά βάζε ζεηηθή εηθφλα, ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ φηη αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ζπλνιηθή ζηάζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ 

ηνπ Ζξαθιείνπ, απέλαληη ζην ελδερφκελν ηεο ζχζηαζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Δπί ηεο 

νπζίαο, αθνξνχλ έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηνπ ζπλφινπ, αθφκα αλ ζε απηφ 

πεξηιακβάλνληαη αξθεηνί απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εκπφξνπο θαη βηνκεράλνπο ηεο 

πφιεο. Ζ ζηάζε άιισζηε ησλ πξνζψπσλ απηψλ, δελ απνηεινχζε απαξαίηεηα κέξνο 

κηα ζπιινγηθήο ζηξαηεγηθήο, αιιά ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα εθπνξεχεηαη απφ 

πξνζσπηθέο επηδηψμεηο, φπσο ι.ρ. ε εμαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ λέν απηφ 

κεραληζκφ, φζν απηφο βξηζθφηαλ αθφκα ελ ηε γελέζεη ηνπ.
140

  

                                                      
139

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 16 Ηαλνπαξίνπ 1930. 
140

 Έλα έκκεζν αιιά ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ Γεψξγηνπ Μηηζνηάθε, 

πξφεδξνπ ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ κέρξη ην 1924 θαη παξάιιεια αληηπξφζσπνπ ηνπ ζπιιφγνπ ζηελ 

Ληκεληθή Δπηηξνπή κε θνκβηθφ ξφιν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ιηκαληνχ. ηαλ ην 1924, κέζα απφ ηελ 

αληηπαξάζεζε πνπ μεζπάεη εληφο ηνπ εκπνξηθνχ ζπιιφγνπ, απνκαθξχλεηαη απφ ηηο ζέζεηο απηέο θαη 

επηζπκψληαο πηζαλφηαηα λα δηαηεξήζεη ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ Ληκεληθή Δπηηξνπή, ζπκβάιινληαο ζε 

έλα έξγν πνπ κέρξη ηφηε είρε πξνρσξήζεη ράξε ζε δηθέο ηνπ πξσηνβνπιίεο, θαηαθεχγεη ζην 

λενζχζηαην Δ.Β.Δ.Ζ., φπνπ ρσξίο λα θαλ είλαη κέινο ηνπ Γ.., ζέηεη ππνςεθηφηεηα πξνθεηκέλνπ λ’ 

εθιεγεί αληηπξφζσπνο ηνπ ζηελ Ληκεληθή Δπηηξνπή, ρσξίο επηηπρία, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 25 

Απγνχζηνπ 1924.  
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2.3.2 Ο επξύηεξνο βαζκόο απνδνρήο. 
 

Μία άιιε έκκεζε πεγή, αλεπαξθήο θαη απηή λα ζπκβάιεη ζην ζρεκαηηζκφ ηεο 

γεληθφηεξεο εηθφλαο, ηθαλή φκσο λα επηηξέςεη ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο, είλαη απηή ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηε δηαδηθαζία 

εθινγήο ησλ πξψησλ δηνηθεηηθψλ ζσκάησλ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ηνλ Ηνχλην ηνπ 1924.
141

 

Κπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ήηαλ, πέξα απφ θάζε ακθηβνιία, ε 

απνρή, θαζψο κφιηο ην 1/4 απφ ηα 842 πξφζσπα πνπ είραλ εγγξαθεί ζηα κεηξψα θαηά 

ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο πξνζήιζε γηα λα ςεθίζεη. Σν πςειφηεξν πνζνζηφ 

απνρήο, ζρεδφλ 94%, αθνξνχζε ην επαγγεικαηηθφ ηκήκα, ζην νπνίν ππαγφηαλ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη ςεθνθφξν. Απφ ηα 550 ζπλνιηθά κέιε πξνζήιζαλ θαη ςήθηζαλ κφιηο 

36 άηνκα. Αληίζεηα, ε ζπκκέηνρε ησλ εκπφξσλ θαη ησλ βηνκεράλσλ ππήξμε αξθεηά 

κεγαιχηεξε, ζε ζρέζε πάληα κε απηή ησλ επαγγεικαηηψλ, ρσξίο σζηφζν αθφκα θαη 

ζηελ πεξίπησζε απηή, λα ππεξβεί ην 50% θαη 60% ησλ αληίζηνηρσλ ζπλφισλ. 

Χο πξνο ηα κέιε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο, ε απνρή ζα πξέπεη ζε κεγάιν 

βαζκφ λα ζσξείηαη αηηηνινγεκέλε, ηφζν ιφγσ ηεο ζέζπηζεο ησλ ζρεηηθψλ ηκεκάησλ 

ιίγνπο κφιηο κήλεο λσξίηεξα, ρξφλνο κελ επαξθήο γηα ηελ ελεκέξσζε, φρη φκσο 

απαξαίηεηα θαη ηθαλφο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο, φζν θαη ιφγσ ηεο επηθπιαθηηθήο ή αθφκα θαη αξλεηηθήο ζηάζεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, φρη κφλν ζην Ζξάθιεην αιιά θαη επξχηεξα, απέλαληη ζηε 

λέα απηή ζπκβηβαζηηθή ιχζε.
142

 Αληίζεηα, ν αλαινγηθά ρακειφο βαζκφο 

αληαπφθξηζεο ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ δε ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί θαηά ηνλ 

ίδην ηξφπν. Οη πνιπάξηζκεο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, 

είραλ πξνζθέξεη ζηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο βηνκήραλνπο ηνλ αλαγθαίν ρξφλν γηα ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε, ηνπιάρηζηνλ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζεζκνχ, ελψ 

παξάιιεια, ε πνιχκελε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ αξραηξεζηψλ, 

φπσο πεξηγξάθεηαη κέζα απφ ηηο πνιπάξηζκεο αλαιπηηθέο αλαθνηλψζεηο ζηνλ ηνπηθφ 

Σχπν, δελ επέηξεπε ηελ φπνηα κνξθή άγλνηαο, πεξί ηνπ ηξφπνπ εμέιημεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ.  

                                                      
141

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2715, 3 Ηνπλίνπ 1924. 
142

 Φαηλφκελα απνρήο απφ κέξνπο ησλ επαγγεικαηηψλ, σο αληίδξαζε ζηελ αλαίξεζε ηνπ λφκνπ γηα 

απηφλνκα επαγγεικαηηθά επηκειεηήξηα, είραλ θαηαγξαθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1923, βιπ. 

Πνηακηάλνο, ό.π., ζει. 951. κσο, ζηηο αξρέο ηνπ 1924, ε θαηάζηαζε είρε εμνκαιπλζεί κέρξη ελφο 

βαζκνχ ελψ δελ εληνπίζηεθε θάπνην ζηνηρείν πνπ λα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ηεο φπνηαο 

ζπληεηαγκέλεο αληίδξαζεο απφ πιεπξάο ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ Ζξάθιεηνπ. 
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Θεσξψληαο σο δεδνκέλν φηη ε απνπζία ηεο φπνηαο δεκφζηαο επίζεζεο πξνο ην 

Δπηκειεηήξην δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ χπαξμε ζπλεηδεηήο αληηπαιφηεηαο πξνο ην λέν 

ζεζκφ, ε πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ζηηο πξψηεο 

αξραηξεζίεο, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί έλδεημε κηαο γεληθφηεξεο, 

παζεηηθήο ζηάζεο. Δηδηθφηεξα, ζην βαζκφ πνπ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζην Ζξάθιεην, 

πθίζηαλην ήδε νξγαλψζεηο φπσο ν Δκπνξηθφο ζχιινγνο θαη έλα πιήζνο κηθξφηεξσλ 

επαγγεικαηηθψλ θαη άιισλ ζπιιφγσλ θαη νξγαλψζεσλ, ηθαλψλ λα εμππεξεηήζνπλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, εχινγα κπνξεί λα ππνηεζεί φηη 

ε πξννπηηθή ηεο δεκηνπξγίαο ελφο θεληξηθνχ εληαίνπ θνξέα, αληηκεησπίζηεθε, αλ φρη 

κε ερζξφηεηα, ηνπιάρηζηνλ κε αδηαθνξία. Σν ελδερφκελν απηφ, δπλεηηθά επηηξέπεη 

ηελ, κέρξη ελφο βαζκνχ, εμήγεζε ηεο απνηπρίαο, θαη ησλ πξνεγνχκελσλ 

πξνζπαζεηψλ, ιεηηνπξγψληαο, φρη σο ε αηηία, άιια εληζρχνληαο ζεκαληηθά ηελ 

επίδξαζε πνπ είραλ ηα επξχηεξα γεγνλφηα ζε ηνπηθφ επίπεδν. Γελ ζα πξέπεη άιισζηε 

λα παξαβιέπεηαη φηη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ζχζηαζε ελφο επηκειεηεξίνπ, 

ζπλεπαγφηαλ ηελ εθ ησλ άλσ επηβνιή, ελφο παξεκβαηηθνχ επί ηεο νπζίαο, ζεζκνχ 

ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ε ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ ζπλνδεπφηαλ απφ νηθνλνκηθέο θαη 

άιιεο επηβαξχλζεηο γηα ηνπο κεηέρνληεο, κία πξννπηηθή πνπ δελ ήηαλ θαη’ αλάγθε 

απνηξεπηηθή, νχηε φκσο θάληαδε ηδηαίηεξα ζειθηηθή. 

ην ζπκπέξαζκα απηφ, παξαπέκπεη θαη ε ππνηνληθή πξνζπάζεηα πνπ 

θαηαβάιιεηαη ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ μεθηλάλε ην Γεθέκβξην ηνπ 1923, 

πξνθεηκέλνπ ην θνηλφ ηεο πφιεο λα θαηαλνήζεη ηα νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Οη ζρεηηθέο επηζεκάλζεηο 

ζηηο ζρεηηθέο, δεκφζηεο πξνζθιήζεηο θαη αγγειίεο αλέθεξαλ απιά φηη  φζνη 

εγγξάθνληαλ ζην επηκειεηήξην, ζα απνιάκβαλαλ ζεκαληηθψλ πιενλεθηεκάησλ
143

, 

ελψ αθφκα θαη ε αλαθνξά ζηε ρξήζε πεηζαξρηθψλ κέηξσλ γηα φζνπο δελ 

εγγξάθνληαλ έγθαηξα ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο  δελ παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα 

πεηζηηθή.
144
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Ίδε, αξηζ. 355, 5 Φεβξνπαξίνπ 1923. 
144

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2575, 20 Γεθεκβξίνπ 1923.  
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Κεθάιαην 3. Γνκή θαη δηακόξθσζε ησλ βαζηθώλ νξγάλσλ ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ. (1924-1946). 
 

3.1. Σα δπν βαζηθά δηνηθεηηθά όξγαλα. 

 

Σν ζχζηεκα δηνίθεζεο ελφο εκπνξηθνχ επηκειεηεξίνπ απαξηηδφηαλ απφ δχν θπξίσο 

φξγαλα,  ην Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηε Γηνηθεηηθή επηηξνπή. ην πξψην απφ απηά 

επαθηφηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ επξχηεξνπ δηαρεηξηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο νξγάλσζεο 

θαη ε ιήςε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απνθάζεσλ, ελψ ην δεχηεξν ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο, φπσο θαη γηα θάζε άιιν δήηεκα πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε επηκειεηεξίνπ. Με βάζε ην λφκν, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

κειψλ ηνπ Γ.., φπσο θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ, ζα 

πξνζδηνξηδφηαλ θαηά πεξίπησζε, κέζσ εηδηθψλ δηαηαγκάησλ, ελψ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζην Γ.., φπσο θαη ζην ζψκα ησλ εθινγψλ, είραλ αξρηθά κφλν ηα 

πξφζσπα εθείλα πνπ πιεξνχζαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, ζε ζρέζε κε ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη ηε θνξνινγηθή ηνπο θαηάηαμε. Σν απζηεξφ απηφ 

πιαίζην, κέρξη θαη ην 1923, ζηαδηαθά αλαηξείηαη, νπφηε θαη ην δηθαίσκα ηνπ 

“εθιέγεηλ” επεθηάζεθε ζην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ, ζηα κεηξψα ησλ 

επηκειεηεξίσλ, πξνζψπσλ, κε κφλν πεξηνξηζκφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο επί ηξία 

έηε ζηελ έδξα ηνπ επηκειεηεξίνπ, γηα φζνπο εμ απηψλ, επηζπκνχζαλ λα εθιεγνχλ ζηα 

δηνηθεηηθά ηνπ φξγαλα.  

ην ζχλνιν ηεο, ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο ηνπ Γ.., ζπλδεφηαλ άκεζα κε απηή 

ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ θχξηνπ εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ ηνπ επηκειεηεξίνπ, ηεο 

Γηνηθεηηθήο επηηξνπήο. Σα πξφζσπα πνπ ζα ζηειέρσλαλ ην κηθξφηεξν απηφ ζψκα, 

έπξεπε, φρη κφλν λα εθιεγνχλ, αιιά θαη λα πξνέξρνληαη απφ ηα κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ. ηε βαζηθή ηεο κνξθή, ε επηηξνπή απηή απνηεινχληαλ απφ ηνλ 

πξφεδξν, ηνλ αληηπξφεδξν, έλα γξακκαηέα, θαη έλαλ ηακία, ελψ γηα ηα επηκειεηήξηα 

κε Γ.. κεγαιχηεξν ησλ 20 κειψλ πξνβιεπφηαλ ε εθινγή θαη ελφο δεχηεξνπ 

αληηπξφεδξνπ. 

Χο πξψηνο αλάκεζα ζηα κέιε, ν πξφεδξνο ήηαλ επηθνξηηζκέλνο κε κηα 

πιεηάδα θαζεθφλησλ πνπ θάιππηαλ ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο, αιιά θαη ηεο 

επξχηεξεο επηκειεηεξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλάκεζα ζηα νπνία ήηαλ ε ζχγθιεζε 

ηνπ ζπκβνπιίνπ, ε εθπξνζψπεζε ηνπ επηκειεηεξίνπ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

θνξείο, θαη άιια θαζήθνληα πνπ πξννδεπηηθά απμήζεθαλ κέζα απφ ηηο κεηέπεηηα 
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ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λφκνπ, εληζρχνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ θνκβηθφ ξφιν ηνπ 

πξνέδξνπ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε επηκειεηεξίνπ.
145
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 ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ην 1924, κέρξη θαη ην 1942, νπφηε θαη ιφγσ ησλ 

ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ηεο θαηνρήο, ηελ πξνεδξία αλάιαβε πξνζσξηλά ν Αλδξέαο Καζηειιάθεο, ην Γ.. 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ αλέδεημε δχν ζπλνιηθά πξνέδξνπο κε ζεηεία νρηψ θαη δέθα εηψλ αληίζηνηρα. Ο 

πξψηνο πξφεδξνο, Ησάλλεο Γ. Καξνχδνο, ήηαλ πηφο ηνπ εκπφξνπ Γεψξγηνπ Καξνχδνπ. χκθσλα κε ην 

ρξνληθφ πνπ παξαηίζεηαη ζην «Παλειιήληνλ ιεχθσκα ηεο ρξπζήο εθαηνληαεηεξίδνο», ε 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηεο νηθνγέλεηαο μεθίλεζε ην 1838, κε αληηθείκελν ηελ εμαγσγή πξντφλησλ, 

θπξίσο πξνο ηελ Ρσζία. Μεηά ηα γεγνλφηα ηεο 25
εο

 Απγνχζηνπ 1898 θαη ηελ επάλνδν ηεο νηθνγέλεηαο 

ζηελ Κξήηε, έρνληαο σο βάζε ηελ πνηνπνηία-νηλνπλεπκαηνπνηία ηνπ Αληψληνπ Πεξίδε, ε νπνία είρε 

θαηαζηξαθεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηαξαρψλ, ν Γεψξγηνο Καξνχδνο δεκηνχξγεζε ηελ επσλπκία 

«Μηλψηαπξνο» επεθηείλνληαο ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζηελ παξαγσγή ιαδηνχ, φπσο θαη καθαξνληψλ, 

βιπ. Παλειιήληνλ ιεύθσκα ηεο ρξπζήο εθαηνληαεηεξίδνο, Σφκνο Β΄, κέξνο Β΄, Βηνκεραλία-Δκπφξηνλ, 

Αζήλα 1925, ζει. 132. ην κεηξψν σζηφζν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ζεκεηψλεηαη φηη ε επηρείξεζε πνπ ηδξχεηαη 

ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα απνηεινχζε ηε ζχκπηπμε ηεο επσλπκίαο «Α. Α. Πεξίδεο», ε νπνία είρε 

ηδξπζεί ην 1936 θαη ηεο «Γεψξ. Καξνχδνο», κε εκεξνκελία ίδξπζεο ην 1870, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γεληθφ 

Μεηξψν, η.3, εγγξαθή 350. Ζ δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ, πέξαζε ζηνλ Ησάλλε Γ. Καξνχδν, κεηά ην 

ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ ην 1915. Σν 1922, αλαθέξεηαη ε δεκηνπξγία κίαο λέαο καθαξνλνπνηίαο, ππφ 

ηελ επσλπκία «Κξήηε» ελψ ην 1925, ν Η. Καξνχδνο ζπκπξάηηεη κε ηνπο Αλδξέα θαη Μηραήι 

Καζηειιάθε, γηα ηελ ίδξπζε ελφο αθφκα εξγνζηάζηνπ καθαξνληψλ, θίλεζε πνπ πηζαλφηαηα 

απνηεινχζε ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ 1922, δεδνκέλνπ φηη δελ εληνπίδεηαη πιένλ θακία αλαθνξά 

ζ’ απηή, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 1054. Παξά ηε κεηνίθεζε ηνπ ζηελ Αζήλα ην 1931, ν Η. 

Καξνχδνο εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεηαη σο κέινο θαη δηαρεηξηζηήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ζην 

Ζξάθιεην, θαηά ηελ αλαζχληαμε ησλ κεηξψλ ην 1937. Σν 1948 αλαθέξεηαη φηη απφ ην πξνεγνχκελν 

έηνο δελ δξαζηεξηνπνηνχληαλ πιένλ σο αληηπξφζσπνη ησλ «Γεληθψλ Αζθαιεηψλ Σεξγέζηεο» γηα ην 

Ζξάθιεην, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.3, εγγξαθή 350 ελψ ην Γεθέκβξην ηνπ 1950, παξαρψξεζε ην κεξίδην 

ηνπ θαη ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ηεο καθαξνλνπνηίαο ζηνπο κέρξη ηφηε ζπλεηαίξνπο ηνπ, βιπ. 

Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, ηφκνο, εγγξαθή 88. Αλέιαβε ηελ πξνεδξία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαηά ηελ ζχζηαζε 

ηνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1924. Γελ είλαη γλσζηφ κέρξη πφηε ιεηηνπξγνχζε ε θαζ’ απηφ επηρείξεζε ηνπ ζην 

Ζξάθιεην. Γελ είλαη απίζαλν λα δηέθνςε ηηο εξγαζίεο ηεο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Καηνρήο. Ο Η. Καξνχδνο εμειέγε πξφεδξνο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ηνλ Ηνχλην ηνπ 1924 θαη δηαηήξεζε ηελ 

ηδηφηεηα απηή κέρξη θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1931, φηαλ κε επηζηνιή ηνπ πξνο ην Γ.., αλαθνίλσζε φηη 

«Λφγσ ηεο νηθνγελεηαθήο εγθαηαζηάζεσο κνπ ελ Αζήλαη, έρσ ηελ ηηκή λα ζαο ππνβάισ ηελ 

παξαίηεζηλ κνπ…». Πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ηηκήζεη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ην Γ.., θαηά ηελ ίδηα 

ζπλεδξίαζε ηνλ αλαγφξεπζε «…Δπίηηκνλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξφεδξν θαη αληεπηζηέιινλ ηνχηνλ ελ 

Αζήλαη κέινο, δηαηάζζνληεο άκα θαη ηελ αλάξηεζηλ ηεο εηθφλνο ηνπ ελ ηε αηζνχζε καο ελ ή 

δηεπηζηψζεζαλ ηα άπεηξα απηνχ πξνηεξήκαηα», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 30 Οθησβξίνπ 1931. Τπφ 

ηελ ηδηφηεηα απηή ν Καξνχδνο, εμαθνινχζεζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ην Δπηκειεηήξην, αλαιακβάλνληαο 

ηελ αληηπξνζψπεπζε ηνπ ζε δηάθνξεο ζπλαληήζεηο θαη ζπλέδξηα εθηφο Κξήηεο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., 

η.4, 12 Ηνπλίνπ 1934.  

Χο πξνο ην δεχηεξν πξφεδξν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ηνλ Αιέμαλδξν Γεσξγίνπ Υξ. Γεσξγηάδε, γελλήζεθε ζην 

Ζξάθιεην ην 1879, βιπ. Βηθειαία 7 & 1-44. Αλακείρζεθε κε ην εκπφξην ην 1907, απφ θνηλνχ κε ηνλ 

αδειθφ ηνπ Δκκαλνπήι Γεσξγηάδε, ηδξχνληαο ηελ επσλπκία «Αδειθνί Γεσξγηάδε», κε αληηθείκελν ηηο 

εηζαγσγέο θαη δηάθνξεο, παξαγγειηνδνρηθέο εξγαζίεο. Ζ ζχκπξαμε ηνπο, δηήξθεζε κέρξη ην 1940, φηαλ 

δηαζπάζηεθαλ, ζπλερίδνληαο ν θαζέλαο αηνκηθά ηηο εξγαζίεο ηνπ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 

41, φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, εγγξαθή 661. Χζηφζν, ε επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Αιέμ. 

Γεσξγηάδε, δελ ππήξμε κνλνδηάζηαηε. Σν 1930 αλαθέξεηαη σο πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο αλψλπκήο 

θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξίαο «Κξεηηθή Δηαηξεία Σερληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Γεσξγηάδε-Βνΐια», κε ηελ 

επσλπκία «Krete» ελψ ηνλ 1933 θαηαγξάθνληαη απφ θνηλνχ κε ηνλ αδειθφ ηνπ, σο κέιε ηεο 

νκφξξπζκεο βηνκεραλίαο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ «Καξηεξάθεο, Γαιαλάθεο θαη ία», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., 

Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 713 θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 855, αληίζηνηρα. Σν 1925, εμειέγε δεκνηηθφο 

ζχκβνπινο θαη ζηε ζπλέρεηα πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. εηζέξρεηαη 

κεηά απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1927 παξ’ φηη δχν ρξφληα λσξίηεξα είρε αξλεζεί λ’ αληηθαηαζηήζεη ηνλ 

δηαγξαθέληα Μηιηηάδε Αλδξεαδάθε ιφγσ ηεο ελαζρφιεζήο ηνπ κε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, βιπ. 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, η.1, 15 Οθησβξίνπ 1925. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1930 νξίδεηαη αληηπξφεδξνο θαη 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ επφκελνπ έηνπο, εθιέγεηαη πξφεδξνο ζηε ζέζε ηνπ απνρσξήζαληνο Νηθνιάνπ 

Καξέιιε, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 30 Οθησβξίνπ 1931. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1941, ζηα πξαθηηθά ηνπ 
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Ζ δεκηνπξγία ησλ δχν απηψλ ζσκάησλ απνηεινχζε ην πξψην θαη ην πην 

νπζηαζηηθφ ζηάδην, ζηε γεληθφηεξε δηαδηθαζία ζχζηαζεο ελφο επηκειεηεξίνπ. Ο 

ρξφλνο δεκηνπξγίαο ηνπο, ε ζηειέρσζε, ν ξπζκφο δηελέξγεηαο ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ν 

βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζε απηέο θαη ηηο επηκέξνπο δηεξγαζίεο, φπσο θαη ε 

επξχηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπο, απνηεινχλ ζεκαληηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαίξησλ δεηεκάησλ, φπσο ηελ απνδνρή, ή κε, ηνπ επηκειεηεξηαθνχ 

ζεζκνχ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ, κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ νκάδσλ, αιιά θαη επξχηεξα, 

ηνλ νπζηαζηηθφ, ή κε, ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ Ζξαθιείνπ, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, κε ειάρηζηεο 

εμαηξέζεηο, είλαη δηαζέζηκα, θαη ζε κεγάιν βαζκφ επηηξέπνπλ ηε δηεξεχλεζε ησλ 

παξακέηξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ. Θα πξέπεη σζηφζν λα επηζεκαλζεί φηη, παξφια απηά, 

δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο νπνηνπδήπνηε γεληθφηεξνπ ζπκπεξάζκαηνο, 

θαζψο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο αληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο γηα άιια επηκειεηήξηα 

θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ψζηε κέζσ ηεο ζχγθξηζεο λα θαλεί αλ ε φπνηα ζπκπεξηθνξά 

απνηεινχζε έλα ηνπηθφ, ή επξχηεξν, θαηλφκελν. Ζ αδπλακία απηή γίλεηαη αθφκα πην 

έληνλε απφ ην γεγνλφο φηη, ην Ζξάθιεην σο κηα επαξρηαθή πφιε, απνηεινχζε έλα 

πεδίν φπνπ ήηαλ εθηθηή ε δηεμαγσγή πνιιψλ δηεξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε 

αλεπίζεκν επίπεδν. πλεπψο, ζπκπεξηθνξέο φπσο ι.ρ. ε ζπζηεκαηηθή απνπζία 

νξηζκέλσλ κειψλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο, δελ ζήκαηλε αλαγθαζηηθά θαη ηελ ειιηπή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ, αιιά ηελ πηζαλή ίζσο χπαξμε ελφο παξάπιεπξνπ πεδίνπ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ κπνξνχζε λ’ απνηειέζεη πξφβιεκα κφλν ζηελ 

πεξίπησζε φπνπ παξεκπνδίδνληαλ, ή απιά δελ ππνζηεξίδνληαλ επαξθψο, νη ηππηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζεζκνχ.  

 

 

 

                                                                                                                                                        
Δ.Β.Δ.Ζ., ζεκεηψλεηαη φηη «Δπξηζθφκελνπ ηνπ Πξνέδξνπ θ. Γεσξγηάδνπ είο ησ ρσξηψ θαη 

αζζελνχληνο […] εκαηαηψζε θαη ε πλεδξίαζηο απηή», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.6, 7 Απγνχζηνπ 1941. 

Παξ’ φια απηά, ε παξνπζία ηνπ Γεσξγηάδε, θαηαγξάθεηαη ζηηο δχν απφ ηηο ηξείο ζπλειεχζεηο πνπ 

δηεμάγνληαη θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο ελψ πξνεδξεχεη θαη ζηελ ηειεπηαία γηα ην έηνο απηφ 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.., ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1941, φπνπ θαηαζέηεη ηελ παξαίηεζε ηνπ γηα ιφγνπο 

πγείαο, ρσξίο λα γίλεη δεθηή, ππφ ηνλ φξν φηη ζα ηνλ αληηθαζηζηνχζαλ, κέρξη ηελ αλάξξσζε ηνπ, νη δχν 

αληηπξφεδξνη, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.6, 17 Γεθεκβξίνπ 1941. Ο ζάλαηνο ηνπ, θαηά ηελ παξακνλή ηνπ 

ζην ρσξηφ Άγηνο Θσκάο, φπνπ βξηζθφηαλ καδί κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, αλαθνηλψζεθε ζηηο έμη 

Ηαλνπαξίνπ 1942, βιπ. Κηεηηθόο Κήξπμ, αξηζ. 118, 6 Ηαλνπαξίνπ 1942. Αμίδεη λ’ αλαθεξζεί φηη ηνλ 

Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ηα αδέιθηα ηνπ Δκκαλνπήι, Σίηνο θαη Μελάο, δήκαξρνο επί ρξφληα ηνπ 

Ζξαθιείνπ, εθηειέζηεθαλ ζην πιαίζην αληηπνίλσλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο.  
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3.1.1. Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην.  

 

Σν αξρηθφ δηάηαγκα ηνπ 1918, πξνέβιεπε ηε ζπκκεηνρή ζην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., 30 

ζπλνιηθά κειψλ, κέγεζνο ην νπνίν πεξηνξίζηεθε ζηα 24 κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

δπηηθψλ επαξρηψλ δχν ρξφληα αξγφηεξα, θαη δηαηεξήζεθε κέρξη θαη ηε ξηδηθή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ ην 1939, φπνπ πιένλ νξηδφηαλ φηη θαλέλα ζπκβνχιην δελ ζα 

κπνξνχζε λ’ αξηζκεί ιηγφηεξα απφ 25 κέιε.
146

  

Ο ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ ζέζεσλ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα, φπσο θαη ην πνηα ζα 

ήηαλ απηά, πξνζδηνξίζηεθε κέζσ ζρεηηθήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ην Φεβξνπάξην ηνπ 

1924, αθφηνπ είρε νινθιεξσζεί ην ζηάδην ηεο ζχληαμεο ησλ πξψησλ εθινγηθψλ 

θαηαιφγσλ.
147

 Βάζε απηήο, ην Δ.Β.Δ.Ζ. ζα απνηεινχληαλ απφ ηξία δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα, ην Δκπνξηθφ, ην Βηνκεραληθφ θαη ην Δπαγγεικαηηθφ-Βηνηερληθφ, ηα νπνία 

ζα κεηείραλ ζην Γ.. κε δεθαηέζζεξα, δχν θαη νρηψ κέιε αληίζηνηρα (Πίλαθαο 

3.1.1.). Σν γεληθφ πιαίζην ηεο δνκήο απηήο παξέκεηλε νπζηαζηηθά ζηαζεξφ, κε 

εμαίξεζε ηελ εζσηεξηθή αλαδηάηαμε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο, 

κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπο απφ δχν ζε έμη, ην 1930.
148

 Αιιαγέο επήιζαλ θαη κεηά ην 

δηαρσξηζκφ Δκπνξηθνχ θαη Δπαγγεικαηηθνχ επηκειεηεξίνπ ην 1933, φπνπ απφ ηηο 

νρηψ ζπλνιηθά ζέζεηο πνπ δηέζεηε ην Δπαγγεικαηηθφ ηκήκα, δχν δφζεθαλ ζην 

Βηνκεραληθφ θαη έμη ζην Δκπνξηθφ. Μηα αθφκα αιιαγή, επηβιήζεθε ιφγσ ηεο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ 1939, πξνζζέηνληαο ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Δκπνξηθνχ ηκήκαηνο 

έλα αθφκα κέινο. 

Οη αξρηθέο απηέο αλαινγίεο, νπζηαζηηθά αλαδείθλπαλ ην Δκπνξηθφ ηκήκα σο 

απφιπην θπξίαξρν εληφο ηνπ Γ.., εθφζνλ ήιεγρε παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο ςήθνπο, 

ζέηνληαο ζην πεξηζψξην ην Δπαγγεικαηηθφ, παξά ην γεγνλφο φηη ηα κέιε ηνπ, κε βάζε 

ηα δεδνκέλα ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 1924, φρη κφλνλ αξηζκνχζαλ παξαπάλσ 

απφ ην ήκηζπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ςεθνθφξσλ άιια θαη ππεξέβαηλαλ απηνχο ηνπ 

Δκπνξηθνχ θαηά ην δηπιάζην.
149

 

Χζηφζν, ε θαηαλνκή απηή, δελ ππήξμε ην απνηέιεζκα κηαο απζαίξεηεο 

απφθαζεο απφ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ, αιιά δηακνξθψζεθε έρνληαο σο θχξηα 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 24 Φεβξνπαξίνπ 1939. 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2680, 21 Απξηιίνπ 1924. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 3 Απγνχζηνπ 1930. 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2715, 3 Ηνπλίνπ 1924. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζρφιην ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο, Γεψξγηνπ Βηδάθε, επ’ αθνξκή ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

εηζθνξψλ, φπνπ ζεκεηψλεηαη φηη «...ην Δπαγγεικαηηθφ Σκήκα ζα απνδψζε κεγαιχηεξα πνζά […] 

θαζφηη θαη ηα κέιε ηνπ […] είλε πνιπαξηζκφηεξα ηνπ Δκπνξηθνχ Σκήκαηνο», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., 

η.2, 1 Φεβξνπαξίνπ 1928. 
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παξάκεηξν ηα δεδνκέλα πνπ είραλ πξνθχςεη θαηά ηε ζχληαμε ησλ πξψησλ εθινγηθψλ 

θαηαιφγσλ, ζηηο αξρέο ηνπ 1924. Βάζεη απηψλ, ε αλαινγία κεηαμχ ησλ ηξηψλ ηνκέσλ 

έπξεπε λα δηακνξθσζεί θαη’ αληηζηνηρία ζε 1/12/24 θαη φρη 1/7/4, φκσο, αθελφο κελ ε 

αληηπξνζψπεπζε ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ απφ έλα θαη κφλν κέινο εχινγα ζα 

κπνξνχζε λα ζσξεζεί αλεπαξθήο, επηβάιινληαο ηελ πξνζζήθε θαη ελφο δεχηεξνπ, 

αθεηέξνπ ν αξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο δελ κπνξνχζε 

λα ππεξβεί ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ ην Γ.. ηνπ 

επηκειεηεξίνπ αξηζκνχζε ιηγφηεξα απφ 50 άηνκα, φπσο κε ζαθήλεηα νξηδφηαλ απφ ην 

Ν.Γ. ηνπ 1923, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν αξηζκφο ησλ εθινγέσλ ήηαλ κηθξφηεξνο ή 

κεγαιχηεξνο απφ απηφλ ησλ άιισλ ηκεκάησλ. 

Χο πξνο ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο θαη αλαλέσζεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.., ε 

επηινγή ηνπο δελ γηλφηαλ άκεζα κέζσ ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, άιια κέζσ ηεο 

θαηάηαμεο ηνπο ζε κία εληαία ιίζηα, θαηά αχμνπζα ζεηξά αλά ηκήκα, κε βάζε ηηο 

ςήθνπο πνπ είραλ ζπγθεληξψζεη. Οη πξψηνη εμ απηψλ ζηειέρσλαλ ην ζπκβνχιην, ελψ 

νη ππφινηπνη ζεσξνχληαλ σο ελ δπλάκεη αληηθαηαζηάηεο ηνπο ζε πεξίπησζε 

παξαίηεζεο ή δηαγξαθήο ηνπο. Αξρηθά, ν λφκνο πξνέβιεπε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

1/3 ησλ κειψλ αλά δηεηία, κε θιήξσζε ηελ πξψηε θνξά, θαη ζηε ζπλέρεηα κε βάζε 

ηελ παιαηφηεηα, ζχζηεκα ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε ην 1920, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ 

ησλ πξνο αληηθαηάζηαζε κειψλ ζην ήκηζπ ηνπ ζπλφινπ, πεξηνξίδνληαο φκσο 

αληίζηνηρα θαη ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ζε δπν αληί ηξηψλ, αλά εμαεηία. Ζ πξφβιεςε 

απηή, θαη εηδηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαηππψλεηαη ζην 11
ν
 άξζξν ηνπ λφκνπ 

184/1914, δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη απνζθνπνχζε ζηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο 

θηλεηηθφηεηαο, απνηξέπνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δηαξθή παξνπζία ησλ ίδησλ 

πξνζψπσλ, θαη ηνλ έιεγρν θαη’ επέθηαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

παξάγνληεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πξάμε φκσο, ν ζθνπφο απηφο δελ 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν αξρηθφο λφκνο, φπσο θαη νη κεηέπεηηα 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, δελ επέβαιαλ θάπνηα κνξθή απνθιεηζκνχ, έλα δηάζηεκα 

ππνρξεσηηθήο απνρήο γηα ηα εμεξρφκελα κέιε, έσο φηνπ απνθηήζνπλ μαλά ην 

δηθαίσκα λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα ηε ζέζε πνπ κέρξη πξφηηλνο θαηείραλ ζην 

Γ.., ηελ Γ.Δ., ή ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα επηκέξνπο φξγαλα θαη ηηο επηηξνπέο. 

 

 



Πίλαθαο 3.1.1. Βαζηθή δνκή Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, ηκήκαηα θαη αξηζκόο 

αληηπξνζώπσλ θαηά ηελ πεξίνδν1924-1933
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 & εθιεγέληα κέιε ηνπ Γ.. θαηά ηηο αξραηξεζίεο ηνπ Ηνπιίνπ 

ηνπ 1924
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. 

Καη. Αξηζκόο Αληηθείκελν εξγαζηώλ Αληηπξόζσπνη 

i. Σκήκα Δκπνξηθό (14 αληηπξόζσπνη) 

Α 6 έκπνξνη απνηθηαθψλ, έκπνξνη εγρψξησλ πξντφλησλ 

Γηαιιπλάο 

Γεψξγηνο 

Μαξθαηάηνο 

Αξηζηείδεο 

Γνπλαιάθεο 

Μπξσλ 

Μειηάδεο 

Γεψξγηνο 

Καζηειιάθεο 

Αλδξέαο 

Σδνπιάθεο 

Γεψξγηνο 

Β 4 
έκπνξνη παληθψλ, έκπνξνη πθαζκάησλ & ςηιηθψλ, 

έκπνξνη εηδψλ πνιπηειείαο, 

Αλδξεαδάθεο 

Μηιηηάδεο 

Καξέιιεο 

Νηθφιανο 
- 

αξαηζφπνπινο 

Νηθφιανο 

Γνθηκάθεο 

Ησζήθ 
- 

Γ 1 
έκπνξνη ζηδεξηθψλ, έκπνξνη παιηθψλ, έκπνξνη 

θηγθαιεξίαο, έκπνξνη μπιείαο, 
Πξαηηθάθεο Παλαγηψηεο 

Γ 1 
δηάκεζα επαγγέικαηα, (πξάθηνξεο αηκνπιντθψλ 

εηαηξηψλ, παξαγγειηνδφρνη, δηεπζπληέο ηξαπεδψλ, 

πξάθηνξεο αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ) 

Γξαθνληίδεο Ησάλλεο 

Δ 2 

Λνηπνχ εκπνξίνπ, (βηβιηνραξηνπσιψλ, 

θαξκαθέκπνξσλ θαπλεκπφξσλ, δεξκαηεκπφξσλ, 

εξγνιάβσλ δεκνζίσλ έξγσλ, ηδησηηθψλ κεραληθψλ, 

αξγπξακνηβψλ, ρξσκαηνπσιψλ, εθεκεξίδσλ, 

ηππνγξαθηψλ, εκπφξσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ), 

Αιεμίνπ 

πχξνο 

Δπγελήο 

Αλδξέαο 
- 

ii. Σκήκα Βηνκεραληθό (2 αληηπξόζσπνη) 

- 2 

Βηνκήραλνη, (ζαπσλνπνηίαο, αιεπξνπνηίαο, 

ειαηνπξγίαο, νηλνπλεπκαηνπνηίαο, δπκαξηθψλ, 

δαραξνπήθησλ) 

Καξνχδνο 

Ησάλλεο 

Ξελάθεο 

Παλαγηψηεο 
- 

iii. Σκήκα Δπαγγεικαηηθό & Βηνηερληθό (8 αληηπξόζσπνη) 

Α 3 

Μηθξέο βηνκεραλίεο & ρεηξνηερλήκαηα, 

(κεηαμνπξγνί, επηπινπνηνί, εθαπισκαηνπνηνί, 

θαζεθινπνηνί, εκπνξνξάθηεο, ππνδεκαηνπνηνί, 

θνπξείο, δαραξνπιάζηεο αξηνπνηνί, θαλνπνηνί, 

βπξζνδέςεο, ζηδεξνπξγνί, ραιθνπξγνί, 

θσηνγξάθνη, ζαγκαηνπνηνί, θαξξνπνηνί, 

θαθεθφπηεο, καξκαξνγιχπηεο, μπινπξγνί, 

ιεπηνπξγνί, θεξεηξνπνηνί, εξγνζηαζηάξρεο 

αζπξνξνχρσλ), 

Βαζηιείνπ 

Γεψξγηνο 

Μηγάδεο 

Γεψξγηνο 

Καζηκάηεο 

Μηραήι 

Β 5 

Βηνηερληθά επαγγέικαηα, (παληνπψιεο, 

ιαραλνπψιεο, νπσξνπψιεο, θξενπψιεο, 

θαθεπψιεο, νηλνκάγεηξνη, παλδνρείο, 

γαιαθηνπψιεο, νηλνπλεπκαηνπψιεο, δηεπζπληέο 

μελνδνρείσλ χπλνπ θαη εζηηαηνξίσλ, ηρζπνπψιεο, 

επαγγεικαηίεο ηδηνθηήηεο ακαμψλ θαη απηνθηλήησλ, 

θαηαυθνπνηνί θαη πάζεο άιιεο θχζεσο 

ρεηξνηέρλεο) 

Αξγπξάθεο 

Αζαλάζηνο 

Μεηαμάο 

Δκκαλνπήι 

Βηδάθεο 

Γεψξγηνο 

Παξαζχξεο 

Νηθφιανο 

Λαγγσλάθεο 

Γεψξγηνο 
- 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2636, 1 Μαξηίνπ 1924.  
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 Ο πίλαθαο βαζίδεηαη ζηνλ θαηάινγν πνπ δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηχπν, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2715, 3 Ηνπλίνπ 1924 θαη ζηα πξαθηηθά 

ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 17 Ηνπιίνπ 1924. Μηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ πξφζθιεζε πνπ 

δεκνζηεχεηαη πξνο ηελ νκάδα ησλ εθινγέσλ, φπνπ απνπζηάδεη ην φλνκα ηνπ Γεψξγηνπ Μηγάδε ελψ αληί ηνπ Καζηειιάθε Αληξέα, 

αλαθέξεηαη ν Πεξηζειάθεο Αλδξεάο, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2754, 25 Ηνπιίνπ 1924. Οη αλαληηζηνηρίεο απηέο ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζνχλ απνηέιεζκα ιάζνπο ή παξαδξνκήο, εθφζνλ ν αξρηθφο θαηάινγνο επηβεβαηψλεηαη απφ ηα πξαθηηθά.  
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ηελ πεξίπησζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., νη πξψηεο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, κεηά ηε 

ζχζηαζε ηνπ αξρηθνχ Γ.. ηνλ Ηνχιην ηνπ 1924 δηεμήρζεζαλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1927
152

, 

θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1930.
153

 Ζ απνρψξεζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο ηξία 

ρξφληα αξγφηεξα, δελ απεηέιεζε αηηία δηελέξγεηαο έθηαθησλ εθινγψλ, θάηη πνπ θαηά 

ην λφκν κπνξνχζε λα ζπκβεί, κφλν ζηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ηνπ ½ ησλ κειψλ 

ηνπ ζπκβνπιίνπ. Σν Γ.. παξέκεηλε κε ηελ πθηζηάκελε δνκή ηνπ, έρνληαο φκσο 

πεξηνξηζκέλε ζχλζεζε κέρξη θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1933, νπφηε, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηα κέιε θιήζεθαλ γηα ηξίηε θνξά λα 

εθιέμνπλ ηα κέιε ηνπ λένπ ζπκβνπιίνπ.
154

  

Οη εθινγέο φκσο ηνπ 1937 δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνηέ. Αλ θαη απφ ηα 

πξαθηηθά ηνπ Γ.. δελ πξνθχπηεη θακία πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ην γεγνλφο απηφ, 

είλαη πνιχ πηζαλφ ε αλαβνιή ηνπο λα ζπλδεφηαλ κε ηε δηαδηθαζία αλαζχληαμεο ησλ 

κεηξψσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ε νπνία μεθηλάεη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1936. Υσξίο 

νινθιεξσκέλα κεηξψα, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είρε ην δηθαίσκα βάζεη ηνπ 

λφκνπ 5837/1933, λα δηαηάμεη ηελ, επί έμε κήλεο, αλαβνιή ηεο δηαδηθαζίαο, 

κεηαζέηνληαο ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 1937 ζηνλ 

Ηνχλην ηνπ επφκελνπ έηνπο. Σνλ Απξίιην φκσο ηνπ 1938, ν αλαγθαζηηθφο λφκνο 

1203/1938 επέβαιε κεηαμχ άιισλ, ηελ παξάηαζε ηεο ζεηείαο φισλ ησλ ελ ελεξγεία 

Γ.., ελ αλακνλή ίζσο ησλ επηθείκελσλ δηεπξπκέλσλ παξεκβάζεσλ επί ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηκειεηεξίσλ. Απνηέιεζκα ησλ δηαδνρηθψλ 

απηψλ γεγνλφησλ, ήηαλ λα δηεμαρζνχλ ελ ηέιεη νη εθινγέο κε θαζπζηέξεζε δχν εηψλ 

ηνλ Απξίιην ηνπ 1939, ππφ ην λέν ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην ελφο αθφκα αλαγθαζηηθνχ 

λφκνπ, ηνπ 1579/1939.
155

 

ια ηα παξαπάλσ, ηα θελά ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ηα πνηθίια, ηπραία ή κε 

γεγνλφηα, θαη νη θαηά θαηξνχο παξεκβάζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο, δελ επέηξεςαλ ηελ 

ππέξβαζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ ζπλεπαγφηαλ ε ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζεζκνχ ζε 

έλα θιεηζηφ, θαη ζε κεγάιν βαζκφ ειεγρφκελν θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πιαίζην, 

φπσο ήηαλ απηφ ηνπ Ζξαθιείνπ. ην γεγνλφο απηφ, ηελ αδπλακία νπζηαζηηθά φρη 

κφλν ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ, αιιά θαη ησλ επξχηεξσλ νκάδσλ, λα ππνζηεξίμνπλ 

κία κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα, κέζσ ηεο ελαιιαγήο πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ ζηηο 

ζέζεηο ησλ κειψλ, ζα πξέπεη ίζσο λα αλαδεηεζεί ε αηηία ηεο χπαξμεο ζεκαληηθψλ 

                                                      
152
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 6 Γεθεκβξίνπ 1933. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.6, 5 Ηνπλίνπ 1939. 
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πεξηνξηζκψλ ζην ξπζκφ αλαλέσζεο ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ. Ζ ηάζε απηή είλαη 

εχθνιν λα εληνπηζηεί κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ην 

1927, ζηηο πξψηεο ελδηάκεζεο εθινγέο πνπ δηεμάγνληαη, εηζέξρνληαη ζην Γ.. ελλέα 

θαηλνχξηα κέιε. Σν 1930 ν αξηζκφο απηφο κεηψλεηαη δξακαηηθά, θαζψο 

αληηθαζίζηαληαη ζπλνιηθά κφιηο ηέζζεξα κέιε, ελψ αληίζεηα ην 1934 ην κέγεζνο 

απηφ απμάλεηαη θαηά εληππσζηαθφ ηξφπν, κε ηελ είζνδν έληεθα λέσλ κειψλ ζην 

πκβνχιην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, κφιηο δχν απφ ηα κέρξη ηφηε κέιε 

αληηθαηαζηάζεθαλ, δεδνκέλνπ φηη ελλέα απφ ηα έληεθα λενεηζεξρφκελα πξφζσπα 

επξφθεηην λα θαηαιάβνπλ ηηο νρηψ ζέζεηο, πνπ κέρξη ην πξνεγνχκελν έηνο θαηείρε ην 

Δπαγγεικαηηθφ ηκήκα, φπσο θαη ηε ζέζε ηνπ Αξηέκηνπ Παηεξάθε πνπ είρε πεζάλεη, 

φληαο ελ ελεξγεία κέινο, ην θζηλφπσξν ηνπ 1932.
156

 Δμίζνπ κεγάινο είλαη θαη ν 

αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ εηζέξρεηαη ζην Γ.. θαηά ηηο εθινγέο ηνπ 1939. Ζ δηεμαγσγή 

φκσο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ είρε γίλεη κε βάζε ην λέν αλαγθαζηηθφ λφκν, ζπλεπψο 

απφ ηα δέθα λενεηζεξρφκελα κέιε, κφιηο δπν πξνήιζαλ απφ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, 

ελψ νρηψ ηνπιάρηζηνλ νξίζηεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, πνπ πιένλ είρε ην 

δηθαίσκα λα δηνξίδεη άκεζα ην 1/3 ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ.
157

  

Δπηρεηξψληαο έλα ζπλνιηθφ απνινγηζκφ, παξαηεξείηαη φηη ζε δηάζηεκα 23 

εηψλ, απφ ην 1924 κέρξη ην 1946, ζην ζπκβνχιην ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. κεηείραλ 70 ζπλνιηθά 

δηαθνξεηηθά πξφζσπα.
158

 Καηά παξάδνμν ηξφπν, ν κέζνο φξνο ηνπ ρξφλνπ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ππεξβαίλεη ειάρηζηα ηνλ πξνθαζνξηζκέλν, αλεξρφκελνο ζηα εθηά 

έηε. Αλάκεζα φκσο ζηα κέιε απηά, παξαηεξνχληαη αθξαίεο δηαθνξνπνηήζεηο. Μηα 

νκάδα 22 κειψλ, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, θπξίσο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Γ.. 

σο αληηθαηαζηάηεο άιισλ κειψλ πνπ απνρψξεζαλ αηθληδηαζηηθά, παξνπζηάδνληαη λα 

έρνπλ ππεξεηήζεη απφ έλα έσο δχν κφιηο ρξφληα. Έλα αληίζηνηρν ζχλνιν, 23 κειψλ 
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 Σν άξζξν 11 ηνπ 184/1914, πξνέβιεπε φηη «Ζ εμ’ νησλδήπνηε ιφγσλ θελσζείζα ζέζηο κέινπο 

θαηαιακβάλεηαη ππφ ηνπ πξψηνπ επηιαρφληνο θαηά ηαο ηειεπηαίαο εθινγάο». Ο θαλφλαο απηφο 

ηεξήζεθε απαξέγθιηηα ζηηο πεξηπηψζεηο απνρψξεζεο ή δηαγξαθήο κειψλ, φρη φκσο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ, ρσξίο λα είλαη ζαθέο αλ απηή ε ζπλήζεηα, νθεηιφηαλ ζηελ εξκελεία θαηά ηνλ 

ηξφπν απηφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ απφ ην ίδην ην Γ.. ή θαζ’ ππαγφξεπζε ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγείνπ. Καη ζηηο ηξείο πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ κειψλ απφ ην 1924 κέρξη ην 1939, νη ζέζεηο ηνπο 

έκεηλαλ θελέο κέρξη ηελ επφκελε εθινγηθή δηαδηθαζία, ηαθηηθή πνπ άιιαμε κφλν κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ 1939, νδεγψληαο ιίγν πξηλ ηνλ πφιεκν, ζηελ απφδνζε ηεο ζέζεο ηνπ ζαλφληα 

Ησάλλε Γξαθνληίδε, ζην Μχξσλα Γαιεληαλφ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1939.  
157

 Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απνηεινχζε βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ αλαγθαζηηθνχ λφκνπ 1579/1939. Σα 

δηνξηζκέλα κέιε είραλ ηππηθά κηθξφηεξε ζεηεία θαζψο πξνβιεπφηαλ ε αληηθαηάζηαζε ηνπο αλά 

ηξηεηία, ην Τπνπξγείν φκσο δελ είρε δηθαίσκα δηνξηζκνχ θάπνηνπ κέινπο ζηε ζέζε ελφο εθιεγκέλνπ, 

αλεμάξηεηα ηνπ ιφγνπ ηεο απνρψξεζεο ηνπ.  
158

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο κειψλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ είλαη 80. Αθαηξέζεθαλ φκσο έμη κέιε πνπ 

δηνξίδνληαη ην 1943, φπσο θαη άιια ηξία κέιε πνπ εθιέγνληαη ην 1945, θαζψο ν ρξφλνο νινθιήξσζεο 

ηεο ζεηείαο ηνπο, εθπίπηεη ησλ νξίσλ ηεο παξνχζαο κειέηεο.  
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παξακέλεη ζην πξνβιεπφκελν φξην ππεξεηψληαο απφ ηξία σο έμη ρξφληα, ελψ 30 

ζπλνιηθά κέιε ππεξέηεζαλ απφ εθηά έσο θαη 22 ρξφληα, (βιέπεηε Παξάξηεκα). 

Αλάκεζα ζ’ απηά, ην πξφζσπν κε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα παξνπζίαο, ππήξμε 

ν Αλδξέαο Αλησλίνπ Καζηειιάθεο, έκπνξνο δξαζηεξηνπνηνχκελνο ζηνλ θιάδν ηνπ 

εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ, ν νπνίνο εληάρζεθε απφ ηνπο πξψηνπο ζην 

Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ην 1924, παξακέλνληαο αθφκα θαη κεηά ην ηέινο ηεο Καηνρήο, ζηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο εμειέγε ζην αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ. Αληίζηνηρεο δηάξθεηαο 

παξνπζία, θαηαγξάθεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Παλαγηψηε Γεσξγίνπ Ξελάθε, 

κέινο ηεο νηλνπλεπκαηνπνηίαο-πνηνπνηίαο «Φαηζηφο». Άιια καθξφβηα ζηειέρε, 

ππήξμαλ ν Ησάλλεο Δκκαλνπήι Ληλαξδάθεο, λαπηηθφο πξάθηνξαο, θαη επί 19 έηε 

κέινο ηνπ Γ.. (1926-1945), φπνπ γηα έλα δηάζηεκα κεηείρε θαη ν αδειθφο ηνπ 

ηπιηαλφο (1939-1945), ν Λεσλίδαο Ησάλλνπ Παπνπηζάθεο, έκπνξνο, κε παξνπζία 

18 εηψλ (1927-1945), ελψ αμίδεη λ’ αλαθεξζνχλ θαη νη πεξηπηψζεηο ησλ Ησάλλε 

Δκκαλνπήι Γξαθνληίδε (1924-1939), ελφο απφ ηα γεξαηφηεξα ζηειέρε θαη 

αληηπξνέδξνπ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. απφ ηε ζχζηαζε ηνπ, κέρξη θαη ην ζάλαην ηνπ ζηηο αξρέο 

ηνπ 1939
159

, φπσο θαη ηνπ ππξίδσλα Γεκεηξίνπ Αιεμίνπ (1924-1942), ηππνγξάθνπ 

θαη κέινπο ηνπ Γ.. κέρξη θαη ην ζάλαην ηνπ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1943.  

 

3.1.2. Ζ Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή.  

 

Ζ Γηνηθεηηθή επηηξνπή απνηεινχζε ην έηεξν απφ ηα δχν θχξηα δηνηθεηηθά φξγαλα ησλ 

εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ, ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ην Γ.., απφ ην νπνίν πξνεξρφηαλ, 

αιιά θαη εθιέγνληαλ ηα κέιε ηνπ. Σν πξσηφθνιιν φξηδε φηη ε ζρεηηθή ςεθνθνξία 

ιάκβαλε ρψξα εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ, ζηελ πεξίπησζε 

φκσο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., παξαηεξνχληαη γηα άιιε κηα θνξά, άγλσζην γηα πνην ιφγν, 

ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμέιημε ησλ δηαδηθαζηψλ. Μφιηο ζηηο 17 Ηνπιίνπ ηνπ 

1924, έλα θαη πιένλ κήλα κεηά ηηο αξρηθέο εθινγέο, 17 απφ ηα 24 λενεθιεγέληα κέιε 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηα γξαθεία ηεο Ννκαξρίαο Ζξαθιείνπ, φπνπ αλέδεημαλ νκφθσλα 

σο πξφεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ηνλ Ησάλλε Καξνχδν, αληηπξφεδξν ηνλ Μχξσλα 

Γνπλαιάθε, γξακκαηέα ηνλ Αξηζηείδε Μαξθαηάην, θαη ηακία ηνλ Ησζήθ Γνθηκάθε. 

Σε ζέζε ηνπ δεχηεξνπ αληηπξνέδξνπ θαηέιαβε ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 28 Ηνπιίνπ, 

ν Ησάλλεο Γξαθνληίδεο, επεηδή θαηά ηελ αξρηθή ςεθνθνξία δελ είρε ζπγθεληξψζεη 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 9 Ηαλνπαξίνπ 1939. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά νη πξψηεο δηαδηθαζίεο 

ζχζηαζεο ηνπ Γ.., ν Γξαθνληίδεο αλέιαβε ηελ πξνζσξηλή πξνεδξία, σο ν πξεζβχηεξνο ειηθηαθά απφ 

ηα κέιε πνπ ήηαλ παξφληα, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 17 Ηνπιίνπ 1924. 
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ηελ απφιπηε πιεηνςεθία, φπσο απαηηνχληαλ βάζεη ηνπ λφκνπ. Παξάιιεια, κέζα απφ 

ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο, αλαδείρζεθε θαη ε Γηνηθεηηθή επηηξνπή ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ηκήκαηνο, ε νπνία απαξηηδφηαλ απφ ηνλ πξφεδξν Μηραήι Καζηκάηε, ηνλ αληηπξφεδξν 

Γεψξγην Μηγάδε, θαη ην γξακκαηέα Γεψξγην Βηδάθε. Ζ απνπζία ηακία νθεηιφηαλ ζην 

φηη, ε άκεζε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, παξφηη ζα θαζνξηδφηαλ 

απφ ηηο ζπιινγηθέο απνθάζεηο ηνπ Γ.., επαθηφηαλ ζην εκπνξηθφ ηκήκα.  

 

Πίλαθαο 3.1.2. πκκεηνρή κειώλ, ρξνληθό δηάζηεκα θαη αηηία απνρώξεζεο από ηε 

Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., (1924-1945). 

Μέινο Πεξίνδν ζπκκεηνρήο Αηηία απνρώξεζεο 

Αλεκνγηάλλεο Αληψληνο 1939-1943 παξαηηείηαη 

Βνξεάδεο Δκκαλνπήι 1939-1944 κεηνίθεζε-δηαγξάθεηαη 

Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο 1930-1942 πέζαλε 

Γηαιεξάθεο . Νηθφιανο 1934-1938 κεηνίθεζε-παξαηηήζεθε 

Γνπλαιάθεο Μχξσλ 1924-1927 δελ επαλεθιέρζεθε 

Γνθηκάθεο Ησζήθ 1924-1928 παξαηηείηαη 

Γνπθνπκεηδίδεο Θεφδσξνο 1944- - 

Γξαθνληίδεο Ησάλλεο 1924-1939 πέζαλε 

Εαραξίνπ Αξηζηείδεο 1942-1943 παξαηηείηαη 

Καξνχδνο Γ. Ησάλλεο 1924-1931 κεηνίθεζε-παξαηηήζεθε 

Καζηειιάθεο Αλδξέαο 1931-1933, 1942- δελ επαλεθιέρζεθε 

Κσλζηαληηλίδεο Αδακάληηνο 1939-1942 κεηνίθεζε-δηαγξάθεηαη 

Κσλζηαληηλίδεο ηπιηαλφο 1943- - 

Ληαλαληνλάθεο Νηθφιανο 1943- - 

Ληαπάθεο Γ. Υαξάιακπνο 1934-1939 δελ επαλεθιέρζεθε 

Μαθξηδάθεο Ησάλλεο 1943- - 

Μαξθαηάηεο Αξηζηείδεο 1924-1926 παξαηηείηαη 

Παηεξάθεο Αξηέκηνο 1927-1932 πέζαλε 

Πξαηηθάθεο Παλαγηψηεο 1927-1930, 1938-1939 δελ επαλεθιέρζεθε 

Φνπληνπιάθεο Γεψξγηνο 1928-1933, 1938-1939 δελ επαλεθιέρζεθε 

Υάιαξεο Δπάγγεινο 1939-1943 παξαηηείηαη 

Υαηδηδάθεο Λεσλίδαο 1934-1939 δελ επαλεθιέρζεθε 

 

Σα κέιε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, εθιέγνληαλ 

αλάκεζα απφ ηα πξφζσπα πνπ ζηειέρσλαλ ην Γ.., δελ είλαη ζπλεπψο πεξίεξγν ην 

γεγνλφο φηη παξαηεξνχληαη άκεζνη ζπζρεηηζκνί σο πξνο ηνλ ηξφπν ζηειέρσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ δχν απηψλ νξγάλσλ, κε θπξηφηεξν ίζσο ηελ πεξηνξηζκέλε 

θηλεηηθφηεηα ησλ ζηειερψλ. Αλ απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ πνπ κεηείραλ ζηελ 
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Δπηηξνπή, εμαηξεζνχλ φζνη εηζέξρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα θαη ην ηέινο ηεο Καηνρήο, ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηερφλησλ ζ’ απηή απφ ην 1924 κέρξη θαη ην 1942, 

αλέξρεηαη ζε ζπλνιηθά 18 πξφζσπα.
160

 Ο κέζνο ρξφλνο ζπκκεηνρήο δελ δηαθέξεη 

ξηδηθά απφ απηφλ ηνπ Γ.., θαζψο πξνζεγγίδεη ηα έμη ρξφληα, εληνπίδνληαη φκσο 

αληίζηνηρα θαη νξηζκέλεο ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο, κε θπξηφηεξεο απηέο ησλ δχν 

πξνέδξσλ, ηνπ Ησάλλε Καξνχδνπ κε ζεηεία νρηψ ζπλνιηθά εηψλ, θαη ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Γεσξγηάδε, ν νπνίνο φληαο ήδε κέινο ηεο Δπηηξνπήο, σο αληηπξφεδξνο, 

απφ ην 1930, εθιέγεηαη πξφεδξνο θαηά ην επφκελν έηνο, θαη παξακέλεη ζηελ ζέζε 

απηή κέρξη θαη ηνλ ζάλαην ηνπ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1942, ζπλνιηθά 16 ρξφληα. Ζ πην 

ηδηαίηεξε σζηφζν πεξίπησζε είλαη απηή ηνπ Ησάλλε Γξαθνληίδε, ζηελ νπνία έγηλε 

ήδε αλαθνξά.  

Χο πξνο ηηο αηηίεο απνρψξεζεο ησλ κειψλ, ζε νρηψ κφλν απφ ηηο είθνζη 

ζπλνιηθά πεξηπηψζεηο νθείινληαλ ζηελ απνηπρία ηνπο λα επαλεθιεγνχλ ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
161

 Αληίζεηα, ζ’ φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο αηηία ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ηνπο ππήξμε ε παξαίηεζε, (7) ή ε δηαγξαθή (2). ε δχν ζπλνιηθά 

πεξηπηψζεηο αλά θαηεγνξία, απηή νθεηιφηαλ ζηε κεηνίθεζε ηνπ κέινπο, ελψ  

εληνπίδνληαη θαη ηξείο πεξηπηψζεηο ζαλάηνπ ελ ελεξγεία κειψλ (Πίλαθαο 3.1.2, φπσο 

θαη παξάξηεκα).  

 

3.3. ύγθιεζε θαη δηελέξγεηα ζπλεδξηάζεσλ.  

 

Ο ειάρηζηνο αξηζκφο ζπλεδξηάζεσλ ζε εηήζηα βάζε νξηδφηαλ, φρη απφ ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην, αιιά απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., φπσο απηφο θαζηεξψζεθε 

ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ ηνπ 1924. Δηδηθφηεξα, ζην άξζξν 2, πξνβιεπφηαλ φηη «Σν 

επηκειεηήξηνλ ζπλέξρεηαη είο ηαθηηθήλ ζπλεδξίαζηλ ηνπιάρηζηνλ άπαμ ηνπ κελφο, 

έθηαθηεο δε νζάθηο ν πξφεδξνο ήζειε θξίλεη εχινγνλ ή δεηήζσζη ηνχην ηνπιάρηζηνλ 

3 εθ ησλ κειψλ απηνχ…»
162

, θαλφλαο πνπ, κε εμαίξεζε ηα ηξία ρξφληα ηηο 

Γεξκαληθήο Καηνρήο, ηεξήζεθε απαξέγθιηηα. 

Μέζα απφ άιια άξζξα ηνπ θαλνληζκνχ πξνζδηνξηδφηαλ ην πξσηφθνιιν 

δηεμαγσγήο ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Βάζεη απηνχ, ε δηαδηθαζία μεθηλνχζε κε ηελ 
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 Σν ζχλνιν ησλ κειψλ θαηά ην δηάζηεκα 1924-1945 είλαη 24, δελ πεξηιακβάλνληαη φκσο ηέζζεξα 

λέα κέιε πνπ εηζέξρνληαη ην 1943 θαη ην 1944. 
161

 Γπζηπρψο, ζηα πξαθηηθά αλαθέξνληαη κφλν ηα πξφζσπα πνπ εθιέρζεθαλ θαη φρη ην ζχλνιν ησλ 

ππνςεθίσλ, ζπλεπψο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αλ θαη θαηά πφζν ε απνρψξεζε ησλ κειψλ απφ ηελ 

Γ.Δ., ήηαλ εζεινληηθή ή επηβεβιεκέλε. 
162

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 10 Ννεκβξίνπ 1924. 
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επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο πξνεγνχκελεο ζπλάληεζεο, ζπλερηδφηαλ κε ηελ 

παξνπζίαζε θαη ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ απνηεινχζαλ ην θχξην αληηθείκελν 

ηεο ζπλάληεζεο, θαη ηελ επίζεκε ζπλήζσο αθνξκή γηα ηε ζχγθιεζε ηνπ νξγάλνπ.     

Με ηνλ θαηξφ, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην πιαίζην πνπ φξηδε ν θαλνληζκφο, 

δηακνξθψζεθε κία ηππνινγία, φπνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, αθνινπζνχζε ε παξνπζίαζε «δηαθφξσλ αλαθνηλψζεσλ», επί ηεο νπζίαο 

ηνπ κέξνπο εθείλνπ ηεο αιιεινγξαθίαο, ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γ.Δ. θαη ησλ 

πνηθίισλ αηηεκάησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ηδησηψλ, ηα νπνία ε δηνίθεζε έθξηλε φηη 

έπξεπε λα θαηαζηνχλ γλσζηά ζηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Απφιπηε πξνηεξαηφηεηα 

δηλφηαλ πάληα ζηηο ππνζέζεηο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο, ην πξντζηάκελν ππνπξγείν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, γηα λα αθνινπζήζνπλ 

ζηε ζπλέρεηα νη αλαθνηλψζεηο θαη νη αηηήζεηο «άιισλ ππνπξγείσλ, λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη ηδησηψλ». πσο ήηαλ αλακελφκελν, ε δνκή απηή δελ απνηεινχζε έλα 

απαξαβίαζην θαλφλα, άιια αλαδηακνξθσλφηαλ θάζε θνξά αλάινγα κε ηε δπλακηθή 

πνπ κπνξνχζε λα πξνζιάβεη ε ζπδήηεζε. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ, νη 

ζπλερείο παξεκβάζεηο θαη νη αληηγλσκίεο νδεγνχζαλ ζηε κνλνπψιεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηελ παξαγθψληζε φισλ ησλ άιισλ ζεκάησλ, ελψ αληίζηξνθα ε 

ζχγθιεζε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεη, ζπλεδξηάζεσλ ρσξίο θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν, απνηεινχζε επθαηξία γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζπρλά ζπζζσξεπκέλσλ, 

πνιπάξηζκσλ αλαθνηλψζεσλ. Χζηφζν, απφ ην 1935 θαη έπεηηα, παξαηεξείηαη ε 

ζηαδηαθή πηνζέηεζε ελφο πνιχ ιηγφηεξνπ ηππνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο νη 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. γίλνληαλ πην ζπρλέο, αιιά θαη πην ζχληνκεο ζε δηάξθεηα, θαη 

δηλφηαλ πιένλ έκθαζε ζηελ παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απφ ηα 

θαηά πεξηφδνπο, ηξέρνληα δεηήκαηα.  

 

3.3.1. πρλόηεηα ζπλεδξηάζεσλ. 

 

ε αληίζεζε κε ηελ πξφβιεςε πεξί ηεο ππνρξεσηηθήο δηεμαγσγήο κία ζπλεδξίαζεο 

αλά κήλα, ν θαλνληζκφο δελ πξνζδηφξηδε αλψηαην φξην ζπλεδξηάζεσλ, επηηξέπνληαο 

νπζηαζηηθά ηε ζχγθιεζε ηνπ νξγάλνπ φπνηε, θαη φζεο θνξέο, απηφ θξηλφηαλ 

αλαγθαίν. Μνλαδηθφ εκπφδην, ήηαλ ε χπαξμε πεξηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν, κε ζεκαληηθφηεξν ην γεγνλφο φηη ην Γ.. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, 

ζηειερσλφηαλ απφ εζεινληέο ηδηψηεο, φρη απαξαίηεηα πξφζπκνπο λα αθηεξψζνπλ 

πέξα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζηελ ππφζεζε απηή.  
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πλνιηθά, απφ ην 1924 κέρξη θαη ην 1946, ζε δηάζηεκα 23 εηψλ, ν πξφεδξνο 

ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ζπγθάιεζε ην ζπκβνχιην 387 θνξέο, εμαζθαιίδνληαο ηελ αληαπφθξηζε 

ησλ κειψλ ζε 336 πεξηπηψζεηο, θαη καηαηψλνληαο ζπλνιηθά 51 ζπλαληήζεηο, πάληα 

ιφγσ έιιεηςεο απαξηίαο (Πίλαθαο 3.3.1). ε κία ηδεαηή νκαιή θαηαλνκή ηα 

παξαπάλσ κεγέζε ζα αληηζηνηρνχζαλ ζε 17 πεξίπνπ ζπλεδξηάζεηο αλά έηνο, ζηελ 

πξάμε φκσο παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο, (γξάθεκα 3.i.). Απφ ηα πξψηα 

ήδε ρξφληα ν αξηζκφο ησλ ζπλειεχζεσλ ππεξθάιππηε ην θαηψηαην φξην πνπ έζεηε ν 

θαλνληζκφο, κε ηε δηεμαγσγή απφ δχν έσο θαη νρηψ πξφζζεησλ ζπλεδξηάζεσλ αλά 

έηνο. Μία πξψηε ππνρψξεζε εληνπίδεηαη ην 1926, έηνο θαηά ην νπνίν εληείλνληαη 

νξηζκέλα απφ ηα ήδε ππάξρνληα πξνβιήκαηα ζην επίπεδν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ηεο ζπκκεηνρήο, ηα νπνία σζηφζν ελ κέξεη αληηκεησπίζηεθαλ κεηά ηελ εθινγή ηνπ 

λένπ Γ.. ην επφκελν έηνο. Απφ ηηο αξρέο πιένλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ε φπνηα 

αξλεηηθή ηάζε αληηζηξέθεηαη, ζην πιαίζην κίαο πεξηφδνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ επηκειεηεξίσλ ελ γέλεη, 

ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ξφινπ ηνπ ζεζκνχ ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, γηα λα νδεγεζεί μαλά ζε θάκςε ηελ πεξίνδν 

1935-37, φηαλ πιένλ ε δπλακηθή απηή ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ αξρίδεη λα εμαζζελεί. 

Καηά ηε δηάξθεηα, ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ην Γ.., αλαγθάζηεθε εθ ησλ πξαγκάησλ λα 

ζπλεδξηάδεη κφλν φηαλ θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο ην επέηξεπαλ, ρσξίο λα παξαβιέπεηαη 

ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ήδε απφ ην θαινθαίξη 1942, γηα ηελ αλαζχληαμε ηνπ 

πκβνπιίνπ. 

Ζ χπαξμε θάπνηαο ζπλάθεηαο αλάκεζα ζηηο απμνκεηψζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ θαη ηηο θαηά πεξηφδνπο αιιαγέο σο πξνο ην ξφιν, ηε δηθαηνδνζία θαη 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, δεκηνπξγεί, ζε έλα πξψην ηνπιάρηζηνλ 

επίπεδν, ηελ εληχπσζε φηη ππάξρεη έλαο νπζηαζηηθφο ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηηο δπν 

απηέο παξακέηξνπο. Με άιια ιφγηα, ν αξηζκφο ησλ δηελεξγνχκελσλ ζπλεδξηάζεσλ 

απνηειεί έλα κέγεζνο, ζην νπνίν αληηθαηνπηξίδεηαη ν βαζκφο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη σο πξνο ηελ ηζρχ θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

λα ππεξεηήζεη ηνλ παξεκβαηηθφ ηνπ ξφιν. 
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Πίλαθαο 3.3.1 Αξηζκόο ζπλεδξηάζεσλ αλά έηνο ζε ζρέζε κε ην βαζκό ζπκκεηνρήο ησλ κειώλ ηνπ 

Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ. 

Έηνο 
Αξηζκόο 

πξνζθιήζεσλ 
Αλαβνιέο πλεδξηάζεηο 

Υακειόηεξε 

ζπκκεηνρή 

Τςειόηεξε 

ζπκκεηνρή 

Μ.Ο. 

ζπκκεηνρήο 

Απόθιηζε 

από 50% 

1924 11 0 11 46% 71% 55% +5 

1925 17 1 16 21% 75% 53% +6 

1926 14 1 13 42% 83% 56% +8 

1927 20 2 18 42% 100% 61% +11 

1928 18 2 16 37% 100% 55% +5 

1929 18 1 17 33% 71% 54% +4 

1930 21 1 20 25% 79% 55% +5 

1931 22 2 20 25% 92% 65% +14 

1932 21 3 18 26% 75% 49% 0 

1933 20 4 16 25% 87% 57% +8 

1934 20 0 20 50% 92% 60% +10 

1935 16 1 15 25% 71% 48% -2 

1936 18 3 15 37% 71% 51% +1 

1937 21 6 15 21% 67% 45% -5 

1938 24 4 20 37% 79% 52% +2 

1939 12 0 12 36% 92% 67% +17 

1940 13 2 11 28% 72% 47% +1 

1941 12 5 7 20% 52% 34% -15 

1942 12 5 7 17% 42% 27% -20 

1943 14 5 9 21% 58% 36% -14 

1944 11 1 10 28% 56% 42% -6 

1945 15 0 15 64% 40% 48% -2 

1946 12 0 12 36% 56% 45% -5 

Γηάγξακκα 3.3.1. πλεδξηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ καηαηώζεθαλ.  
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Σν ελδερφκελν απηφ ζα κπνξνχζε λα ειεγρζεί κε αζθάιεηα κέζα απφ ηε 

ζπλνιηθή αληηπαξαβνιή ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρφιεζαλ ην Γ.. θαηά ηηο δηάθνξεο 

πεξηφδνπο, δηαδηθαζία πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Μηα ελαιιαθηηθή απνηειεί, ε εμέηαζε ηεο ζεκαηνινγίαο δχν εηψλ, ηνπ 1927 θαη ηνπ 

1934, ρξνληέο κε αξθεηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, φρη κφλν γηαηί ζε θάζε κία απφ απηέο 

θαηαγξάθεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζπλεδξηάζεσλ ηεο θάζε αληίζηνηρεο πεξηφδνπ, 

ή επεηδή ππήξμαλ ακθφηεξα έηε δηελέξγεηαο ελδηάκεζσλ εθινγψλ, άιια θαη γηαηί θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ην Γ.. νδεγήζεθε ζε κία γεληθφηεξε αλαλέσζε αθφηνπ είρε 

πξνεγεζεί ε δηαγξαθή θαη ε απνρψξεζε αξθεηψλ κειψλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε, θαη 

ε απφζρηζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο ζηε δεχηεξε. 

Έλα πξψην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία απηή είλαη ε 

επηθέληξσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπκβνπιίνπ ζηε 

δηεπζέηεζε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ, φπσο 

ι.ρ. νη εηζθνξέο ησλ κειψλ, ε εθινγή θαη ε ππφδεημε αληηπξνζψπσλ ζηηο πνηθίιεο 

επηηξνπέο, ε ζχζηαζε εζσηεξηθψλ επηηξνπψλ θαη ζπκβνπιίσλ, ε δηαρείξηζε ηνπ 

κεηξψνπ επσλπκηψλ θ.α..
163

 Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα ζπλήζε ζέκαηα, πνπ άπηνληαη 

ηεο επξχηεξεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ζεζκνχ φπσο, ππνζέζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

απμνκεηψζεηο ζηε θνξνινγία εκπφξσλ, πξντφλησλ θαη παξαγσγψλ, εξγαζηαθά 

πξνβιήκαηα, ην εηζαγσγηθφ θαη θπξίσο ην εμαγσγηθφ εκπφξην, θαη νη δηάθνξεο 

ππνζέζεηο πνπ ζπλδένληαλ κε ην ππφ θαηαζθεπή λέν ιηκάλη ηε πφιεο, φια φζα 

δειαδή βξίζθνληαλ ζην επίθεληξν ή παξείζθξεαλ κέζσ πξνζσπηθψλ παξεκβάζεσλ 

ζε θάζε ζρεδφλ ζπλάληεζε.  

Ζ αληίζεζε πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 1934 αθηεξψζεθε ζηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαλ άκεζα 

κε ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, πνπ είραλ ελζθήςεη ιφγσ ηεο 

θξίζεο. Γχν ηνπιάρηζηνλ ζπλεδξηάζεηο αθηεξψλνληαη ζηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ πεξί ηεο θαηαλνκήο ησλ δηθαησκάησλ εηζαγσγήο 

(λ.5426/1932), ελψ ζπδεηήζεηο επί ηνπ ίδηνπ αιιά θαη παξεκθεξψλ ζεκάησλ, 

εληνπίδνληαη ζε πιήζνο άιισλ πεξηπηψζεσλ. Σν Φεβξνπάξην ι.ρ. ηνπ 1934, ην 

ζπκβνχιην θιήζεθε λα εμεηάζεη ηελ «…εηδηθήλ ζέζηλ ηνπ εκπνξίνπ ηεο Νήζνπ», γηα 

ηε δηακφξθσζε άπνςεο θαη ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία «...θαηαιιήισο 
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 Ο αξηζκφο ησλ επηηξνπψλ φπνπ κεηέρνπλ αληηπξφζσπνη ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., είλαη κεγαιχηεξνο ην 1934, 

θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβαίλεη ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο. Χζηφζν 

επεηδή δελ είλαη ζαθέο πφηε δεκηνπξγείηαη ε θάζε επηηξνπή, ε παξάκεηξνο απηή δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα ζπδήηεζε.  
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ππνδεηθλπφκελα ηνίο αξκνδίνηο ζα δπλάληαη […] λα βειηηψζνπλ ηελ πξνβιεκαηηθήλ 

ζέζηλ ηνπ εκπνξίνπ».
164

 Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Ηνχιην, δχν ηνπιάρηζηνλ 

ζπλαληήζεηο αθηεξψζεθαλ ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

δξάζεσλ πνπ ζα έπξεπε λα αλαιεθζνχλ, ζε ζρέζε κε ηελ αλαθαηαλνκή ησλ 

εηζαγσγηθψλ δηθαησκάησλ. Σν ίδην ζπλέβε θαη ην Ννέκβξην, κε αληηθείκελν απηή ηε 

θνξά ηελ αλαδήηεζε κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ κείσζε ησλ 

εηζαγσγψλ.
165

  

Σν γεγνλφο φηη, δεηήκαηα φπσο απηά δελ ηίζεληαη κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα, νχηε 

θαηαιακβάλνπλ κεγάινο κέξνο ησλ ζπδεηήζεσλ θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ή 

ηνπιάρηζηνλ φρη πξηλ απφ ην 1931, επηβεβαηψλεη νπζηαζηηθά ην ζπζρεηηζκφ αλάκεζα 

ζηε κεηαβνιή ηνπ ξφινπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

πξαθηηθψλ απφ ην 1936 θαη έπεηηα, φπνπ είλαη εκθαλήο ε απνπζία αλαθνξψλ ζε 

αλάινγεο δξάζεηο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ή παξνπζηάδνληαη κε ζαθψο κηθξφηεξε ζπρλφηεηα, 

φρη ιφγσ ηεο παξέιεπζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, άιια ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο 

απνδπλάκσζεο ηνπ ξφινπ ησλ, πεξηθεξεηαθψλ ηδίσο, επηκειεηεξίσλ ζηελ 

αληηκεηψπηζή ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ. ην πιαίζην απηφ παξαηεξείηαη ε 

επηθέληξσζε ηεο φπνηαο δξαζηεξηφηεηαο απφ κέξνπο ηνπ Γ.. ζηελ επίιπζε 

δηαθφξσλ δηνηθεηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ δεηεκάησλ, ρσξίο λα εγθαηαιείπνληαη νη 

πνηθίιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθπξνζψπεζε ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ, ζην πιαίζην 

φκσο πνπ επέβαιε ν δηαξθψο επεθηεηλφκελνο, παξεκβαηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο. 

 

3.3.2. Έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο.  

 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, νη ζπλεδξηάζεηο δηαθξίλνληαλ κε βάζε ηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ ζε ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο. Ο εληνπηζκφο ηεο ζεκαηηθήο ησλ ζπλεδξηάζεσλ 

απηψλ, απνηειεί έλα ηθαλφ κέζνλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δεηεκάησλ εθείλσλ, πνπ 

κπνξνχζαλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ην πκβνχιην, επηηξέπνληαο ην ζρεκαηηζκφ κηαο 

επξχηεξεο εηθφλαο αλαθνξηθά κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ εηίζελην, ηφζν ζε γεληθφ 

φζν θαη ζε εηδηθφ επίπεδν. Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ απνηειεί 

κηα εχθνιε δηαδηθαζία γηα ηα πξαθηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίνδν κέρξη θαη ην 1927, 

εμ αηηίαο ηεο χπαξμεο ζρεηηθψλ επηζεκάλζεσλ. Καηά ηα επφκελα φκσο ρξφληα, κε 

κφλε εμαίξεζε ην 1934, ε πξαθηηθή απηή εγθαηαιείπεηαη, θαζηζηψληαο δχζθνιν ηνλ 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 22 Φεβξνπαξίνπ 1934. 
165

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 18 Ννεκβξίνπ 1934. 



 

65 

 

εληνπηζκφ ηνπο, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηε ζηηγκή πνπ ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ. δελ παξέρεη θακία πιεξνθνξία ζε ζρέζε κε ηα ηδηαίηεξα εθείλα 

ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δηαρψξηδαλ ηηο έθηαθηεο απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ζπλεδξηάζεηο.  

Με βάζε σζηφζν ηα παξαδείγκαηα πνπ εληνπίδνληαη κέρξη ην 1927, 

θαζίζηαηαη εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο νξηζκέλσλ βαζηθψλ παξακέηξσλ. Έηζη, σο 

έθηαθηεο, ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νη ζπλειεχζεηο πνπ: α. δηεμάγνληαη ζε 

ζχληνκν ρξφλν ζε ζρέζε κε ηηο ηαθηηθέο, ζπλήζσο ηνλ ίδην κήλα, ρσξίο λα ππάξρεη 

θάπνηα κνξθή ζπλέρεηαο, β. πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο έλα θαη κφλν δήηεκα πξνο 

ζπδήηεζε, γ. δηεμάγνληαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, παξνπζία θάπνηνπ πξνζψπνπ κε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή παξνπζία πνιηηηθψλ θαη άιισλ πξνζψπσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, θαη ηέινο, δ. ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπγθαινχληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλα, ζπρλά απξφζκελα, 

γεγνλφηα, ή αθφκα κεηά θαη απφ ζρεηηθφ αίηεκα πξφζσπσλ, ή νκάδσλ.  

Μηα πξψηε αλάγλσζε ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ εληνπίζηεθαλ κε βάζε ηα 

παξαπάλσ θξηηήξηα δείρλεη φηη ε ζεκαηηθή ησλ έθηαθησλ ζπλειεχζεσλ, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, δελ δηέθεξε ξηδηθά απφ εθείλε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ζπλεδξηάζεσλ, θαζψο ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπο νθεηιφηαλ φρη ηφζν ζηελ απξφζκελε 

εκθάληζε θάπνησλ εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ, φζν ζηελ αλάγθε επαλαδηαπξαγκάηεπζεο, 

ή πξνβνιήο ζπλεζηζκέλσλ ζεκάησλ, εμαηηίαο ηεο χπαξμεο ηδηαίηεξσλ ζπγθπξηψλ. 

πδεηήζεηο ι.ρ., επί δεηεκάησλ πνπ ζπλδένληαλ κε ηε ξεπζηφηεηα ηεο ηνπηθήο 

αγνξάο θαη ηε θνξνιφγεζε ηνπ εκπνξίνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ αξθεηά ζπρλά, κε 

πνηθίιεο αθνξκέο. Σνλ Ηνχιην φκσο ηνπ 1926, ηα κέιε θιήζεθαλ λα κεηάζρνπλ ζε 

κία εηδηθή ζπλεδξίαζε, κε κνλαδηθφ αληηθείκελν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέηξσλ 

εθείλσλ «…δη’ σλ ζ’ αλαθνπθηζζή ε δνθηκαδφκελε εθ ηεο ρξεκαηηθήο ζηελφηεηνο 

θαη ηεο εκπνξηθήο θξίζεο αγνξά καο». Γηα ην ιφγν απηφ, είραλ θιεζεί λα παξαζηνχλ 

νη αληηπξφζσπνη ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ 

ζηελ πφιε, απφ ηνπο νπνίνπο δεηήζεθε λα κεζνιαβήζνπλ ζηνπο αλσηέξνπο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ «…λα παξάζρσζηλ αη Σξάπεδαη δάλεηα είο ηνπο εμαγσγείο ελ ινγηθφλ 

κέηξνλ θαηά ηνπο πξνζερείο κήλαο, δηα λα δπλεζψζηλ νχηνη λα αζριεζψζηλ είο ην 

εμαγσγηθφλ εκπφξηνλ ηεο ζηαθίδνο, θαπλψλ θαη ειαίνπ».
166
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Αληίζηνηρα, ην Μάξηην ηνπ επφκελνπ έηνπο, κε αθνξκή ην πφξηζκα ηεο 

επηηξνπήο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο θνξνιφγεζεο ησλ νπιηαλίλσλ, 

νξίζηεθε ε δηεμαγσγή έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο φπνπ, εθηφο απφ ηα κέιε, θιήζεθαλ λα 

παξνπζηαζηνχλ θαη νη ηνπηθνί βνπιεπηέο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο επηηξνπήο θαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπο.
167

 ε κία 

άιιε πεξίζηαζε, ζηηο θνξνινγηθέο εμεγέξζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 1928, 

νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζε ζπιιαιεηήξηα αθφκα θαη κέζα ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ, ην 

ζψκα έζπεπζε λα εμεηάζεη ην γεγνλφο ζε δχν δηαδνρηθέο ζπλεδξηάζεηο.
168

 

Έλα δήηεκα, πνπ ζε δηαρξνληθή βάζε απνηέιεζε αθνξκή γηα ηελ εζπεπζκέλε 

ζχγθιεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, ήηαλ ε πξφνδνο ηνπ έξγνπ ηνπ λένπ ιηκαληνχ. Έρνληαο 

θηάζεη πνιιέο θνξέο ζηα φξηα ηεο εγθαηάιεηςεο, νη πεξηπηψζεηο φπνπ έπξεπε λα 

ιεθζνχλ θαζνξηζηηθέο γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ απνθάζεηο, ελεξγνπνηνχζαλ άκεζα 

ηνπο κεραληζκνχο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, νδεγψληαο ζε έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο, ή ζηελ 

κνλνπψιεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπδεηήζεσλ. Σνλ Οθηψβξην ι.ρ. ηνπ 1927, ην 

Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. θιήζεθε λα εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο Ληκεληθήο Δπηηξνπήο λα ζπλάςεη έλα αθφκα δάλεην, ε εμαζθάιηζε  

ηνπ νπνίνπ ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζπλέρηζε ή ηελ παχζε ησλ ελ εμέιημε 

εξγαζηψλ. Δπαλαιακβάλνληαο ηελ ζηαζεξή πξνζήισζε ηνπ ζηελ αξρή ηεο 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ κε θάζε ηξφπν, ην ζπκβνχιην έζπεπζε λα επηζεκάλεη φηη ε 

λέα δαλεηαθή ζχκβαζε απνηεινχζε αλαγθαηφηεηα, έπξεπε φκσο λα γίλεη θαηά ηξφπν 

ηέηνην ψζηε λα κελ «…επηβαξπλζή επί πιένλ ην εκπφξηνλ, φπεξ αξθεηά επί έηε ήδε 

δνθηκάδεηαη δηα ησλ πθηζηάκελσλ ιηκεληθψλ θνξνινγηψλ».
169

  

ε επίπεδν δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ, νη πεξηζζφηεξεο έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο 

αθνξνχζαλ αξραηξεζίεο, ζπλήζσο ην ζρεκαηηζκφ ηεο Γ.Δ. κεηά ηελ εθινγή λένπ 

ζπκβνπιίνπ, ηελ αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ κειψλ, ή ηελ εθινγή αληηπξνζψπσλ ζηηο 

δηάθνξεο επηηξνπέο, νξγαλψζεηο θαη ζπλέδξηα. Τπήξραλ σζηφζν θαη νξηζκέλεο 

εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο ε ζπλεδξίαζε πνπ ζπγθάιεζε ζηα κέζα Απγνχζηνπ ηνπ 

1927 ν πξφεδξνο ην Δπηκειεηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνινγεζεί θαη λα ππνβάιεη ηελ 

παξαίηεζε ηνπ, ρσξίο λα γίλεη ελ ηέιεη δεθηή, επ’ αθνξκή ησλ θαηεγνξηψλ πνπ 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 13 Φεβξνπαξίνπ 1927 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 15 Φεβξνπαξίνπ 1927. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 9 Οθησβξίνπ 1927. 



 

67 

 

απεχζπλε ελαληίνλ ηνπ ν ηειψλεο Ζξαθιείνπ πεξί ιαζξεκπνξίαο.
170

 Μία αληίζηνηρε 

πεξίπησζε εληνπίδεηαη έμε ρξφληα αξγφηεξα, φηαλ ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ ηνπ 1933 , ν 

ηφηε πξφεδξνο Αιέμαλδξνο Γεσξγηάδεο ζπγθάιεζε δχν έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λ’ αληηθξνχζεη ηηο θαηεγνξίεο ηνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ πεξί ηεο 

παξαπνίεζεο ησλ ζέζεσλ ηνπο θαηά ηε κεηαβίβαζε ηνπο πξνο ηελ θπβέξλεζε, 

αλαθνξηθά κε αίηεκα ηνπο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ 4878/1931 «Πεξί ελψζεσο 

θηηξνπαξαγσγψλ Κξεηεο».
171

 

Άιια γεγνλφηα πνπ κπνξνχζαλ λ’ απαζρνιήζνπλ εθηάθησο ην ζπκβνχιην 

ήηαλ νη επηζθέςεηο πνιηηηθψλ πξνζψπσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, έθηαθηεο ζπλαληήζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ην 1930 πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηνχλ ηα αηηήκαηα πνπ 

επξφθεηην λα ππνβιεζνχλ ζηνλ πξσζππνπξγφ θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ απφ ηελ πφιε, 

ελψ ην 1937 αξθεηέο ζπλεδξηάζεηο ζα αθηεξσζνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

ππνδνρή θαη θηινμελία ηνπ Βαζηιηά. Γχν φκσο πεξηπηψζεηο, ε έθηαθηε ζχγθιεζε ηνπ 

ζψκαηνο ην 1936 επ’ αθνξκήο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Βεληδέινπ, θαη θπξίσο ε ζπλέιεπζε 

πνπ ζπγθαιείηαη ην Μάξηην ηνπ 1932 κε πξσηνβνπιία ηνπ πξφεδξνπ, Αιέμαλδξνπ 

Γεσξγηάδε, φπνπ κνλαδηθφ αληηθείκελν ήηαλ «ε έθθξαζηο επρήο Κπβεξλήζεσο 

Δζληθνχ πλαζπηζκνχ…»
172

, απνηεινχλ δχν κνλαδηθέο εμαηξέζεηο, ζηνλ θαηά ηα 

άιια απαξάβαην, άγξαθν θαλφλα ηεο απνθπγήο θάζε είδνπο πνιηηηθήο αλαθνξάο ή 

θάζε άιιεο ζρεηηθήο ηνπνζέηεζεο απφ κέξνπο ηνπ ζπκβνπιίνπ. 

3.4. Σν δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο.  

 

Ζ αληαπφθξηζε ή φρη ζηηο πξνζθιήζεηο ηεο δηνίθεζεο, απνηεινχζε ζεκαληηθή 

παξάκεηξν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκειεηεξίσλ, ηφζν ζε ηππηθφ επίπεδν, εθφζνλ ν 

λφκνο επέβαιε σο πξνυπφζεζε γηα ηε δηεμαγσγή κίαο ζπλεδξίαζεο ηελ παξνπζία 

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ κειψλ, φζν θαη ζε νπζηαζηηθφ, δεδνκέλνπ φηη ε ζπκκέηνρε 

ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηελ απνδνρή θαη ην θχξνο ηεο εθάζηνηε απφθαζεο. Γελ πξέπεη 

άιισζηε λα παξαβιέπεηαη φηη ηα επηκειεηήξηα, παξά ηηο φπνηεο πξνβιέςεηο πεξί ηεο 

επηβνιήο πνηλψλ θαη πξνζηίκσλ, ήηαλ θαηά βάζε έλαο ζεζκφο, ε ιεηηνπξγία ηνπ 
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 Ζ ππφζεζε αθνξνχζε παξαηππίεο ζηελ εηζαγσγή ραξηηνχ γηα ηελ έθδνζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ δειηίνπ 

ηηκψλ απφ ην ηππνγξαθείν ηνπ Ησάλλε Μνπξέιινπ, ην νπνίν ηππσλφηαλ κε έμνδα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. βιπ. 

Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 18 Απγνχζηνπ 1927. 
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νπνίνπ βαζηδφηαλ ζηνλ εζεινληηζκφ, θαη ηελ απνδνρή ησλ ελ δπλάκεη κειψλ ηνπ, 

ηφζν ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεζκνχ, φζν θαη ηνπ ξφινπ ηνπο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, κπνξεί λα εμεηαζηεί κέζσ δχν μερσξηζηψλ αιιά  

αιιειέλδεησλ παξακέηξσλ, ηνπ βαζκνχ πξνζέιεπζεο ησλ κειψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο, 

θαη ησλ πεξηπηψζεσλ εθαξκνγήο ησλ πνηλψλ πνπ πξνβιέπνληαλ γηα ηα κέιε, ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ απνπζίαδαλ απφ ηα θαζήθνληα ηνπο γηα ρξφλν κεγαιχηεξν απφ ην 

ζεζκνζεηεκέλν φξην. Σα δεδνκέλα απηά απνηεινχλ κηα ηθαλή βάζε γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδνρήο, ή φρη, ηνπ ζεζκνχ, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηεο 

αλαγλψξηζεο ηνπ ξφινπ θαη ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ απφ ηηο επηκέξνπο ηνπηθέο νκάδεο, 

ηφζν θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ζχζηαζεο ηνπ, φζν θαη ζε βάζνο ρξφλνπ, ζε ζρέζε πάληα 

κε ηηο αιιαγέο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην. 

Δπηπιένλ, ζε έλα δεχηεξν επίπεδν, παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα, πξνζδηνξηζκνχ κίαο 

αθφκα ζεκαληηθήο παξακέηξνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., θαη εηδηθφηεξα, ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ δεηεκάησλ εθείλσλ πνπ κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή, επηβεβαηψλεηαη φηη 

πξνζέιθπαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ.  

 

3.4.1. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο απαξηίαο.  

 

Σα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ δηάδνζεο ηνπ ζεζκνχ ππήξμαλ 

ίζσο ε θχξηα αηηία πνπ νδήγεζε ζηνλ πεξηνξηζκφ, θαηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 1920, 

ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ επίηεπμε απαξηίαο, 

απφ ην ήκηζπ ζπλ έλα, ζην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ην κέγεζνο απηφ, ην νπνίν αλεξρφηαλ ζηα νρηψ άηνκα, 

δηαηεξήζεθε ζηαζεξφ, κε κφλε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν απφ ηνλ Ηνχιην έσο ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1933, φηαλ ιφγσ ηεο απνρψξεζεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο, 

πεξηνξίζηεθε ζηα έμη.
173

 Μέζα φκσο απφ ηα πξαθηηθά πξνθχπηεη φηη ην Γ.. ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ., δελ ζπλεδξίαδε πνηέ, ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελλέα κειψλ
174

, 

κέγεζνο πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επηηπγραλφηαλ κέζσ θαη ηνπ ζπλππνινγηζκνχ 

ηεο παξνπζίαο επηκέξνπο πξνζψπσλ, φπσο ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ Δκπνξηθνχ 

ζπιιφγνπ, ηνπ δηεπζπληή ηνπ ηνπηθνχ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, ή 
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 Μείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ, κπνξνχζε λα πξνέιζεη απφ ην ζάλαην ελφο κέινπο, ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ νπνίνπ, κέρξη ην 1939, γηλφηαλ κφλν κέζα απφ ηελ επφκελε εθινγηθή δηαδηθαζία. 

Σφζν φκσο θαηά ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φζν θαη κεηά ηε κφληκε αχμεζε ησλ κειψλ πξηλ ηνλ πφιεκν, 

δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα κεηαβνιή ζην ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο απαξηίαο.  
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 Ζ ηαθηηθή απηή, πηζαλφηαηα δελ νθείινληαλ ζε θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα, αιιά ζηε δηεπξπκέλε 

εξκελεία ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λφκνπ 184/1914, πνπ πξνέβιεπε φηη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ 

Γ.. έπξεπε λα είλαη ελλέα.  
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άιισλ, ηα νπνία δελ ήηαλ εθιεγκέλα κέιε, είραλ φκσο απνθηήζεη βάζεη ησλ 

λνκνζεηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 1920 θαη ηνπ 1923 ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο.  

Αμίδεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη ην πξφβιεκα ηεο απαξηίαο ηππηθά κπνξνχζε 

λα παξαβιεθζεί, εθφζνλ ν λφκνο ζηελ αξρηθή ηνπ ήδε κνξθή φξηδε πψο, ζε 

πεξίπησζε καηαίσζεο κηαο ζπλεδξίαζεο, ιφγσ ηεο κε πξνζέιεπζεο επαξθνχο 

αξηζκνχ κειψλ, ε επφκελε κπνξνχζε λα δηεμαρζεί θαη λα ιάβεη δεζκεπηηθέο 

απνθάζεηο επί ησλ ζεκάησλ πνπ βξίζθνληαλ ζε εθθξεκφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ παξφλησλ. πσο φκσο είλαη απηνλφεην, ε δηαξθήο ρξήζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξφβιεςεο ζα νδεγνχζε ζηελ εθ ησλ πξαγκάησλ αλαίξεζε ηνπ 

ζεκειηψδνπο ξφινπ ηνπ εθάζηνηε επηκειεηεξίνπ σο αληηπξνζσπεπηηθνχ ζεζκνχ, 

πιήηηνληαο ηελ αλαγλψξηζε θαη ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηνπ. Δλδεηθηηθή σο πξνο 

απηφ, είλαη ε χπαξμε πεξηπηψζεσλ ζηα πξαθηηθά ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. φπνπ, ελψ πθίζηαην ε 

δπλαηφηεηα απηή, απνθαζίδεηαη ε εθ λένπ αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο, βάζεη ηνπ 

ζθεπηηθνχ φηη ε βαξχηεηα ησλ ππφ ζπδήηεζε ζεκάησλ απαηηνχζε ηελ παξνπζία 

κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ κειψλ. ηηο 12 Αχγνπζηνπ ηνπ 1937, ι.ρ., πέληε κφιηο κέξεο 

κεηά ηελ αλαβνιή ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο, φπνπ είραλ πξνζέιζεη κφιηο ηξία 

κέιε, απνθαζίζηεθε κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ «Καίηνη ην πκβνχιηνλ 

επξίζθεηαη ελ απαξηία δηα ησλ πξνζειζφλησλ σο άλσ Μειψλ, ζπκθψλσο ην άξζξν 

14 ηνπ Νφκνπ πεξί Δπηκειεηεξίσλ…»
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, λα ππάξμεη θαη δεχηεξε αλαβνιή. Δλ ηέιεη, 

ε ζπλέιεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κία εβδνκάδα αξγφηεξα, ππφ ηελ παξνπζία ηνπ 

ειάρηζηνπ απνδεθηνχ αξηζκνχ κειψλ, κε αληηθείκελν δηάθνξα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηξέρνληα πξνβιήκαηα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εκπνξίαο ηεο ζηαθίδαο. 

 

3.4.2. Ο βαζκόο ζπκκεηνρήο ησλ κειώλ. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο σο βάζε ην 50%, παξαηεξείηαη φηη ν κέζνο φξνο ηεο παξνπζίαο 

ησλ κειψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο αλά έηνο ππεξέβαηλε ην ήκηζπ ηνπ ζπλφινπ απφ 1 έσο 6 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο, (γξάθεκα 3.ii). ε δχν πεξηπηψζεηο, ην 1926 θαη ην 1933, ην 

κέγεζνο απηφ πξνζεγγίδεη ην 8 ελψ θνξπθψλεηαη θαηά ηα έηε 1927, 1931, 1934 θαη 

1939, ππεξβαίλνληαο ηε βάζε θαηά 11, 14, 10 θαη 17 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

αληίζηνηρα. Αξλεηηθή απφθιηζε, θαη πάιη κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, 

εληνπίδεηαη ζε δχν κφλν πεξηπηψζεηο, ην 1935, φπνπ γηα πξψηε θνξά ππάξρεη 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 12 Απγνχζηνπ 1936.  
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ππνρψξεζε ζηηο παξνπζίεο θάησ απφ ην 50% θαηά 2 κνλάδεο, θαη ηo 1937, φπνπ ε 

ππνρψξεζε αλήιζε ζηηο 5 κνλάδεο. Οη πεξηπηψζεηο πιήξνπο απαξηίαο, είλαη ηδηαίηεξα 

ζπάληεο. ε 23 ζπλερή ρξφληα ιεηηνπξγίαο εληνπίδνληαη κφιηο δχν πεξηπηψζεηο 

παξνπζίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ, ε πξψηε ην Γεθέκβξην ηνπ 1927 θαη ε επφκελε 

έλα κήλα αξγφηεξα, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1928, ελψ αθφκα θαη αλ αλαδεηεζνχλ νη 

πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε ζπκκέηνρε θπκαηλφηαλ ζε πνζνζηά απφ 80 έσο 99%, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη θαη πάιη ηζρλά, θαζψο εληνπίδνληαη κφιηο 13 αλαθνξέο, κε ηηο 

κηζέο απφ απηέο λα θαηαλέκνληαη ηζφηηκα αλάκεζα ζηα έηε 1931 θαη 1939 (Πίλαθαο 

3.3.1.). 

Με βάζε ηελ δηακφξθσζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ 

αθξηβέζηεξεο παξαηεξήζεηο αλ, αληί γηα ηηο πεξηπηψζεηο απαξηίαο, εμεηάδνληαλ 

εθείλεο φπνπ ν αξηζκφο ησλ κεηερφλησλ αλεξρφηαλ ζε πνζνζηφ ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 

2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ. Απφ ηα δεδνκέλα απηά (Πίλαθαο 3.4.1.) πξνθχπηεη φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν κνηίβν δε δηαθέξεη ξηδηθά απφ απηφ ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ κέζνπ φξνπ. 

Κνξπθψζεηο εληνπίδνληαη θαηά ηα έηε 1931, 1933 θαη 1939, ζε ζπλνιηθά 12, 9 θαη 7 

ζπλεδξηάζεηο αληίζηνηρα, ελψ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά εκθαλίδνληαη ζηε δηεηία 1935-

1936, φπσο θαη ην 1940, (γξάθεκα 3.iv φπσο θαη παξάξηεκα, πίλαθεο Δ1 έσο Δ4). 

Υσξίο ηελ χπαξμε αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ 

ζηηο εξγαζίεο άιισλ επηκειεηεξίσλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, κε ηα νπνία ζα κπνξνχζε 

λα γίλεη θάπνηα ζχγθξηζε, θαη άξα αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ, είλαη δχζθνιν λα 

πξνθχςνπλ νπζηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα, σο πξνο ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε κφλε βάζηκε πξνζέγγηζε ηνπο, είλαη απηή ηεο αλαδήηεζεο ελφο 

ζπζρεηηζκνχ αλάκεζα ζηηο απμνκεηψζεηο ηεο ζπκκεηνρήο, θαη ηα δηάθνξα γεγνλφηα 

ηεο θάζε πεξηφδνπ.  

Ζ δπλακηθή πνπ ζπλνδεχεη ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζεζκνχ, ηδηαίηεξα κεηά 

απφ ηηο δηαδνρηθέο αλαβνιέο έμη εηψλ, ήηαλ ίζσο ε αηηία ηεο ζπζηεκαηηθήο παξνπζίαο 

αξθεηψλ κειψλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ πξψησλ κελψλ. Ήδε φκσο, κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ νξγαλσηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε ζπκκεηνρή αξρίδεη λα 

κεηψλεηαη, παξά ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ πεηζαξρηθνχ ραξαθηήξα παξεκβάζεσλ απφ 

κέξνπο ηε δηνίθεζεο, ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 1924, θαη θπξίσο θαηά ην 1925. Ζ 

κεηαζηξνθή ηνπ επφκελνπ έηνπο κπνξεί λα απνδνζεί ζηε δηεμαγσγή ηεο πξψηεο 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1927, φηαλ ηφζν ιφγσ ησλ πξνεηνηκαζηψλ,  
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Γηάγξακκα 3.4.1. Απόθιηζε ζε ζρέζε κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 50% ησλ κειώλ θαηά κέζν όξν ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ Γ.. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

 

 Γηάγξακκα 3.4.2. Μέγηζηνο, ρακειόηεξνο θαη κέζνο όξνο βαζκνύ ζπκκεηνρήο ησλ κειώλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. αλά έηνο.  
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φζν θαη ηεο εηζφδνπ ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ λέσλ κειψλ ζην ζπκβνχιην, ην 

πνζνζηφ ζπκκέηνρεο ππεξέβε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην 60%, πξνζεγγίδνληαο 

αθφκα θαη ην 100% ζε δχν πεξηπηψζεηο χληνκα φκσο, ε θαηάζηαζε επαλήιζε ζηελ 

πξφηεξε κνξθή ηεο, φπνπ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ήηαλ ε δηαηήξεζε ελφο ρακεινχ 

επηπέδνπ ζπκκεηνρήο, πνπ κε κηθξέο θαηά θαηξνχο απμνκεηψζεηο δηαηεξείηαη κέρξη 

θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ρσξίο ε εθινγηθή δηαδηθαζία πνπ έιαβε ρψξα 

ην έηνο απηφ, λα έρεη ηελ ίδηα ζεηηθή επίδξαζε κε απηή ηνπ 1927, θαζψο είραλ πιένλ 

δηακνξθσζεί νξηζκέλεο πάγηεο ηζνξξνπίεο, δηαθνξνπνίεζε πνπ εθθξάζηεθε θαη κέζα 

απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν βαζκφ αλαλέσζεο ησλ κειψλ.  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε έιεπζε ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

ζεκαηνδνηεί ηελ απαξρή κίαο πεξηφδνπ αλαβάζκηζεο ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ, 

ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο αληηκεηψπηζεο ηνπ αληίθηππνπ ηεο παγθφζκηαο θξίζεο 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Γελ απνηειεί ζπλεπψο παξάδνμν ε θαηαγξαθή 

κεγαιχηεξεο, ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, αιιαγή πνπ αλ θαη εθθξάζηεθε θαηά θχξην ιφγν ζην επίπεδν ηεο 

δηεμαγσγήο πεξηζζφηεξσλ ζπλεδξηάζεσλ, ζπλνδεχηεθε θαη απφ ηελ πνζνζηηαία 

αχμεζε ηεο παξνπζίαο ησλ εθιεγκέλσλ κειψλ ζε απηέο, ρσξίο φκσο παξάιιεια λα 

εμαιεηθζνχλ νη απμνκεηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Σν απνθνξχθσκα ηεο 

πεξηφδνπ απηήο εληνπίδεηαη ην 1931, φηαλ απφ ηηο 20 ζπλνιηθά ζπλεδξηάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νη 12 δηεμήρζεζαλ κε ηελ παξνπζία ησλ 2/3 ησλ κειψλ. 

Αληίζηνηρα ην 1933, ην ίδην πνζνζηφ παξνπζίαο εληνπίδεηαη ζε 9 απφ ηηο 15 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.., φπνπ φκσο παξάιιεια θαηαγξάθεηαη εμίζνπ ζεκαληηθή 

αχμεζε θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ αθπξψζεσλ ιφγσ έιιεηςεο απαξηίαο, ελψ ε απνρψξεζε 

ηνλ Ηνχιην ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο θαηέζηεζε επθνιφηεξε ηελ επίηεπμε 

απαξηίαο, ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηε ζπζπείξσζε ησλ κειψλ ησλ 

ελαπνκεηλάλησλ ηκεκάησλ. Απφ ην 1935 θαη έπεηηα, ε εμαζζέλεζε ηεο δπλακηθήο 

απηήο νδεγεί ζε κηα αληίζηξνθε πνξεία.
176

 

ε ζπλνιηθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε αλάκημε 

ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηκειεηεξίσλ γίλεηαη φιν θαη πην έληνλε, 

εληνπίζηεθαλ κφιηο ελλέα ζπλειεχζεηο κε απμεκέλε παξνπζία κειψλ, φπνπ ν γεληθφο 
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 Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ζρφιηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο 

πξνζέιεπζεο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 8 Ννεκβξίνπ 1935. Αληίζηνηρα ζρφιηα εληνπίδνληαη ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ αθφκα πεξηπηψζεηο, ηνλ Μάην ηνπ 1936 θαη ην Αχγνπζην ηνπ 1937, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., 

Π.Γ.., η.5, 8 Μαΐνπ 1936, φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 31 Απγνχζηνπ 1937, αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 3.4.1. Αξηζκόο ζπλεδξηάζεσλ αλά έηνο κε παξνπζία κειώλ ίζε ή κεγαιύηεξε από ηα 2/3 ηνπ 

ζπλόινπ. 

Έηνο 
Αξηζκόο 

ζπλ/ζεσλ 

% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ 

ζπλ/ζεσλ 

Μ.Ο. 

αξηζκνύ 

κειώλ 

Μ.Ο. % 

κειώλ 
Έηνο 

Αξηζκόο 

ζπλ/ζεσλ 

% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ 

ζπλ/ζεσλ 

Μ.Ο. 

αξηζκνύ 

κειώλ 

Μ.Ο. % 

κειώλ 

1924 3 27 17 69 1936 2 13 17 69 

1925 7 37 18 73 1937 1 7 16 67 

1926 4 30 18 75 1938 4 20 17 74 

1927 5 28 19 81 1939 7 58 19 76 

1928 4 25 18 76 1940 2 18 19 74 

1929 3 18 17 69 1941 0 0 0 0 

1930 5 25 17 72 1942 0 0 0 0 

1931 12 60 19 77 1943 0 0 0 0 

1932 3 17 17 72 1944 0 0 0 0 

1933 9 56 11 66 1945 2 13 17 66 

1934 6 30 18 74 1946 0 0 0 0 

1935 2 13 17 69 - - - - - 

 

Γηάγξακκα 3.4.4. Αξηζκόο ζπλεδξηάζεσλ αλά έηνο κε παξνπζία κειώλ ίζε ή κεγαιύηεξε από ηα 2/3 ηνπ 

ζπλόινπ.  
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κέζνο φξνο, πεξηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά 8%, 

αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ καηαηψζεθαλ απμάλεηαη, απφ 10 θαηά ηελ 

πξψηε ηεηξαεηία ζε 14, κε απνθνξχθσκα ην 1937 φπνπ ζεκεηψλεηαη ε αθχξσζε 6 

ζπλνιηθά ζπλεδξηάζεσλ. Οη κεηαβνιέο απηέο ζπλνδεχνληαη, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ 

ηε γεληθφηεξε εηθφλα ησλ ζπλεδξηάζεσλ, απφ κία αξθεηά πην ραιαξή, ζε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ, ηήξεζε ησλ θαλφλσλ, αλαθνξηθά κε ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζπλερνχο απνπζίαο ησλ κειψλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο, ζπλήζεηα πνπ 

θαίλεηαη λα εδξαηψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ηνλίδνληαο αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ ηζρχ ηε δπλακηθήο ησλ αξρψλ ηεο πεξηφδνπ, εκπνδίδνληαο φκσο 

θαηά ηα επφκελα ρξφληα ηε δηνίθεζε λα πξνβεί ζε νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο.  

Σέινο, νη εληππσζηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ήδε απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 1939, φπνπ θαηαγξάθεηαη ην πςειφηεξν κέρξη ηφηε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

(67%), θαη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλερίδνληαη θαη θαηά ην επφκελν έηνο, δελ κπνξνχλ 

παξά λ’ απνδνζνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ αλαγθαζηηθνχ λφκνπ 1579/1939, θαη ηελ 

αλάιεςε νπζηαζηηθά απφ ην θξάηνο ηφζν ηνπ δηνξηζκνχ ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

κειψλ, αιιά θαη ηεο δηαδηθαζίαο απνπνκπήο ηνπο, ζην ζχλνιν ηεο. Σν θαηά πφζν ην 

ζχζηεκα απηφ ζα ιεηηνπξγνχζε, είλαη έλα εξψηεκα πνπ δελ κπνξεί λ’ απαληεζεί, 

εθφζνλ ε παξέκβαζε ηνπ 1939 δελ απνηεινχζε κία ζεκειηψδε ηξνπνπνίεζε κε 

καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή, νχηε απνζθνπνχζε ζηελ βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ απηή 

θαζαπηή, αιιά απνηεινχζε κέξνο ηεο επξχηεξεο πξνπαξαζθεπήο ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ ελφςεη ηνπ επεξρφκελνπ πνιέκνπ.  

Οη παξαπάλσ φκσο παξάκεηξνη δελ απνηεινχλ παξά κφλν ην πιαίζην, ή 

αθφκα νξηζκέλα κεκνλσκέλα ζεκεία ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, επηηξέπνληαο απιά ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θπξηφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ επέδξαζαλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηδηαίηεξεο παξακέηξνπο πνπ ζα ζπλέβαιαλ ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ κίαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο, αλαθνξηθά κε ηηο νπζηαζηηθέο δηαζέζεηο 

ησλ κειψλ απέλαληη ζηα θαζήθνληα ηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. γεληθφηεξα, 

δελ είλαη εθηθηφ λα εμεηαζηνχλ ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ησλ δεδνκέλσλ. Μία πξψηε 

σζηφζν πξνζέγγηζε κπνξεί λα γίλεη, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζηα πξαθηηθά ζε ζρέζε, αθελφο κελ κε νξηζκέλεο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, φπσο νη απνρσξήζεηο κειψλ θαη αληίζηνηρα ε επηβνιή πεηζαξρηθψλ 

θπξψζεσλ, αθεηέξνπ δε, κε ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο ηεο χπαξμεο θάπνηνπ πηζαλνχ 

ζπζρεηηζκνχ αλάκεζα ζηε ζπκκεηνρή θαη ζηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα.  
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3.4.3. πκκεηνρή κειώλ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ησλ ζπλεδξηάζεσλ.  
 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ν αξηζκφο ησλ ζπλεδξηάζεσλ φπνπ ν αξηζκφο ησλ 

παξηζηάκελσλ κειψλ θπκαίλνληαλ απφ ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ κέρξη θαη ηελ πιήξε 

απαξηία, αλεξρφηαλ ζε 81 πεξηπηψζεηο ή αιιηψο ζην 24% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ην 1924 κέρξη θαη ην 1946 (Πίλαθαο 3.4.1). 

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη απηφκαηα είλαη αλ, θαη θαηά πφζν, ππάξρεη θάπνηνο 

ζπζρεηηζκφο, αλάκεζα ζηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα θαη ηελ αλαινγηθά κεγαιχηεξε, ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο ζπλεδξηάζεηο, παξνπζία κειψλ. Ζ πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηεο 

ελδερφκελεο απηήο ζρέζεο, απνηειεί κηα ζχλζεηε, φζν θαη πεξίπινθε, δηαδηθαζία, 

δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα επηζεκαλζεί κε ζαθήλεηα ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν 

απηψλ παξαγφλησλ. Βαζηθφ θξηηήξην πξνζδηνξηζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ 

απεηέιεζε ε κνλνπψιεζε, φρη απαξαίηεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο, απφ ηε ζπδήηεζε ελφο ή δχν, θαηά 

πεξίπησζε, δεηεκάησλ, ηα νπνία ζπλήζσο πεξηέρνληαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Γελ 

απνθιείζηεθαλ φκσο νη πεξηπηψζεηο φπνπ, αθνξκή ήηαλ ε εηζήγεζε ελφο θαη κφλν 

αηφκνπ, ζε ζρέζε φκσο κε ζέκαηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, πνπ ηεθκεξησκέλα άπηνληαλ 

ηνπ γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο, ή αθφκα ζπλδένληαλ κε ην ζπκθέξνλ θαη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ. 

Λφγσ θαη ησλ παξαπάλσ δπζθνιηψλ, δελ θαηέζηε δπλαηφ γηα ην 40% ησλ ππφ 

εμέηαζε πεξηπηψζεσλ, λα πξνζδηνξηζηεί θάπνηα ηδηαίηεξε αηηία ηθαλή λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ απμεκέλε παξνπζία ησλ κειψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλεδξηάζεηο 

(Πίλαθαο 3.4.2). Αληίζεηα, φπσο ίζσο ήηαλ αλακελφκελν, θχξηα αθνξκή γηα ηε 

ζπγθέληξσζε κεγάινπ αξηζκνχ κειψλ ζην 27% ησλ ππφ εμέηαζε πεξηπηψζεσλ, 

ππήξμε ε δηεμαγσγή αξραηξεζηψλ. Σα κέιε έδεηρλαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα λα 

κεηάζρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ έπνληαλ ησλ θχξησλ θαη ελδηάκεζσλ εθινγψλ, νη 

νπνίεο ζπλήζσο αθνξνχζαλ ηε δεκηνπξγία λέαο Γ.Δ., φπσο αληίζηνηρα, αλ θαη ρσξίο 

ίδην ελζνπζηαζκφ, κεηείραλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζθνπφο ήηαλ ε αλάδεημε θάπνηνπ 

αληηθαηαζηάηε θαηά ηηο απνρσξήζεηο κειψλ απφ ηε δηνίθεζε, ή απφ νξηζκέλεο 

επηηξνπέο. 

ην ζχλνιν απηφ ππάγνληαη κία πιεηάδα άιισλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηε 

δηαρείξηζε ηνπ νξγαληζκνχ φπσο, νη επξχηεξεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, νη 

πεξηπηψζεηο φπνπ έπξεπε λα παξζνχλ απνθάζεηο επί ζεκαληηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη 

δηαρεηξηζηηθψλ ζεκάησλ, εηδηθά φηαλ απηά αθνξνχζαλ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ηε 
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δηάζεζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηνπ πφξσλ, ή 

αθφκα ηελ πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ ηακείνπ, είηε κέζσ ηεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπο ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, είηε, θπξίσο, κέζσ ηεο αγνξάο 

αθηλήησλ, δηαδηθαζία ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη ε πνιπεηήο πξνζπάζεηα απφθηεζεο 

«Δπηκειεηεξηαθνχ Μεγάξνπ».  

 

Πίλαθαο 3.4.2. Πεξηπηώζεηο πςειήο πξνζέιεπζεο κειώλ ζε ζρέζε κε ηα ππό ζπδήηεζε 

ζέκαηα
177

 

Αληηθείκελν ζπδήηεζεο 
Αξηζκόο 

ζπλεδξηάζεσλ 

Καλέλα ηδηαίηεξν ζέκα 34 

Αξραηξεζίεο, (εθινγέο γηα Γ.., αλάδεημε & ζπκπιήξσζε Γ.Δ.) 11 

Σν έξγν ηνπ λένπ ιηκαληνχ 9 

Δηζαγσγηθφ & εμαγσγηθφ εκπφξην (ξχζκηζε εμαγσγηθψλ δηθαησκάησλ 

απφ ην 1933 θαη έπεηηα) 
8 

Γηνηθεηηθά δεηήκαηα, (εθινγή αληηπξνζψπσλ, δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ 

Δ.Β.Δ.Ζ., δηνηθεηηθέο θξίζεηο)  
7 

Σνπηθά εκπνξηθά & παξαγσγηθά πξνβιήκαηα  5 

Αγνξά θαη νηθνδφκεζε επηκειεηεξηαθνχ κεγάξνπ 4 

Δκπνξηθή & νηθνλνκηθή θξίζε (ξεπζηφηεηα, ρξενζηάζην) 3 

ρέδην ίδξπζεο ηακείνπ ζπληάμεσλ Δκπνξνβηνκεράλσλ 2 

Ηδηαίηεξα γεγνλφηα & ηαξαρέο 2 

Εεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ηξέρνπζα πνιηηηθή θαηάζηαζε 1 

 

Αξθεηά κηθξφηεξνο, πεξίπνπ 18%, είλαη ν αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ νη 

ζπδεηήζεηο αθνξνχζαλ ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηε γεληθφηεξε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, 

ηάζε πνπ ζα πξέπεη ίζσο λα ζεσξεζεί αλακελφκελε, δεδνκέλνπ φηη ηα ζέκαηα απηά 

απνηεινχζαλ νχησο ή άιισο ην ζηαζεξφ αληηθείκελν ησλ ηαθηηθψλ ζπδεηήζεσλ, 

πξνθαιψληαο ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ησλ κειψλ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

επξφθεηην λα ζπδεηεζνχλ γεληθφηεξα ζέκαηα ή δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην ζχλνιν 

ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ρη ηπραία, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

πεξηπηψζεσλ απηψλ εληνπίδεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1930, ελψ ην εχξνο ησλ πξνο 

ζπδήηεζε ζεκάησλ θπκαηλφηαλ απφ ηελ εμαζθάιηζε θεθαιαίσλ γηα ηε 
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 Σν άζξνηζκα ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ αλέξρεηαη ζε 86 έλαληη 81. Ζ δηαθνξά νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ζε ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο, ε ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε, ζηνλ ίδην βαζκφ ζε δχν δηαθνξεηηθά 

δεηήκαηα. 
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ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηνπηθνχ εκπνξίνπ, ηε δηεθδίθεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ απφ ηα 

εηζαγσγηθά δηθαηψκαηα, θαη ηελ επηβνιή ξπζκίζεσλ, φπσο ν Α.Ν. 2476/1940 «Πεξί 

έθηαθησλ κέηξσλ ξπζκίζεσο ηνπ εκπνξίνπ Διιεληθψλ πξντφλησλ», πνπ επεξέαδε 

άκεζα ην εκπφξην ηεο ζηαθίδαο, κέρξη ζηνηρεηψδε δεηήκαηα φπσο ήηαλ νη 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο επί ηεο πξνκήζεηαο πιηθψλ γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ 

ζηαθίδσλ, ή ε θαηάξγεζε ηνπ δεκνηηθνχ θφξνπ επί ησλ κεηαθεξφκελσλ πξντφλησλ. 

ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θαη ην δήηεκα πνπ ηίζεηαη ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ηακείνπ ππνρξεσηηθήο 

αζθάιηζεο εκπφξσλ θαη βηνκεράλσλ. Ζ πξννπηηθή ηεο ππνρξεσηηθήο, πξφζζεηεο 

επηβάξπλζεο νδήγεζε, φρη κφλν ζηε δηεμαγσγή εηδηθψλ ζπλεδξηάζεσλ επί ηνπ 

ζέκαηνο, αιιά θαη ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο επξχηεξεο δξάζεο, ζε ζπλεξγαζία θαη 

κε ηα επηκειεηήξηα άιισλ πεξηνρψλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξεκβάζεσλ επί ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ.  

ηελ ίδηα θαηεγνξία, παξφηη απνηεινχλ κία μερσξηζηή πεξίπησζε, ζα πξέπεη 

λα ζεσξεζεί φηη ππάγνληαη νη ζπδεηήζεηο αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ έξγσλ ηνπ 

λένπ ιηκαληνχ ηεο πφιεο. Ζ πξνζδνθία αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ 

δηεμαγσγήο ηνπ εκπνξίνπ κέζσ ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, νη θνξνινγηθέο 

επηβαξχλζεηο πνπ ζπλεπάγνληαλ, θαη αληίζηξνθα, νη ζπλερείο αληηπαξαζέζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, δηθαηνινγνχλ ηε ζπλερή 

δηεμαγσγή κηθξφηεξσλ ή κεγαιχηεξσλ ζπδεηήζεσλ επ’ απηνχ. Οη πεξηπηψζεηο, 

άιισζηε πνπ εληνπίζηεθαλ, θαη αθνξνχζαλ ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ εμέηαζε 

ζπλεδξηάζεσλ, θαηαλέκνληαη ρξνληθά ζην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ, 

θαιχπηνληαο φιεο ηηο θξίζηκεο θάζεηο, απφ ηηο κεγάιεο αληηπαξαζέζεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ ζπλέρηζε ή φρη ηνπ έξγνπ ην 1926, θαη μαλά ζηα ηέιε ηνπ 1927, κέρξη ηε 

ζχγθξνπζε ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ ιηκαληνχ ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, φπνπ ηνπνζεηείηαη θαη ην δήηεκα ηεο θαηαζθεπήο, ή κε, ησλ 

θξεπηδσκάησλ, αιιά θαη αξγφηεξα, ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, φπνπ 

εληνπίδνληαη αξθεηέο ζπδεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. 

Σέινο, εληνπίδνληαη νξηζκέλεο ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο επ’ αθνξκή έθηαθησλ 

γεγνλφησλ, ηα νπνία δηθαηνινγνχζαλ, φρη κφλν ηελ απμεκέλε παξνπζία κειψλ, αιιά 

θαη ηε δηεμαγσγή έθηαθησλ ζπλεδξηάζεσλ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο απνηέιεζαλ ι.ρ. νη 

θνξνινγηθέο εμεγέξζεηο ηνπ 1928 θαη ηα γεγνλφηα ηνπ 1936, αιιά θαη ε εηδηθή 

ζπλεδξίαζε πνπ ζπγθάιεζε ην 1932 ν πξφεδξνο, Αιέμαλδξνο Γεσξγηάδεο, 
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πξνθεηκέλνπ λα δειψζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηελ πξννπηηθή ζρεκαηηζκνχ εζληθήο 

θπβέξλεζεο.  

 

3.5. Απνρσξήζεηο θαη δηαγξαθέο κειώλ.  

 

Αληίζεηα κε ηε ξχζκηζε ησλ πεξηζζφηεξσλ δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ εθάζηνηε επηκειεηεξίνπ, ε δπλαηφηεηα ησλ κειψλ λ’ 

απνπζηάδνπλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο, φπσο θαη ην κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν κπνξνχζαλ λα ην πξάμνπλ απηφ, νξηδφηαλ θαηά ηξφπν απφιπην απφ ην λφκν 

184/1914. ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, ν λφκνο πξνέβιεπε ηε δηαγξαθή ελφο κέινπο, 

εθφζνλ απηφ απνπζίαδε απφ ηα θαζήθνληα ηνπ γηα δηάζηεκα έσο θαη έμη κήλεο, 

ζχληνκα φκσο, θαηά ηελ πξψηε γεληθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ην 1920, θαη ζην πιαίζην 

πηζαλφηαηα ηεο πξνζπάζεηαο λ’ αληηκεησπηζηνχλ θαηλφκελα καθξάο απνπζίαο, ή 

απιά λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ην φξην απηφ πεξηνξίζηεθε 

ζηνπο δχν κφιηο κήλεο, κε κφλε εμαίξεζε ηηο ππφ πξνυπνζέζεηο πεξηπηψζεηο 

απνδεκίαο ή αζζέλεηαο. κσο ν λφκνο, δελ έζεηε παξά κφλν ην πιαίζην. ηελ πξάμε, 

ε εθαξκνγή ηνπ επαθηφηαλ ζηα ίδηα επηκειεηήξηα, εθφζνλ ην θαηά πφζν ε απνπζία 

ελφο κέινπο ήηαλ ή φρη δηθαηνινγεκέλε, απνθαζηδφηαλ επί ηεο νπζίαο απφ ην 

Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.
178

 ’ απηφ άιισζηε αλήθε ε φπνηα πξσηνβνπιία 

ελεξγνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνπνκπήο, κέζσ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, πνπ απιά θαινχληαλ λα επηθπξψζεη ηε ζρεηηθή απφθαζε. Σν ζχζηεκα 

απηφ, δηαηεξήζεθε αλαιινίσην κέρξη θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 1939, νπφηε θαη ν 

ρξφλνο απνπζίαο απμήζεθε ζηνπο ηξεηο κήλεο, αλαηξψληαο παξάιιεια ηελ φπνηα 

δπλαηφηεηα ησλ ζπκβνπιίσλ λα παξεκβαίλνπλ ζηελ φιε δηαδηθαζία, θαζψο ηφζν ε 

ελεξγνπνίεζε, φζν θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ πεξηπηψζεσλ δηαγξαθήο πεξηήιζαλ ζηηο 

άκεζεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
179

  

Απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ γεληθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

κειψλ ζην Γ.. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, πξνθχπηεη αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα φηη, ε 

απνπζία ηνπο απφ ηηο ζπλειεχζεηο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ επηηξεπνκέλνπ ησλ 

δχν κελψλ, ρσξίο λα ελεξγνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, ήηαλ ν θαλφλαο 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 20 Μαξηίνπ 1929. 
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 Πην αλαιπηηθά, ην άξζξν 11 ηνπ 184/1914, φξηδε φηη θάζε κέινο πνπ απείρε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

γηα δχν κήλεο, θεξχζζνληαλ έθπησην. Σππηθά ε φιε δηαδηθαζία εμαξηηφηαλ απφ ην Τπνπξγείν, ζηελ 

πξάμε φκσο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο πεξηπηψζεηο δηαγξαθψλ ζην Δ.Β.Δ.Ζ., ε πξσηνβνπιία αλήθε ζην 

επηκειεηήξην. Καηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 1939, απαιείθζεθε ε ηειεπηαία παξάγξαθνο, ην λέν φκσο 

πιαίζην δελ εθαξκφζηεθε πιήξσο ιφγσ ηνπ πνιέκνπ. 
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θαη φρη ε εμαίξεζε. Ζ πιεκκειήο απηή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί κάιινλ αλακελφκελε ζηελ πεξίπησζε ελφο ζεζκνχ, φπσο ηα εκπνξηθά 

επηκειεηήξηα, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, βαζηδφηαλ, 

ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή, 

θαζηζηψληαο, κέρξη ελφο ζεκείνπ, ην ελδερφκελν ηεο ελεξγνπνίεζεο, ή κε, ησλ 

φπνησλ πεηζαξρηθψλ κέηξσλ, απνθιεηζηηθή επηινγή ηνπ εθάζηνηε δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Σα πεξηζψξηα απηά δηεπξχλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε 

ελφο επαξρηαθνχ επηκειεηεξίνπ, φπσο ήηαλ απηφ ηνπ Ζξαθιείνπ, εθφζνλ ε 

ιεηηνπξγία ηνπ φθεηιε λα πξνζαξκνζηεί ζηα δεδνκέλα ηεο κηθξήο, θιεηζηήο 

θνηλσλίαο ηεο πφιεο, ζηειερψλνληαο ηηο επηηξνπέο θαη ηα φξγαλα ηνπ κε εκπφξνπο 

θαη επαγγεικαηίεο, ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα απαηηνχζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ηελ πιήξε απαζρφιεζε ηνπο, ή αθφκα θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιπήκεξσλ 

ηαμηδηψλ.
180

 

Χζηφζν, ε χπαξμε ελφο πιαηζίνπ αλεθηηθφηεηαο, δελ ζα πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχζε αληίθαζε κε ηελ θαηά πεξηφδνπο επηβνιή 

πνηλψλ ζε νξηζκέλα κέιε, ζην βαζκφ πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, αθνξκή ππήξμε θάπνην ηδηαίηεξν γεγνλφο ή θάπνηα ζπκπεξηθνξά, πνπ πιένλ 

δελ κπνξνχζε λα παξαβιεθηεί, είηε ιφγσ ηνπ πξνθαλνχο ηεο ραξαθηήξα, είηε ιφγσ 

ηεο παξέκβαζεο θάπνηαο άιιεο, παξεκθεξνχο ππεξεζίαο. Σα κεγέζε άιισζηε, 

ππνδεηθλχνπλ ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ επηβνιή ηνπ κηθξφηεξνπ θαηά ην δπλαηφ, 

αξηζκνχ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ. Απφ ηα δεθαελλέα ζπλνιηθά κέιε πνπ θιήζεθαλ ζε 

απνινγία αλάκεζα ζην 1924 θαη ην 1931, κφιηο νρηψ δηεγξάθεζαλ, ελλέα 

απαιιάρηεθαλ ελψ δχν επέιεμαλ λα παξαηηεζνχλ.  

Αληίζεηα ίζσο απφ ην αλακελφκελν, νη πξψηεο απψιεηεο, δελ νθείινληαλ ζε 

δηαγξαθέο άιια ζηελ εζεινληηθή απνρψξεζε νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ. ηηο 

αξρέο Ννεκβξίνπ ηνπ 1924, θαη θαηά ηηο δχν δηαδνρηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

Γεθεκβξίνπ, ηξία ζπλνιηθά ζηειέρε, δχν απφ ην εκπνξηθφ θαη έλα απφ ην βηνηερληθφ 

ηκήκα, δεκνζηνπνίεζαλ ηελ πξφζεζε ηνπο λα παξαηηεζνχλ.
181

 Γελ είλαη παξφια απηά 
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 Δλδεηθηηθή είλαη ε πξνζζήθε θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ην 1934, ζην 

άξζξν 10, ηεο δπλαηφηεηαο ησλ κειψλ πνπ επξφθεηην λ’ απνπζηάζνπλ απφ ην Ζξάθιεην γηα 

πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα, λα δηθαηνινγνχλ ηελ κε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο εξγαζίεο ηνπ Γ.., κε κία 

απιή δήισζε ζηα γξαθεία ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 25 Μαξηίνπ 1934. 
181

 Μέζα απφ ηα πξαθηηθά, δελ θαζίζηαηαη ζαθέο αλ ηα κέιε έζπεπζαλ λα παξαηηεζνχλ απηνβνχισο ή 

αλ απηφ ζπλέβε κεηά απφ ηελ πξφζθιεζε ηνπο ζε απνινγία. Σν πην πηζαλφ, κε βάζε ηα κεηέπεηηα 

παξαδείγκαηα, είλαη λα θιήζεθαλ απφ ην Γ.., πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζνπλ ηε καθξά απνπζία 

ηνπο, ρσξίο ε πξάμε απηή λ’ απνηππσζεί ζηα πξαθηηθά, πξνθαιψληαο έηζη ηε δήισζε παξαίηεζεο 

ηνπο. 
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μεθάζαξν αλ νη παξαηηήζεηο απηέο ήηαλ απνηέιεζκα απνθιεηζηηθά ηεο πξνζσπηθήο 

ηνπ επηινγήο, ή αλ ζπλδένληαλ κε θάπνηα, επηθείκελε ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαγξαθήο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, δεδνκέλνπ φηη δχν απφ απηά δελ είραλ ιάβεη 

θαζφινπ κέξνο ζηηο κέρξη ηφηε εξγαζίεο ελψ ην ηξίην, ν Αζαλάζηνο Αξγπξάθεο, είρε 

παξαζηεί κφλν ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ (Πίλαθαο 3.5.1.). 

Έλα ρξφλν πεξίπνπ αξγφηεξα, ην θζηλφπσξν ηνπ 1925, γηα πξψηε θνξά 

απνθαζίδεηαη ε καηαίσζε ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ επηεκβξίνπ, ιφγσ ηεο 

αληαπφθξηζεο ηεζζάξσλ κφιηο κειψλ ζην θάιεζκα ηνπ πξνέδξνπ. Ήδε απφ ηελ αξρή 

ηνπ έηνπο αξθεηέο ζπλεδξηάζεηο είραλ δηεμαρζεί κε ηελ παξνπζία νξηαθνχ αξηζκνχ 

κειψλ, επηβάιινληαο ελίνηε ηελ πξνζκέηξεζε θαη επηκέξνπο πξνζψπσλ γηα ηελ 

επίηεπμε απαξηίαο. ηε ζπλεδξίαζε ι.ρ. πνπ είρε πξνεγήζε ηεο καηαησζείζαο, ν 

αξηζκφο ησλ ελλέα κειψλ επεηεχρζε κφλν ράξε ζηελ παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ, Νηθφιανπ Γηαιεξάθε, ελψ αθφκα θαη εθείλε πνπ αθνινχζεζε 

δηεμήρζε σο εμ αλαβνιήο, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ, εθφζνλ ε 

ζπκκεηνρή αλεξρφηαλ ζε κφιηο πέληε άηνκα.
182

 

Με δεδνκέλε ηελ κέρξη ηφηε απνπζία ηεο φπνηαο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επηβνιή 

θπξψζεσλ, ε θιήζε ζε απνινγία άκεζα, θαηά ηηο δχν ζπλεδξηάζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ 

ζηηο 13 θαη 15 Οθησβξίνπ, εθηά ζπλνιηθά κειψλ, θαζέλα απφ ηα νπνία, απνπζίαδε 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο γηα δηάζηεκα δχν σο θαη έμη κελψλ, θαηαδεηθλχεη ηα πξφζθαηα 

απηά πξνβιήκαηα σο ηε βαζηθή αηηία ελεξγνπνίεζεο, γηα πξψηε θνξά, ηεο 

πεηζαξρηθήο απηήο δηαδηθαζίαο. Ο ηξφπνο φκσο κε ηνλ νπνίν εμειίρζεθε ε δηαδηθαζία 

απηή θαηά ηηο επφκελεο ζπλεδξηάζεηο, φπνπ έλα κφιηο απφ ηα εθηά κέιε πνπ 

θιήζεθαλ ζε απνινγία, ν Μηιηηάδεο Αλδξεαδάθεο, θξίζεθε φηη δελ κπνξνχζε λα 

δηθαηνινγήζεη ηελ πεληάκελε απνπζία ηνπ, νπφηε θαη απηνδίθαηα αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην Νηθφιαν Αζεηάθε
183

, δείρλεη ηελ αδπλακία, ή απιά ηελ έιιεηςε βνχιεζεο 

απφ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο λα πξνβεί ζε πην νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο, αξθνχκελε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ελδερφκελν ηεο επηβνιήο πεηζαξρηθψλ πνηλψλ απιά σο κία απεηιή, 

έλα κέζνλ εθθνβηζκνχ, πνπ ζηελ νπζία θαλείο δελ ήζειε λα ρξεζηκνπνηήζεη.  

Οη θηλήζεηο απηέο πηζαλφηαηα ζπλέβαιαλ, κέρξηο ελφο ζεκείνπ, ζηελ 

πξφζθαηξε βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ, φρη φκσο θαη ζηελ νπζηαζηηθή 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο. Δλδεηθηηθφ ηνπ αηειέζθνξνπ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη ε 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 13 επηεκβξίνπ 1925, ζει.112. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 15 Οθησβξίνπ 1925, ζει. 118. Αξρηθά, σο αληηθαηαζηάηεο ηνπ Αλδξεαδάθε, 

νξίζηεθε ν Αιέμαλδξνο Γ.Υ. Γεσξγηάδεο, ν νπνίνο φκσο αξλήζεθε ηε ζέζε, νπφηε θαη δφζεθε ζηνλ 

Νηθ. Αζεηάθε. 
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επαλάιεςε ηεο, έλα κφιηο κήλα αξγφηεξα, φηαλ δχν αθφκα κέιε θιήζεθαλ ζε 

απνινγία, απφ ηα νπνία ην πξψην δηεγξάθε, ελψ ην δεχηεξν θξίζεθε δηθαηνινγεκέλν 

θαζψο επηθαιέζηεθε «…δηάθνξα δπζηπρήκαηα άηηλα ηψ ζπλέβεζαλ θαη ηαο 

δηαθφξνπο αζρνιίαο ηνπ…».
184

 

Ζ ηαπηφρξνλε παξαίηεζε ηξηψλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο ηνλ 

Απξίιην ηνπ επφκελνπ έηνπο, δελ είλαη ζαθέο αλ νθεηιφηαλ ζε δηεξγαζίεο εληφο ηνπ 

ηκήκαηνο ελφςεη ηεο εθινγήο λέαο Γ.Δ. ηνπ απηφλνκνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ, ή κηα νκαδηθή απνρψξεζε ζην πιαίζην ελδερφκελσλ εζσηεξηθψλ 

αληηπαξαζέζεσλ.
185

 Αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο απηφ, ε απνρψξεζε δχν αθφκα 

κειψλ ηνπ Δκπνξηθνχ απηή ηε θνξά ηκήκαηνο ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνπ Πεξηθιή 

Βαιηάδε θαη ηνπ Αξηζηείδε Μαξθαηάηνπ, γξακκαηέα ηεο Γ.Δ., αλέβαζε ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ θαη δηεγξάθεζαλ θαηά ην 1926, ζε ζπλνιηθά 

πέληε άηνκα. 

Σν 1927, θαη κε αθνξκή, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηηο πξψηεο ελδηάκεζεο 

εθινγέο, παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή, αλ θαη πξφζθαηξε, αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ κειψλ, πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ είζνδν, γηα πξψηε θαη ηειεπηαία, φπσο 

απνδείρζεθε, θνξά ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ λέσλ κειψλ ζην ζπκβνχιην. Δμίζνπ 

ζεκαληηθφ ξφιν σζηφζν θαίλεηαη φηη έρεη θαη ε πξνεηνηκαζία πνπ πξνεγήζεθε, ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο δηαγξάθεηαη κεηά απφ εθηελή ζπδήηεζε, θαη κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ παξηζηάκελνπ εηξελνδίθε, ρσξίο λα θιεζεί ζε απνινγία, έλα αθφκα κέινο, 

ν αληηπξφεδξνο ηεο Γ.Δ., Μχξσλ Γνπλαιάθεο, κε αθνξκή ηε δηαξθή απνπζία ηνπ, 

ήδε απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1926.
186

 

Μεηά απφ κία ζρεηηθά νκαιή πεξίνδν, λέεο δηαγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1928, χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ, 

Γεψξγηνπ Βηδάθε, γηα δχν εθ ησλ κειψλ ηνπ ηκήκαηνο. Με αθνξκή ην αίηεκα απηφ, 

μεθηλάεη κία καθξά δηαδηθαζία, κέζα απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο, ηφζν σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 27 Ννεκβξίνπ 1925. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 18 Απξηιίνπ 1926. Καη ηα ηξία κέιε απνπζίαδαλ απφ δχν έσο ηέζζεξεηο 

κήλεο, ζηνηρείν πνπ δελ αηηηνινγεί θαη’ αλάγθε ηελ απνρψξεζε ηνπο. Δίλαη πνιχ πηζαλφ φπσο ζπλέβε 

αξγφηεξα κε ηηο εθινγέο ηνπ 1927, ην Δπαγγεικαηηθφ ηκήκα, ελ’ φςε ηεο εθινγήο λένπ Γ.. γηα ην 

ηκήκα, λα πξνρψξεζε ζε κία εζσηεξηθή εθθαζάξηζε, ρσξίο απηή λ’ απνηππσζεί ζηα πξαθηηθά ηνπ 

θεληξηθνχ ζπκβνπιίνπ.  
186

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 16 Ηνπλίνπ 1927. Ζ παξνπζία ηνπ εηξελνδίθε, ζπλδεφηαλ κε ηε δηαδηθαζία 

επηινγήο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πνπ ζα απνρσξνχζαλ θαη πνπ κε βάζε ην λφκν, θαηά ηελ πξψηε κεηά ηε 

ζχζηαζε ηνπ εθάζηνηε επηκειεηεξίνπ εθινγηθή δηαδηθαζία, ζα νξηδφηαλ κε θιήξσζε. Αληίζεηνο κε 

ηελ άπνςε απηή, ρσξίο φκσο λα επηρεηξήζεη ηελ αλαίξεζε ηεο, ππήξμε ν πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.  
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ηνπ ζπκβνπιίνπ, φζν θαη γηα ηε κνξθή θαη ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν 

βαζηθψλ ηκεκάησλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
187

 Σα δχν πξναλαθεξζέληα κέιε ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο, ν Γεψξγηνο Βαζηιείνπ θαη ν Μηραήι Καζηκάηεο, 

θιήζεθαλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1928, ζε απνινγία απφ θνηλνχ κε ην κέινο ηνπ 

Δκπνξηθνχ, Αιέμαλδξν Γεσξγηάδε. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, κία απφ ηηο ιίγεο 

πεξηπηψζεηο φπνπ θξαηήζεθαλ αλαιπηηθέο ζεκεηψζεηο ζηα πξαθηηθά, ν Γεσξγηάδεο 

ππνζηήξημε φηη ε απνπζία ηνπ νθεηιφηαλ ζην φηη «…ηπγράλεη λα είλαη ν πξφεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ζξαθιείνπ, σο θαη είο άιιαο δηαθφξνπο επηηξνπάο, 

αληηπξφζσπνο ηνπ επηκειεηεξίνπ…», αδπλαηνχζε ζπλεπψο λα παξαβξίζθεηαη 

ηαπηφρξνλα ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο, θαη γηα ην ιφγν απηφ, δήηεζε θαη έιαβε απφ ην  

ζπκβνχιην ηελ έγθξηζε λα απνπζηάδεη φπνηε ην επέβαιαλ νη επηκέξνπο ππνρξεψζεηο 

ηνπ.
188

 Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν δεχηεξνο ππφινγνο, Γεψξγηνο Βαζηιείνπ, ππνζηήξημε 

φηη απείρε απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο επεηδή, εμαηηίαο ηεο κε ηήξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαγθαδφηαλ λα απνπζηάδεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ
189

, ζπκπιεξψλνληαο ζηε ζπλέρεηα 

φηη αλ ε θαηάζηαζε απηή δελ βειηησλφηαλ, ζα παξαηηνχληαλ απφ κέινο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ.  

Ακθφηεξεο, νη παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο, επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε 

πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.., εμ αηηίαο ηεο αδπλακίαο, ή απιά ηεο άξλεζεο 

νξηζκέλσλ κειψλ λα ζπγθεξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο κε 

εθείλεο πνπ ζπλεπαγφηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζπκβνχιην. Αληίζηνηρεο 

ζπκπεξηθνξέο εληνπίδνληαη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπσο ι.ρ. θαηά ηελ παξαίηεζε 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 24 Ηνπιίνπ 1929. Ζ αληηπαξάζεζε αλαθνξηθά κε ηελ ππφζεζε δηαγξαθήο ηνπ 

Γεψξγηνπ Βαζηιείνπ, μεθηλάεη κε ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, απφ ηνλ πξφεδξν 

ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ, Γεψξγην Βηδάθε, ηφζν γηα ηνλ ίδην φζν θαη γηα ην επίζεο κέινο ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο Μηραήι Καζηκάηε, ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 9
εο

 Απγνχζηνπ 1928, βιπ. 

Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 9 Απγνχζηνπ 1928. Αηηία ήηαλ ε απνπζία θαη ησλ δχν γηα ελλέα ζπλαπηνχο 

κήλεο απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ. Χζηφζν, ν πξφεδξνο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., αξλήζεθε λα δερζεί ηελ 

δηαγξαθή ηνπο, ρσξίο λα ηεξεζεί ε ζπλήζεηα ηεο θιήζεο ηνπο ζε απνινγία, φπσο θαη έγηλε ζηηο 28 

επηεκβξίνπ, θαηαιήγνληαο ζηελ απφθαζε πεξί ηεο παξακνλήο ηνπ Βαζηιείνπ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., 

η.3, 28 επηεκβξίνπ 1928. Μεηά απφ πεξεηαίξσ πηέζεηο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο θαη ηελ 

πξνζθπγή ζην Τπνπξγείν, απ’ φπνπ δελ δφζεθε θακία νπζηαζηηθή απάληεζε, απνθαζίζηεθε νκφθσλα 

λα κελ δηαγξαθεί ν Βαζηιείνπ, εηδηθά κεηά απφ ηελ επηζήκαλζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, Ν. 

Μεηαμά, φηη ν επφκελνο θαηά ζεηξά επηιαρφλ, δελ ήηαλ βηνηέρλεο αιιά επαγγεικαηίαο, ζπλεπψο θαη 

ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ φηη θαη ν έηεξνο αληηπξφζσπνο ηνπ θιάδνπ απηνχ, ν Γεψξγηνο Μηγάδεο, 

απνπζίαδε επί καθξφλ ιφγσ αζζελείαο, ε απνκάθξπλζε ηνπ Βαζηιείνπ, νπζηαζηηθά ζα εθκεδέληδε ηελ 

αληηπξνζψπεπζε ησλ βηνηερλψλ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 20 Μαξηίνπ 1929. 
188

Αμίδεη λ’ αλαθεξζεί φηη θαηά ηε δηαγξαθή ηνπ Μηιηηάδε Αλδξεαδάθε, ην θζηλφπσξν ηνπ 1925, 

πξψηνο επηιαρφλ πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ, ήηαλ ν Αιέμαλδξνο Γεσξγηάδεο, ν νπνίνο σζηφζν 

αξλήζεθε ην δηνξηζκφ ηνπ «…ιφγσ ησλ πνιιψλ ηνπ αζρνιηψλ…», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 13 

Ννεκβξίνπ 1925. Ζ έληαμε ηνπ Γεσξγηάδε ζην Δ.Β.Δ.Ζ., έγηλε δχν ρξφληα αξγφηεξα, κέζα απφ ηηο 

εθινγέο ηνπ 1927. 
189

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 28 επηεκβξίνπ 1928. 
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ηνπ γξακκαηέα ηνπ Γ.., Α. Μαξθαηάηνπ, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη νπζηαζηηθά 

αλαγθάζηεθε λ’ απνρσξήζεη ιφγσ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο.
190

 Πξέπεη 

σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ε παξάιιειε δξαζηεξηφηεηα, δελ απνηεινχζε πάληα έλα 

απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα φξγαλα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Αξηέκηνπ Παηεξάθε, πνπ παξά ηελ εθινγή 

ηνπ σο πξνέδξνπ ηνπ Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ ζηηο αξρέο ηνπ 1930, αξλήζεθε λα 

παξαηηεζεί ηεο ζέζεο ηνπ ζην Γ.. ηνπ Δπηκειεηήξηνπ, παξαρσξψληαο ην δηθαίσκα 

λα παξίζηαηαη ζηηο ζπλειεχζεηο ζηνλ αληηπξφεδξν ηνπ ζπιιφγνπ, ελψ ην ίδην έηνο, 

κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ηνλ Αχγνπζην, αλέιαβε θαη ηε ζέζε ηνπ γξακκαηέα 

ηνπ ζπκβνπιίνπ.
191

  

Δμίζνπ ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηηο επηκέξνπο αζρνιίεο άιια θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ έζεηαλ αξθεηά απφ ηα κέιε ζε ζρέζε κε 

ην Δπηκειεηήξην, ππήξμε ην δήηεκα ηεο θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο ηνπο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο. Ήδε, ακέζσο κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 1927, ν πξφεδξνο ζηελ πξψηε ηνπ 

επαθή κε ην λέν Γ.. είρε πξνηξέςεη ηα κέιε λα παξαβξίζθνληαη θαη λα 

παξαθνινπζνχλ ηαθηηθά ηηο ζπλεδξηάζεηο.
192

 

Οη ππνζέζεηο ησλ Γ. Βαζηιείνπ θαη Γεψξγηνπ Μηγάδε
193

, ελφο αθφκα κέινπο 

ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ γηα ην νπνίν ν Γ. Βηδάθεο είρε δεηήζεη ηε δηαγξαθή ηνπ, 

εξρφκελνο ζε επζεία αληηπαξάζεζε κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., καδί κε δχν αθφκα, 

απηή ηνπ ηαζφπνπινπ Ησάλλε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1929 θαη ηνπ Γνθηκάθε Ησζήθ ζηηο 

αξρέο ηνπ 1931, ήηαλ νη ηειεπηαίεο απφπεηξεο δηαγξαθέο ζηειερψλ κε αηηία ηελ 

ειιηπή ζπκκεηνρή ζηηο ζπλεδξηάζεηο. Αληίζεηα, ην ζχλνιν ησλ απνρσξήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ππήξμαλ ζρεδφλ ζηνλ ζχλνιν ηνπο 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 25 Ηνπλίνπ 1926. 
191

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 16 Ηαλνπαξίνπ 1930.  
192

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 4 Απγνχζηνπ 1927 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 13 Οθησβξίνπ 1930. 

Αληίζηνηρε πξνεηδνπνίεζε εληνπίδεηαη θαη ην 1940, φκσο δελ ιακβάλεηαη ππ’ φςε ιφγσ ησλ 

ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηφδνπ. 
193

 Σν αίηεκα πεξί ηεο δηαγξαθήο ηνπ Γεψξγηνπ Μηγάδε, πξνεγείηαη κεξηθνχο κήλεο απηνχ ηνπ 

Βαζηιείνπ. Σν ζρεηηθφ αίηεκα, εηζεγήζεθε ζην Γ.. ηνλ Απξίιην ηνπ 1928, ν Γεψξγηνο Βηδάθεο, 

επηκέλνληαο ζηελ άκεζε απνπνκπή ηνπ, παξά ηελ επηζήκαλζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.., φηη ν Μηγάδεο 

«…εδήισζελ αζζελείαλ θαη αλ απηή αιεζεχε δηθαηνινγείηαη θαηά ηνλ λφκνλ ε κε εκθάληζε ηνπ», 

βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 11 Απξηιίνπ 1928. Δλ ηέιεη απνθαζίζηεθε λα θιεζεί ν ίδηνο ζε απνινγία, 

φπνπ κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ απαηηνχκελσλ ηαηξηθψλ γλσκαηεχζεσλ, αλαθιήζεθε ε απφθαζε πεξί 

ηεο δηαγξαθήο ηνπ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 18 Μαΐνπ 1928. ηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζε, ν 

Βηδάθεο δήισζε φηη δελ αλαγλψξηδε ηε δηαδηθαζία θαη φηη αξλνχληαλ λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ Μηγάδε 

ζηηο πξνζθιήζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ ηκήκαηνο, έσο φηνπ ην δήηεκα απνζαθεληζηεί απφ ην 

αξκφδην Τπνπξγείν, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 1 Ηνπλίνπ 1928. Παξ’ φια απηά, ν Μηγάδεο δελ 

απέθπγε ηελ νξηζηηθή πιένλ δηαγξαθή ηνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ έηνπο, κεηά απφ λέα απνπζία 

ηεζζάξσλ κελψλ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 24 Ηνπιίνπ 1929.  
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εζεινληηθέο, νθεηιφκελεο ζε άιιεο, ηδηαίηεξεο αηηίεο, φπσο ε κεηαθίλεζε ελφο κέινπο 

απφ ην Δπαγγεικαηηθφ ζην Δκπνξηθφ ηκήκα, πεξίπησζε πνπ εληνπίδεηαη πξψηε θνξά 

ην 1928, φηαλ ν Υξηζηνθίδεο Κσλζηαληίλνο «…ήιιαμελ ην Δπάγγεικα ηνπ 

παληνπψινπ, θαη […] θαηέζεζελ δήισζηλ είο ην εκέηεξνλ Δκπνξ. Σκήκα…».
194

 Γηα 

ηνλ ίδην ιφγν δηαγξάθεηαη κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ν ηέσο πξφεδξνο 

ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο, Γ. Βηδάθεο ηελ άλνημε ηνπ 1931
195

 ελψ ζε ηέζζεξηο 

ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη απηή ηνπ επί εθηά ζπλαπηά 

έηε πξφεδξνπ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., Ησάλλε Γ. Καξνχδνπ, αηηία ηεο απνρψξεζεο ησλ κειψλ 

απφ ην Γ.. ππήξμε ε κεηνίθεζε ηνπο ζηελ Αζήλα.
196

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη ζαθέο φηη ην Γ.. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, θαηά ηελ 

πξψηε πεξίνδν απφ ηε ζχζηαζε ηνπ, κέρξη θαη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, 

βξέζεθε αληηκέησπν κε ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, ρσξίο σζηφζν λα 

πξνβεί ζηελ αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ πεηζαξρίαο πνπ ηνπ παξείρε ν λφκνο, πέξα απφ ην 

ζεκείν πνπ, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο, κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αλεθηφ θαη 

αλαγθαίν. Σν γεγνλφο φηη νη πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ απφ ην 1924 κέρξη ην 1929 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 90% ηνπ ζπλφινπ ησλ απνρσξήζεσλ ή ησλ δηαγξαθψλ πνπ 

θαηαγξάθνληαη κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ πνιέκνπ, φπσο θαη ε ζπγθέληξσζε, κφλν θαηά 

ην δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. θαη ηηο εθινγέο ηνπ 

1927, ηνπ εκίζεσο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ, επηβεβαηψλνπλ ην 

παξαπάλσ ζπκπέξαζκα, επηζεκαίλνληαο παξάιιεια, κέζσ ηεο αληίζεζεο, ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο πξψηεο απηήο πεξηφδνπ ζε ζρέζε κε ηε δεθαεηία ηνπ 1930, φπνπ 

εληνπίδνληαη ζπλνιηθά κφιηο ηέζζεξηο απνρσξήζεηο, κε κία κφλν απφ απηέο λα 

νθείιεηαη ζηε καθξά απνπζία ηνπ δηαγξαθέληνο κέινπο απφ ηα θαζήθνληα ηνπ.  

 

3.6. Λεηηνπξγία θαη δηακόξθσζε ηνπ Γ.. θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο.  
 

Ζ λνκνζεηηθή παξέκβαζε ηνπ 1939, δεκηνχξγεζε κηα ελ πνιινίο ςεπδή εηθφλα 

νκαιφηεηαο, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ νθεηιφηαλ ζηε δπλαηφηεηα ηνπ θξάηνπο λα 

επνπηεχεη θαη λα παξεκβαίλεη άκεζα ζηε ιεηηνπξγία ησλ Δπηκειεηεξίσλ. Ήδε απφ ηηο 

αξρέο ηνπ1940, ηδηαίηεξα φκσο κεηά ην επηέκβξην, φηαλ ήηαλ πιένλ εκθαλέο φηη ε 

εκπινθή ηεο Διιάδαο ζηνλ πφιεκν ήηαλ αλαπφθεπθηε, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

γεληθφηεξε πηψζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην ελδηαθέξνλ ησλ κειψλ ζρεηηθά 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 9 Απγνχζηνπ 1928, γηα ηνλ ίδην ιφγν απνρσξεί ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 

1931, θαη έλα αθφκα κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ν Γεψξγηνο Βηδάθεο. 
195

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 18 Απξηιίνπ 1931. 
196

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 30 Οθησβξίνπ 1931.  
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κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ άξρηζε πξννδεπηηθά λα ειαηηψλεηαη, κε επαθφινπζν 

ηνλ ζαθή πεξηνξηζκφ ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηηο ζπλειεχζεηο. Παξφια απηά, δελ πξέπεη 

λα παξαβιέπεηαη φηη, αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, ν πξφεδξνο ή νη 

θαηά θαηξνχο αληηθαηαζηάηεο ηνπ πξνέβεζαλ ζηε ζχγθιεζε 12 ζπλνιηθά 

ζπλεδξηάζεσλ ην 1941, φπσο θαη ην 1942, ελψ ην 1943 ν αξηζκφο ηνπο αλήιζε ζε 14. 

Ο ηδηαίηεξα φκσο κηθξφο αξηζκφο πξνζέιεπζεο θαη νη δχζθνιεο ζπλζήθεο, επέηξεςαλ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε κφιηο ηνπ 1/3 ησλ ζπλεδξηάζεσλ απηψλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

Πίλαθαο 3.5.1. Μέιε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. πνπ παξαηηνύληαλ ή θαινύληαη ζε απνινγία. 

λνκα Σκήκα εκεξ. έηνο Αηηία απφθαζε 

Μειηάδεο Γεσξγηνο εκπνξηθφ 10.xi 1924 επηθαιέζηεθε ιφγνπο πγείαο παξαηηείηαη 

Γηαιιπλάο Γεσξγηνο εκπνξηθφ 8.xii 1924 δελ κεηείρε θαζφινπ παξαηηείηαη 

Αξγπξάθεο Αζαλάζηνο βηνηερληθφ 21.xii 1924 απνπζία έμη κελψλ παξαηηείηαη 

Καζηειάθεο Αλδξεαο εκπνξηθφ 13.ix 1925 απνπζία ηξηψλ κελψλ παξακέλεη 

Φηιηππίδεο Αιέμαλδξνο επαγγεικαηηθφ 13.ix 1925 απνπζία ηξηψλ κελψλ παξακέλεη 

Πξαηηθάθεο Παλαγηψηεο επαγγεικαηηθφ 13.ix 1925 απνπζία ηξηψλ κελψλ παξακέλεη 

Αιεμίνπ πχξνο εκπνξηθφ 13.ix 1925 απνπζία ηξηψλ κελψλ παξακέλεη 

Αλδξεαδάθεο Μηιηηάδεο εκπνξηθφ 15.x 1925 απνπζία πέληε κελψλ δηαγξάθεηαη 

Καζηκάηεο Μηραήι επαγγεικαηηθφ 15.x 1925 απνπζία δχν κελψλ παξακέλεη 

Σδνπιάθεο Γεψξγηνο εκπνξηθφ 15.x 1925 απνπζία ηξηψλ κελψλ παξακέλεη 

Παξαζχξεο Νηθφιανο βηνηερληθφ 27.xi 1925 απνπζία δχν κελψλ δηαγξάθεηαη 

Βαιηάδεο Πεξηθιήο εκπνξηθφ 27.xi 1925 απνπζία ηεζζάξσλ κελψλ παξακέλεη 

Λαγγσλάθεο Γεψξγηνο βηνηερληθφ 18.iv 1926 άγλσζηε αηηία παξαηηείηαη 

Βηδάθεο Γεψξγηνο βηνηερληθφ 18.iv 1926 άγλσζηε αηηία παξαηηείηαη 

Μεηαμάο Δκκαλνπήι βηνηερληθφ 18.iv 1926 άγλσζηε αηηία παξαηηείηαη 

Βαιηάδεο Πεξηθιήο εκπνξηθφ 25.vi 1926 απνπζία δχν κελψλ δηαγξάθεηαη 

Μαξθαηάηνο Αξηζηείδεο εκπνξηθφ 25.vi 1926 απνπζία δχν κελψλ παξαηηείηαη 

Γνπλαιάθεο Μχξσλ εκπνξηθφ 16.vi 1927 απνπζία νρηψ κελψλ δηαγξάθεηαη 

Μηγάδεο Γεψξγηνο επαγγεικαηηθφ 18.v 1928 απνπζία δχν κελψλ παξακέλεη 

Υξηζηνθίδεο Κσλζηαληίλνο επαγγεικαηηθφ 9.viii 1928 κεηεγγξαθή ζην εκπνξηθφ παξαηηείηαη 

Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο εκπνξηθφ 28.ix 1928 απνπζία ηεζζάξσλ κελψλ παξακέλεη 

Καζηκάηεο Μηραήι επαγγεικαηηθφ 28.ix 1928 απνπζία δχν κελψλ δηαγξάθεηαη 

Βαζηιείνπ Γεψξγηνο επαγγεικαηηθφ 28.ix 1928 απνπζία ελλέα κελψλ παξακέλεη 

Μηγάδεο Γεψξγηνο επαγγεικαηηθφ 24.vii 1929 απνπζία ηεζζάξσλ κελψλ δηαγξάθεηαη 

ηαζφπνπινο Ησάλλεο επαγγεικαηηθφ 18.x 1929 απνπζία δέθα κελψλ δηαγξάθεηαη 

Λεσηζίλεο Νηθφιανο επαγγεικαηηθφ 2.xii 1929 κεηνίθεζε ζηελ Αζήλα δηαγξάθεηαη 

Γνθηκάθεο Ησζήθ εκπνξηθφ 18.i 1931 απνπζία έλδεθα κελψλ δηαγξάθεηαη 

Βηδάθεο Γεψξγηνο επαγγεικαηηθφ 18.v 1931 κεηεγγξαθή ζην εκπνξηθφ δηαγξάθεηαη 

Καξνχδνο Γ. Ησάλλεο βηνηερληθφ 30.x 1931 κεηνίθεζε ζηελ Αζήλα παξαηηείηαη 

Γηαιεξάθεο Νηθφιανο εκπνξηθφ 21.x 1938 κεηνίθεζε ζηελ Αζήλα παξαηηείηαη 

Κσλζηαληηλίδεο Αδακάληηνο εκπνξηθφ ? 1942 κεηνίθεζε ζηελ Αζήλα παξαηηείηαη 

Αλεκνγηάλλεο Αληψληνο βηνκεραληθφ ? 1943 άγλσζηε αηηία ? 

Μαξθαηάηνο Αξηζηείδεο εκπνξηθφ ? 1943 άγλσζηε αηηία ? 
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νπνίεο δηεμήρζεζαλ κε βάζε ην άξζξν 14 ηνπ 184/1914, αλαθνξηθά κε ηε δηεμαγσγή 

κηαο ζπλεδξίαζεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, αλεμαξηήησο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

παξηζηακέλσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνεγνχκελε ζπλεδξία είρε καηαησζεί ιφγσ 

έιιεηςεο απαξηίαο. 

Ο επξχηεξνο ξφινο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο κφλν 

επηγξακκαηηθά πεξηγξάθεηαη απφ ηα πξαθηηθά, ζε αληίζεζε κε ηελ αξθεηά ιεπηνκεξή 

θαηαγξαθή ησλ πνιπάξηζκσλ πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζηειέρσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ηνπ νξγάλσλ. Έλα πξψην πξφβιεκα, ήηαλ ε απψιεηα νξηζκέλσλ κειψλ, 

ηφζν ιφγσ ησλ θαζαπηφ πνιεκηθψλ γεγνλφησλ φζν θαη εμ αηηίαο ησλ ζαλάησλ απφ 

θπζηθά αίηηα. Μηα πξψηε ζεκαληηθή απψιεηα, ππήξμε απηή ηνπ πξφεδξνπ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ, Αιέμαλδξνπ Γεσξγηάδε, ζηηο αξρέο ηνπ 1942. ε αληίζεζε κε άιιεο, 

αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, ην γεγνλφο δελ θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά, ίζσο γηαηί ε 

πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ 1942 δηεμήρζε έλα κήλα αξγφηεξα, ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ.
197

 

ηηο 14 Ηνπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο εθηεινχληαη απφ ηνπο Γεξκαλνχο, ζην πιαίζην 

αληηπνίλσλ
198

, ν Αληψληνο Καζηξηλάθεο θαη καδί ν Αιθηβηάδεο Μαξήο, δηεπζπληήο 

ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη εμ νξηζκνχ κέινο ηνπ Γ.., ελψ ζηηο 

αξρέο ηνπ 1943 πεζαίλεη, κάιινλ απφ θπζηθά αίηηα, ν ππξίδσλ Αιεμίνπ, δηαξθέο 

κέινο ηνπ Γ.. απφ ηε ζχζηαζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ην 1924.
199

  

Έλα άιιν πξφβιεκα, ήηαλ ε επηινγή νξηζκέλσλ κειψλ λα θχγνπλ απφ ην 

Ζξάθιεην, γηα λα εγθαηαζηαζνχλ, φπσο έπξαμαλ θαη αξθεηνί άιινη θάηνηθνη ηεο 

πφιεο, ζηα δηάθνξα ρσξηά ηεο ππαίζξνπ, πξνζπαζψληαο λα απνθχγνπλ αξρηθά ηηο 

επηδξνκέο, θαη αξγφηεξα ηε δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ δεκηνχξγεζε ζηα αζηηθά θέληξα 

ε παξνπζία ηνπ Γεξκαληθνχ ζηξαηνχ θαη ε έιιεηςε ηξνθίκσλ. Υσξίο ηε δπλαηφηεηα 

                                                      
197

 ε εηδηθφ δεκνζίεπκα ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, αλαθεξφηαλ ε έθηαθηε ζχγθιεζε ηεο Γ.Δ., φπνπ θαη 

απνθαζίζηεθε ε παξνπζία ηνπο ζηελ θεδεία θαη ε δσξεά 10.000 δξρ. ζε θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, βιπ. 

Δθεκ. Κηεηηθόο Κήξπμ, αξηζ. 118, 6 Ηαλνπαξίνπ 1942. Ο ίδηνο, φπσο θαη ν Αλη. Καζηξηλάθεο, 

κλεκνλεχεηαη θαηά ηνλ πξψην κεηαπνιεκηθφ απνινγηζκφ, ην Γεθέκβξην ηνπ 1944, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., 

Π.Γ.., η.6, 7 Γεθεκβξίνπ 1944.  
198

 Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, εληάζζεηαη ζην πιαίζην αληεθδηθήζεσλ απφ κέξνπο ησλ γεξκαλψλ επί 

ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1942. Δηδηθφηεξα, ζηηο ηξείο Ηνπλίνπ, επ’ αθνξκή ηελ 

εθηέιεζεο απφ αληάξηεο νξηζκέλσλ ζπλεξγαηψλ ησλ Καηνρηθψλ δπλάκεσλ, ζαλαηψλνληαη 12 

πξφζσπα, αλάκεζα ηνπο θαη ηα ηξία αδέιθηα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., Αιέμαλδξνπ Γ.Υ. 

Γεσξγηάδε, ν νπνίνο είρε πεζάλεη ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα απφ θπζηθά αίηηα. Έληεθα κέξεο αξγφηεξα, 

επ’ αθνξκή ηνπ ζακπνηάδ απφ άγγινπο θαη γάιινπο θαηαδξνκείο, ζην ζηξαηησηηθφ αεξνδξφκην ηνπ 

Ζξαθιείνπ, εθηεινχληαη ζπλνιηθά 50 αθφκα πξφζσπα, αλάκεζα ηνπο θαη νη Αληψληνο Καζηξηλάθεο 

θαη Αιθηβηάδεο Μαξήο. Λφγσ ηεο κηθξήο ρξνληθήο απφζηαζεο, ην φιν γεγνλφο, έρεη θαηαγξαθεί ζηε 

ζπιινγηθή κλήκε, σο «ε εθηέιεζε ησλ 62 Μαξηχξσλ», βιπ. Μαλφιεο Καξέιιεο, «Ηζηνξηθά 

ζεκεηψκαηα γηα ηελ Κξήηε, απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866 σο ηελ Καηνρή», Π.Δ.Κ., Ζξάθιεην 2005, 

ζει. 180. 
199

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.3, εγγξαθή 372.  
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κεηαθίλεζεο εληφο ηνπ λεζηνχ, ηφζν ιφγσ ησλ ειέγρσλ φζν θαη ηεο απνπζία κέζσλ, 

είλαη απηνλφεην φηη ηα κέιε απηά εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξνχζαλ λα κεηάζρνπλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο. Παξαηεξείηαη σζηφζν θαη κία δεχηεξε, ιηγφηεξν θαηαλνεηή, ηάζε, 

απηή ηεο κεηνίθεζεο κειψλ ζηελ Αζήλα.  

Ζ κεηνίθεζε ελφο εθ ησλ πξνζψπσλ απηψλ, ηνπ αληηπξνέδξνπ Αδακάληηνπ 

Κσλζηαληηλίδε, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηνλ ζάλαην ηνπ Αιεμαλδξνπ Γεσξγηάδε ιίγνπο 

κήλεο λσξίηεξα, αιιά θαη ηελ παξαίηεζε ηνπ «…αζζελψλ ηειεπηαίσο…»
200

, 

δεχηεξνπ αληηπξνέδξνπ, Αληψληνπ Αλεκνγηάλλε, επέβαιε ηελ έλαξμε ησλ πξψησλ 

νπζηαζηηθψλ πξνζπαζεηψλ αλαζχζηαζεο ηεο Γ.Δ., ην θαινθαίξη ηνπ 1942. ηε 

ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, ππφ ηελ παξνπζία ελφο ζεκαληηθνχ γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

πεξηφδνπ αξηζκνχ δέθα ζπλνιηθά κειψλ, ε ρεξεχνπζα ζέζε ηνπ πξνέδξνπ 

πξνζθέξζεθε ζηνλ Αλδξέα Καζηειιάθε, ηνλ πξεζβχηεξν απφ ηα παξαβξηζθφκελα 

κέιε θαη ππεχζπλνπ, θαζ’ ππφδεημε ηνπ απνρσξνχληνο Αλεκνγηάλλε, γηα λα δηεμάγεη 

ηελ φιε δηαδηθαζία. Μεηά απφ επαλεηιεκκέλεο αξλήζεηο απφ κέξνπο ηνπ Αλδξέα 

Καζηειιάθε, θαη εθηεηακέλε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ έπξεπε ή φρη λα 

αλαβιεζεί ε δηαδηθαζία έσο φηνπ δηεπζεηεζνχλ ηα ππφ εθθξεκφηεηα δεηήκαηα πεξί 

ηεο ζηειέρσζεο ηνπ ζπκβνχιηνπ, θαη εμαζθαιηζηεί ε πξνζέιεπζε επαξθνχο αξηζκνχ 

κειψλ, ηα παξηζηάκελα κέιε πξνέβεζαλ ζηε εθινγή ηνπ σο πξνζσξηλνχ πξνέδξνπ. 

Δίρε πξνεγεζεί ε πξνεηδνπνίεζε, απφ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. φηη ην 

Τπ.Δζ.Οηθ. δελ είρε αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ησλ 

ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλαλέσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ Γ.., θαη αλ ζπλεπψο 

επέκελαλ ζηελ αλαβνιή ηεο εθινγήο λένπ πξνέδξνπ, ε νξγάλσζε ζα παξέκελε γηα 

αξθεηφ θαηξφ αθφκα ρσξίο δηνίθεζε, αδπλαηψληαο λα εμππεξεηήζεη αθφκα θαη ηηο 

πιένλ ζηνηρεηψδεηο ιεηηνπξγίεο θαη αλάγθεο ηεο, κε θπξηφηεξε ηελ ηήξεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ.
201

  

Καηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ηα κέιε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. αγλννχζαλ φηη, ήδε 

απφ ηνλ Μάην ηνπ 1942, κε ην Ν.Γ. 1311 ηεο 11
εο

 Μάηνπ 1942, είρε επηβιεζεί ε 

δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ Γ.., αξρηθά κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ ίδην έηνπο, θαη 

αξγφηεξα θαηά πεξίπησζε κέρξη θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1943. Σν γεγνλφο απηφ 

θαηέζηε γλσζηφ ζην πκβνχιην κφιηο ην Ννέκβξην ηνπ 1942, λνκηκνπνηψληαο εθ ησλ 

                                                      
200

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.6, 8 Ηνπιίνπ 1942. 
201

 Ζ ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ, θαληάδεη αλ φρη κηα ηππηθή δηαδηθαζία, κηα ίζσο 

κνξθή πεξηηηήο πνιπηειείαο ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο. Χζηφζν, ήηαλ αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηνχλ θάπνηνη έζησ ζηνηρεηψδεο πφξνη θαη λα πιεξσζνχλ νη ππάιιεινη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, 

δήηεκα πνπ κέζα απφ ηα πξαθηηθά παξνπζηάδεηαη σο βαζηθή αλάγθε, επαλεξρφκελν ζπλερψο ζε θάζε 

κία απφ ηηο ζπάληεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ. 
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πξαγκάησλ ηελ δηαδηθαζία πνπ είρε πξνεγεζεί, ρσξίο φκσο λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα 

ηεο ππνζηειέρσζεο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, απνθαζίζηεθε λα δεηεζεί, φρη απφ ην 

Τπ.Δζ.Οηθ., ίζσο ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ επηθνηλσλίαο, άιια απφ ηελ Γεληθή 

Γηνίθεζε Κξήηεο λα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε φζσλ απφ ηα κέιε πνπ είραλ 

πεζάλεη ή κεηνηθήζεη, αλήθαλ ζε εθείλα πνπ είραλ δηνξηζηεί ην 1939 απφ ην θξάηνο, 

ελψ αληίζηνηρε ζα ήηαλ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αηξεηψλ κειψλ, πξνο ηα νπνία ζα 

γηλφηαλ έθθιεζε, εθφζνλ αληηκεηψπηδαλ αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα, λα δειψζνπλ 

ηελ παξαίηεζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λ’ αληηθαηαζηαζνχλ κέζσ ησλ ηππηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.
202

  

Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1943 αλαθνηλψζεθε ε 

είζνδνο έμη ζπλνιηθά λέσλ κειψλ
203

 ζην πκβνχιην, επηηξέπνληαο ηελ δηεμαγσγή 

ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα ησλ δηαδηθαζηψλ εθινγήο ησλ ηξηψλ κειψλ ηνπ πξνεδξείνπ.
204

 

Πξφεδξνο, επαλεμειέγε ν Αλδξέαο Καζηειιάθεο, θαη αληηπξφεδξνη νη ηπιηαλφο 

Κσλζηαληηλίδεο θαη Ληαλαληνλάθεο Νηθφιανο, ελψ ην επφκελν βήκα ήηαλ ε 

δεκνζίεπζε θαη έγθξηζε ζηηο 20 Ηνπιίνπ, ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ 

απφ ηνλ απνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 1940-1941, κέρξη θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ 1944.
205

 

Χζηφζν, παξά ηελ δηεμαγσγή ειαθξψο πεξηζζνηέξσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά ζπλεδξηάζεσλ, ηα πξνβιήκαηα παξέκεηλαλ. Σελ άλνημε ηνπ 

1944, ν Αξηζηείδε Εαραξίνπ, ηακίαο ηεο νξγάλσζεο, απαληψληαο ζηελ πξφζθιεζε 

ηεο Γ.Δ. λα παξαδψζεη ηα ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ηεο νξγάλσζεο έγγξαθα, 

αλέθεξε δελ κπνξνχζε λα θχγεη απφ ην ρσξηφ ηνπ, φπνπ βξίζθνληαλ, θαη δήηεζε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ.
206

 ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε, αλαθνηλψζεθε θαη ε κεηνίθεζε ηνπ 

γξακκαηέα ηεο νξγάλσζεο, Δκκαλνπήι Βνξεάδε, ζηελ Αζήλα, γεγνλφο πνπ νδήγεζε 

ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηά ηελ επφκελε ζπλάληεζε, απφ ηνλ Ησάλλε Μαθξηδάθε, 

κεηά θαη απφ ηε δήισζε ηνπ πξνέδξνπ πψο «…δελ πξφθεηηαη λα επηζηξέςε, θαζψο 

έρνκελ αθξηβήο πιεξνθνξίαο, πξφ ηεο ιήμεο ηεο εκπνιέκνπ θαηαζηάζεσο».
207

 

Δπηπιένλ, κία ηδηαίηεξε πεξίπησζε, ππήξμε απηή ηνπ κέινπο Ησζήθ Μειηαξάθε, ν 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.6, 4 Ννεκβξίνπ 1942. 
203

 Δθηφο απφ ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ήδε αλαθεζεί, αληηθαηαζηάζεθε θαη ν Μαξθαηάηεο Αξηζηείδεο, 

άγλσζην γηα πην ιφγν. Ο ίδην πάλησο επηβίσζε ηεο Καηνρήο, εθφζνλ εληνπίδεηαη ην 1947, σο 

εληεηαικέλνο ζχκβνπινο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο «Σάισο», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, εγγξαθή 1126. 
204

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.6, 10 Ηνπλίνπ 1943.  
205

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.6, 20 Ηνπιίνπ 1943. 
206

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.6, 22 Μαξηίνπ 1944. 
207

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.6, 29 Μαΐνπ 1944. 
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νπνίνο κεηά ηελ ζχιιεςε ηνπ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1943, κεηαθέξζεθε σο φκεξνο ζηελ 

Γεξκαλία απφ φπνπ επέζηξεςε ην 1945.
208

  

Σν δήηεκα επαλέξρεηαη γηα κία αθφκα θνξά, ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

1945, επ’ αθνξκή ηεο παξαίηεζεο ησλ κειψλ Ησάλλε Ληλαξδάθε, Γεκήηξε 

Παπνπηζάθε, ησλ δχν αληηπξνζψπσλ ησλ εκπφξσλ εγρψξησλ πξντφλησλ. ηε 

ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, ηέζεθε ην δήηεκα ηεο αλαλέσζεο ηεο ζεηείαο ηνπ Γ.., ε 

νπνία είρε ιήμεη ηππηθά ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1944, θαη θαηά πφζν ην πκβνχιην 

έπξεπε λα επηδνζεί ζε κία δηαδηθαζία δηαγξαθήο θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ κειψλ πνπ 

απνπζίαδαλ επί καθξφλ, ή λ’ αλακέλεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπ.Δζ.Οηθ., πνπ 

πηζαλφλ λα απαηηνχζε ηε δηεμαγσγή εθινγψλ. Σε ζέζε απηή ππνζηήξημε ν ηακίαο ηεο 

νξγάλσζεο Ησάλλεο Μαξηδάθεο, ζπεχδνληαο παξάιιεια λα ππεξαζπηζηεί κε ζζέλνο, 

ηελ κε απνπνκπή απφ ην ζπκβνχιην ηνπ Ησζήθ Μειηαξάθε, επηζεκαίλνληαο φηη ε 

απνπζία ηνπ δελ ήηαλ ζθφπηκε, αιιά νθεηιφηαλ ζηελ ζχιιεςε ηνπ σο νκήξνπ.
209

  

Παξά ηελ αληίζεηε ηνπνζέηεζε ηνπ Μχξσλα Γαιεληαλνχ, πνπ ζε γεληθέο 

γξακκέο ππνζηήξημε φηη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ Μειηαξάθε, δελ ήηαλ ελαληίνλ, αιιά 

πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ, εθφζνλ ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζα επλννχζε 

θαη’ επέθηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ηνπ, ην πκβνχιην απνθάζηζε λα 

πεξηνξηζηεί ζηελ απνδνρή ηεο παξαίηεζεο ησλ δχν ζπκβνχισλ, θαζψο φπσο 

ζεκεηψλεηαη, είραλ πάςεη νχησο ή άιισο λα αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ εκπφξνπ, 

ζέηνληαο επηπιένλ δήηεκα γηα ηνλ Δκκαλνπήι Βνξεάδε θαη έλα αθφκα έκπνξν, ηνλ 

θαηαγφκελν απφ ηε εηεία ηπιηαλφ Ληλαξδάθε. ην ζχλνιν ηνπο ηα πξφζσπα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ ζχληνκα απφ λέα κέιε, φπσο αλαθνηλψζεθε θαηά ηελ ακέζσο 

επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ
210

, ελψ κφιηο ηνλ Ηνχιην, ην Τπ.Δζ.Οηθ. δήηεζε 

ηελ ππφδεημε ελφο αληηπξνζψπνπ, γηα ηε ζχληαμε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηε δηεμαγσγή 

ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ εθινγψλ θαηαιφγσλ.
211

 

 

 

 

 

                                                      
208

 Δθεκ. Παηξίο, 19 Ηνπλίνπ 2004.  
209

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.6, 26 Ηαλνπαξίνπ 1945. Γελ είλαη γλσζηφ πφηε επέζηξεςε ν Μειηαξάθεο απφ 

ηελ Γεξκαλία, εκθαλίδεηαη φκσο λα κεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Γ.. γηα πξψηε θνξά κεηά ην ηέινο ηνπ 

πνιέκνπ ζηηο 25 Απγνχζηνπ ηνπ 1945.  
210

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.6, 23 Φεβξνπαξίνπ 1945. 
211

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.6, 26 Ηνπιίνπ 1945. 
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Μέξνο Γεύηεξν. 

 

Από ηελ πξόζθαηξε επκάξεηα ζηε δηαξθή θξίζε; ε 

δηακόξθσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζην 

Μεζνπνιεκηθό πιαίζην. 
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Κεθάιαην 1. Σα πξώηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα.  
 

Υσξίο ηελ χπαξμε ζπζηεκαηηθψλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα δηαδνρηθά 

γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ 1889-1922, φπσο ε κεηάβαζε απφ ηελ νζσκαληθή πεξίνδν 

ζηελ Κξεηηθή Πνιηηεία, νη Βαιθαληθνί Πφιεκνη, θαη ν Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, 

θαζψο θαη ε έληαμε ζην Διιεληθφ θξάηνο, επεξέαζαλ ηελ νηθνλνκία ηεο Κξήηεο, 

είλαη δχζθνιν λα ζρεκαηηζηεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε ζην λεζί ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920. Σν έιιεηκκα απηφ γίλεηαη 

αθφκα κεγαιχηεξν, ιφγσ ηεο απνπζίαο ηθαλνχ αξηζκνχ αλαθνξψλ ζηνn ηνπηθφ Σχπν, 

θαζψο ε παξαθνινχζεζε ησλ πνιεκηθψλ γεγνλφησλ, αιιά θαη ε πνιηηηθή 

αληηπαξάζεζε, άθελε ειάρηζηα πεξηζψξηα, γηα ηε δεκνζίεπζε νπζηαζηηθψλ 

ζπδεηήζεσλ, επί ησλ νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ. Μφλε εμαίξεζε απνηεινχλ νξηζκέλα 

πεξηζηαζηαθά δεκνζηεχκαηα, επ’ αθνξκή ζπλήζσο επίθαηξσλ δεηεκάησλ, απφ φπνπ 

αληινχληαη ειάρηζηεο, θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, έκκεζεο πιεξνθνξίεο. 

Μία πξψηε ζρεηηθή αλαθνξά, απνηειεί έλα ζχληνκν άξζξν, δεκνζηεπκέλν ην 

θαινθαίξη ηνπ 1922, κε ην νπνίν ν αλψλπκνο ζπληάθηεο ηνπ θαινχζε ηνπο 

Ζξαθιεηψηεο λα κελ ππνθχπηνπλ ζηελ νηθνλνκηθή επδαηκνλία, δίλνληαο ζηνπο 

ακαμειάηεο ηηο ππεξβνιηθέο, φπσο ζεσξνχζε, ακνηβέο πνπ δεηνχζαλ.
212

 Έλα ρξφλν 

αξγφηεξα, θαηά ηνλ εηήζην απνινγηζκφ ηνπ σο πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ 

Ζξαθιείνπ, ν βηνκήραλνο θαη έκπνξνο, Γεψξγηνο Μηηζνηάθεο παξνπζίαζε κηα πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα, μεθηλψληαο ηελ νκηιία ηνπ κε ηε δηαπίζησζε φηη, «Ζ 

νηθνλνκηθή αθκή, ήηηο παξαηεξείηαη είο ηελ πφιηλ ηαχηελ θαη νιφθιεξνλ ηνλ λνκφλ 

εθδεινχηαη ηδίσο δηα ηεο ππεξηηκήζεσο ηεο αζηηθήο θαη αγξνηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηεο 

πιεζσξηζηηθήο θηλήζεσλ ηνπ ρξήκαηνο».
213

  

Ζ πξνέιεπζε ηεο, πξφζθαηξεο φπσο απνδείρζεθε θαηά ηα επφκελα ρξφληα, 

νηθνλνκηθήο απηήο επκάξεηαο, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζε δχν παξάιιειεο άιια 

νπζηαζηηθά ηαπηφζεκεο δηαδηθαζίεο. ε πξψην επίπεδν, νη ηνπηθνί έκπνξνη, χζηεξα 

απφ ρξφληα αδξάλεηαο, έζπεπζαλ κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην 

άλνηγκα ησλ επξσπατθψλ αγνξψλ, απνζπψληαο ζεκαληηθά νθέιε. Παξφηη απφ ην 

1921 θαη έπεηηα, ε ηάζε απηή αθνινχζεζε ζηαζεξά θζίλνπζα πνξεία, ιφγσ ηεο 

ππνθαηάζηαζεο ηεο ζηαθίδαο απφ θηελφηεξν πξντφλ, πξνεξρφκελν απφ ηελ 

                                                      
212

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2150, 22 Ηνπιίνπ 1922. 
213

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2304, 20 Ηαλνπαξίνπ 1923. ρεηηθά κε ην επξχηεξν πιαίζην ηεο πεξηφδνπ, 

βιέπεηε: Μαξγαξίηα, Γξίηζα, Βηνκεραλία θαη ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Μ.Η.Δ.Σ., 

Αζήλα 1990, ζει. 98.  
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Καιηθφξληα θαη ηελ Απζηξαιία
214

, ε αξρηθή ηεο δπλακηθή δεκηνχξγεζε έλα ηδηαίηεξα 

ζεηηθφ πξνεγνχκελν, πξνζθέξνληαο πνιχηηκν, γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, 

ζπλάιιαγκα.
215

 ε δεχηεξν επίπεδν, ε νηθνλνκηθή απηή άλζεζε απνηεινχζε έλα 

ηδαληθφ πιαίζην πξνζέιθπζεο πηζηψζεσλ απφ ην, ζηαζεξά δηεπξπλφκελν θαηά ηελ 

πεξίνδν απηή, ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ, έδεηρλε ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απηήο ηεο κνξθήο.
216

  

Γπζηπρψο ηα κεγέζε εθείλα πνπ ζα επέηξεπαλ ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ 

παξαπάλσ ηάζεσλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα λα δηαπηζησζεί κε αζθάιεηα, αλ πξάγκαηη 

ε ηνπηθή νηθνλνκία είρε εηζέιζεη ζε κία πεξίνδν γεληθήο επκάξεηαο, ή αλ ε εηθφλα 

απηή βαζηδφηαλ απιά ζηελ πιεζσξηζηηθή ξεπζηφηεηα ηεο επνρήο, δελ είλαη 

δηαζέζηκα. Παξφια απηά, ε επξεία απνδνρή ηελ άλνημε ηνπ 1921, απφ κέξνπο ησλ 

ηνπηθψλ παξαγφλησλ, ηεο αλάιεςεο ηνπ έξγνπ ηνπ λένπ ιηκαληνχ ηνπ Ζξαθιείνπ, 

δείρλεη φηη ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πιένλ εχπνξα ζηξψκαηα, ηφζν ε ίδηα ε πφιε, φζν θαη 

ε ελδνρψξα ηεο, ζεσξνχληαλ σο ην πεδίν κίαο αλζεξήο νηθνλνκίαο, πνπ αλ 

ππνβνεζνχληαλ κέζσ ησλ θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ, ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Έλα πξψην, ζεκαληηθφ πιήγκα ζηελ εηδπιιηαθή απηή εηθφλα, απνηέιεζε ην 

αλαγθαζηηθφ δάλεην ηνπ 1922. Ζ αλαθνίλσζε, ιίγεο κέξεο λσξίηεξα, ηεο επηθείκελεο 

ςήθηζεο ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ, πξνθάιεζε παληθφ, ελψ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ, ε αγνξά ζρεδφλ πάγσζε, θαζψο φζνη είραλ ξεπζηφ, δίζηαδαλ λα πξνβνχλ ζηελ 

δηρνηφκεζε ησλ ραξηνλνκηζκάησλ.
217

 Γελ θαίλεηαη σζηφζν λα επιήγεζαλ ζηνλ ίδην 

βαζκφ φινη νη ηνκείο. ε αληίζεζε κε ην εκπφξην, δελ εληνπίζηεθαλ ι.ρ. αλαθνξέο 

ζηελ εκθάληζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ ζην επίπεδν ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ, απφ 

ηελ αλαγθαζηηθή παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

παξνρή πηζηψζεσλ
218

, γεγνλφο ίζσο αλακελφκελν, δεδνκέλνπ φηη ειάρηζηα εμαγψγηκα 

αγξνηηθά πξντφληα δηαθηλνχληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο. Σέινο, έλα άιιν 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ πξνθάιεζε ν αλαγθαζηηθφο δαλεηζκφο, ήηαλ ε πεξαηηέξσ 

                                                      
214

 Mazower, ό.π., ζει.120.  
215

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2173, 19 Απγνχζηνπ 1922. 
216

 Γξίηζα, ό.π., ζει. 238. 
217

 χκθσλα κε ηνλ ηνπηθφ ηχπν, ε δηζηαθηηθφηεηα απηή, νθεηιφηαλ ζηελ ειιηπή ελεκέξσζε απφ 

κέξνπο ησλ αξρψλ άιια θαη ζηελ εκθάληζε νξηζκέλσλ θεξδνζθνπηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, βιπ. Νέα 

Δθεκεξίο, αξηζ. 2051, 27 Μαξηίνπ 1922. Πξάγκαηη, νη πξψηεο αγγειίεο γηα αγνξαπσιεζίεο κε 

«άθνπν» ραξηνλφκηζκα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηα ηέιε Μαξηίνπ, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2053, 

30 Μαξηίνπ 1922. 
218

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2055, 1 Απξηιίνπ 1922.  
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ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο, θαη ε επέθηαζε ησλ πεξηνξηζκψλ επί ηεο δηαθίλεζεο ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο απφ ην «πλδηθάην ησλ Σξαπεδψλ».
219

 

Ζ ζηάζε ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ απέλαληη ζην πλδηθάην παξνπζηάδεηαη 

δηθνξνχκελε θαη ζε άκεζν ζπζρεηηζκφ κε ηελ επάξθεηα ηνπ ζπλαιιάγκαηνο ζηελ 

ηνπηθή αγνξά. Έηζη, φηαλ ζηηο αξρέο Μάηνπ ε θήκε πεξί ηεο θαηάξγεζεο ηνπ 

νδήγεζε ζηελ απφηνκε αλαηίκεζεο ηε ιίξαο, ν ηνπηθφο Σχπνο δελ δίζηαζε λα ηαρζεί 

μεθάζαξα ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ.
220

 Αληίζεηα, ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, φηαλ ελφςεη 

ηεο λέαο εμαγσγηθήο πεξηφδνπ έγηλε αληηιεπηφ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα παξέρεη επαξθήο πνζφηεηα ζπλαιιάγκαηνο, ζηξάθεθε ελαληίνλ ηνπ, 

επηξξίπηνληαο ηνπ ηελ επζχλε γηα ηε δπζπξαγία ηεο ηνπηθήο αγνξάο
221

, θαη ηελ πςειή 

ηηκή ηεο ζηαθίδαο.
222

  

Σν επηέκβξην, λέεο θήκεο πεξί ηεο θαηάξγεζεο ηνπ πλδηθάηνπ, νδήγεζαλ 

γηα άιιε κηα θνξά ην ηνπηθφ εκπφξην ζε ζηαζηκφηεηα, εθφζνλ νη κελ παξαγσγνί 

πξνζδνθνχζαλ λα πνπιήζνπλ ην πξντφλ ηνπο κε βάζε ηελ ειεχζεξε ηζνηηκία πνπ ζα 

δηακνξθψλνληαλ
223

, νη δε εμαγσγείο θξαηνχζαλ επηθπιαθηηθή ζηάζε, θνβνχκελνη ηε 

πεξεηαίξσ δέζκεπζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εζφδσλ ηνπο.
224

 Απηή ηε θνξά νη θήκεο 

επηβεβαηψζεθαλ, θαζψο ε Δπαλαζηαηηθή Κπβέξλεζε πξάγκαηη θαηάξγεζε ην 

πλδηθάην ζηα ηέιε επηεκβξίνπ, επηβάιινληαο ηελ αλαγθαζηηθή πψιεζε ηνπ, 

πξνεξρφκελνπ απφ εμαγσγέο, ζπλαιιάγκαηνο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα. Χο 

αλακελφκελν, ην γεγνλφο απηφ δελ θαίλεηαη λα είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηα κέζα Γεθεκβξίνπ, φηαλ ε αηθλίδηα αλαηίκεζε ηεο ιίξαο, 

πξνθάιεζε εθ λένπ παληθφ ζηελ ηνπηθή αγνξά, εληείλνληαο ηηο ήδε ηζρπξέο 

πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο.
225

   

Χζηφζν, νη αληηδξάζεηο απέλαληη ζηα γεγνλφηα απηά, ππνιείπνληαη θαηά πνιχ 

εθείλσλ πνπ πξνθάιεζε ε αληηζηξνθή ησλ απμεηηθψλ ηάζεσλ ηεο ηζνηηκίαο κεηαμχ 

δξαρκήο θαη ιίξαο ζηα ηέιε Μαΐνπ, πνπ αλ θαη πξφζθαηξε, πξνθάιεζε ηελ άκεζε 

                                                      
219

 ρεηηθά κε ην πλδηθάην ή ην «Κνλζφξηζηνπκ», φπσο αλαθεξφηαλ ζπλήζσο απφ ηνλ ηνπηθφ ηχπν, 

βιέπεηε: Υξήζηνο, Υαηδεησζήθ, «Ζ Μπέι Δπφθ ηνπ θεθαιαίνπ», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία 

ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, ν Μεζνπόιεκνο 1922-1940, Σφκνο Β1, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2002, ζει. 347 

θαη Mazower, ό.π., ζει. 102. 
220

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2088, 11 Μαΐνπ1922. 
221

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2103, 28 Μαΐνπ 1922.  
222

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2168, 12 Απγνχζηνπ 1922. ρεηηθά κε ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο θνξνινγίαο, 

φπσο θαη ηνπ παξαθξαηήκαηνο ζηε δήηεζε ηεο ειιεληθήο ζηαθίδαο, βιπ. Mazower, ό.π., ζει. 121. 
223

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2185, 2 επηεκβξίνπ 1922. 
224

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2191, 9 επηεκβξίνπ 1922. 
225

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2272, 13 Γεθεκβξίνπ 1922. ρεηηθά κε ηελ εκθάληζε πεξηπηψζεσλ 

αηζρξνθέξδεηαο, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2323, 14 Φεβξνπαξίνπ 1923. 
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πηψζε ησλ ηηκψλ, επηβεβαηψλνληαο ην δνκηθφ ξφιν ηνπ ζπλαιιάγκαηνο ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
226

 Παξά ηελ χπαξμε άξζξσλ πνπ παξνπζίαδαλ 

ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο δξαρκήο σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ 

πξνπνιεκηθή επεκεξία
227

, ν Δκπνξηθφο ζχιινγνο αληέδξαζε άκεζα, απνζηέιινληαο 

ζρεηηθή επηηξνπή ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα δεηήζεη ηε ιήςε κέηξσλ
228

, ελψ ζηνλ 

Σχπν έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο αλαθνξέο ζηηο ηξαγηθέο επηπηψζεηο ηεο ππνηίκεζεο 

ζην εκπφξην θαη ηε βηνκεραλία.
229

 Σέινο, λέεο αληηδξάζεηο θαηαγξάθνληαη ζηα ηέιε 

Ηνπιίνπ, κε αθνξκή ηα πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο λέαο εμαγσγηθήο πεξηφδνπ, 

παξφηη ζηελ πεξίπησζε απηή ζθνπφο ήηαλ ε εμαζθάιηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

παξαρσξήζεσλ.
230

 

Αληίζεηα απ’ φηη δηαθεξχηηνληαλ, νη έκπνξνη θαηάθεξαλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηηο 

ηηκέο, επηηείλνληαο ηα ήδε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε κέρξη 

ηφηε αχμεζε ησλ ηηκψλ, θαη πξνθαιψληαο ηελ εκθάληζε αλαθνξψλ ελάληηα ζηελ 

θεξδνζθνπία ηνπ εκπνξίνπ.
231

 Δλδεηθηηθή ηεο πξνζπάζεηαο λα απνθξνπζηνχλ νη 

θαηεγνξίεο απηέο, είλαη ε πηνζέηεζε, ηνπιάρηζηνλ απφ κέξνπο ηνπ Σχπνπ, ηεο άπνςεο 

φηη ηα φπνηα πξνβιήκαηα δελ νθείινληαλ κφλν ζηελ «αλήζηθε», ζπκπεξηθνξά ηνπ 

εκπνξηθνχ θφζκνπ, αιιά απνηεινχζαλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαηάξαμεο ησλ θπζηθψλ 

λφκσλ ηνπ εκπνξίνπ, εμαηηίαο ηνπ πξφζθαηνπ πνιέκνπ.
232

  

 

1.1. ε αλαδήηεζε ξεπζηόηεηαο. 

 

Σξείο παξάγνληεο, ε δπζθνξία πνπ πξνθάιεζαλ νη ζπλερείο απμνκεηψζεηο ηεο ηηκήο 

ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, ηα πξνβιήκαηα δαλεηζκνχ, φπσο θαη ε χπαξμε ζεκαληηθψλ 

θεθαιαίσλ ζηα ρέξηα αξθεηψλ πξνζψπσλ
233

, ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο ηα 

                                                      
226

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2398, 26 Μαΐνπ 1923.  
227

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2410, 9 Ηνπλίνπ 1923. Βιέπε επίζεο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2431, 4 Ηνπιίνπ 

1923. 
228

 Ζ επηηξνπή ήηαλ ηξηκειήο θαη ζε απηή κεηείραλ νη Ησάλλεο Πεξδηθνγηάλλεο, ηπιηαλφο 

Βνγηαηδάθεο θαη ν, κεηέπεηηα πξφεδξνο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., Αιέμαλδξνο Γεσξγηάδεο, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, 

αξηζ. 2410, 9 Ηνπλίνπ 1923.  
229

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2404, 2 Ηνπλίνπ 1923.  
230

 Δηδηθφηεξα, νη έκπνξνη δεηνχζαλ απφ ηελ θπβέξλεζε λα ηνπο απνδεκηψζεη γηα παιαηφηεξα 

παξαθξαηήκαηα, αγνξάδνληαο ηε ιίξα πξνο 400 δξαρκέο, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2446, 21 Ηνπιίνπ 

1923 φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2448, 24 Ηνπιίνπ 1923.  
230

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2620, 12 Φεβξνπαξίνπ 1924.  
231

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2620, 12 Φεβξνπαξίνπ 1924.  
232

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2645, 13 Μαξηίνπ 1924. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη κεηαγελέζηεξν άξζξν κε ηνλ 

ηίηιν «Οςίπινπηνη», βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2902, 29 Γεθεκβξίνπ 1924. 
233

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2376, 29 Απξηιίνπ 1923. χκθσλα κε ηνλ ηχπν, ζεκαληηθά θεθάιαηα 

βξίζθνληαλ ζηα ρέξηα φρη κφλν ηνπ αζηηθνχ αιιά θαη ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. ε κεηαγελέζηεξν 

άξζξν, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1925, αλαθέξνληαλ φηη κε βάζε ηελ αμία ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ζε θάζε κία 
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ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα, γηα ηελ πξνζπάζεηα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1923, λα ηδξπζεί κία 

«Κξεηηθή Σξάπεδα», βαζηζκέλε απνθιεηζηηθά ζε ηνπηθά θεθάιαηα. Μέρξη ηφηε, 

αλαθέξεηαη ε ιεηηνπξγία ζην Ζξάθιεην ηεζζάξσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ηεο 

Δζληθήο, ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ, ηεο Δκπνξηθήο θαη ηεο Ηνληθήο, ρσξίο σζηφζν, λα 

απνθιείεηαη ε χπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ θαη κηθξφηεξσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ή 

απιψλ ηξαπεδηθψλ πξαθηφξσλ.
234

  

ρεηηθέο ζπδεηήζεηο εληνπίδνληαη ήδε ην 1919, θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζπγρψλεπζεο ηεο Σξάπεδαο Κξήηεο, κε ηελ Δζληθή.
235

 Χζηφζν, κφιηο ζηα ηέιε 

Απξηιίνπ ηνπ 1923 εληνπίδεηαη ε πξψηε νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα, κε ηελ πξφζθιεζε 

πξνο ηνπο εκπφξνπο ηεο πφιεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εηδηθή ζπλάληεζε.
236

 ε απηήλ, 

πξνζδηνξίζηεθαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ Ηδξχκαηνο, ηνπ νπνίνπ ζθνπφο 

ζα ήηαλ, αξρηθά  ε ελίζρπζε ηεο εκπνξηθήο θαη βηνκεραληθήο πίζηεο, θαη ελ θαηξψ 

ηεο γεσξγίαο. Σν αλαγθαίν θεθάιαην, χςνπο 25.000.000 δξρ., ζα ζπγθεληξσλφηαλ ζε 

ηξία ζηάδηα, κέζσ ηεο έθδνζεο κεηνρψλ αμίαο 100 δξρ. εθάζηε, ελψ ζρεκαηίζηεθαλ 

θαη δχν επηηξνπέο, κε απνζηνιή ηελ εγγξαθή ησλ κειινληηθψλ κεηφρσλ, θαη ηελ 

ζχληαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ.
237

 Γελ είλαη ζαθέο αλ ε πξσηνβνπιία απηή νδήγεζε ελ 

ηέιεη ζε θάπνην νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα, νχηε αλ ζπλδένληαλ κε ηε δεχηεξε, 

επηηπρεκέλε απηή ηε θνξά, πξνζπάζεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα κέζα ηνπ 1925, 

νδεγψληαο ζηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο Ηδηνθηεηψλ.  

Σν γεγνλφο απηφ, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη παξάιιεια, θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

αχμεζε ησλ πηέζεσλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία.
238

 Παξφηη αλαθνξέο ζηελ χπαξμε 

θξίζεο γηα ην θχξην εμαγσγηθφ πξντφλ, ηε ζηαθίδα, εληνπίδνληαη ζρεδφλ ζε εηήζηα 

βάζε, δεκηνπξγψληαο ηελ ππνςία φηη απνζθνπνχζαλ ζηε θαιιηέξγεηα κίαο εηθφλαο, 

πνπ ζα δηεπθφιπλε ηελ αγνξά ηεο παξαγσγήο ζε ρακειφηεξε ηηκή, εληνχηνηο θαίλεηαη 

φηη ην 1925, ππήξμε πξάγκαηη ην πξψην έηνο κεηά ην ηέινο ηνπ Παγθφζκηνπ 

                                                                                                                                                        
απφ ηηο 24.000 αγξνηηθέο νηθνγέλεηεο ηνπ λεζηνχ, αληηζηνηρνχζαλ 22.083 δξρ. ελψ νη εηήζηεο αλάγθεο 

ηνπο πεξηνξίδνληαλ ζηηο 17.000 δξαρκέο. Απηφ ζήκαηλε εηήζην πιεφλαζκα 120.000.000 δξρ., πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη κία ηνπηθή ηξάπεδα, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3039, 13 Ηνπλίνπ 1925. 
234

 ρεηηθά κε Σελ παξνπζία ησλ ηξαπεδψλ ζην Ζξάθιεην φπσο θαη νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία γ’ απηέο 

θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπο βιέπε: γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.4, εγγξαθή 555, 

ηελ Ησληθή, βιπ. βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 54 φπσο θαη βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.4, εγγξαθή 

559. Γηα ηελ Σξάπεδα Αζελψλ, βιπ. βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 558 θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.9, 

εγγξαθή 1418 ελψ ηέινο γηα ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 34 θαη βιπ. 

Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 556. 
235

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 1131, 22 Μαξηίνπ 1919. 
236

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2374, 27 Απξηιίνπ 1923. 
237

ρεηηθά κε ηελ πξψηε απηή επηηξνπή φπσο θαη εθείλε πνπ αλέιαβε ηε ζχληαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2375, 28 Απξηιίνπ 1923. 
238

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2824, 10 Οθησβξίνπ 1924.  
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Πνιέκνπ, φπνπ εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. ηηο αξρέο επηεκβξίνπ 

αλαθέξεηαη φηη νη έκπνξνη βξηζθφηαλ αθφκα ζε ζηάζε αλακνλήο κπξνζηά ζηηο 

δηαξθείο απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ, ηηο νπνίεο απέδηδαλ ζηε ζπλαιιαγκαηηθή αζηάζεηα, 

αιιά θαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ παξαγσγψλ λα απμήζνπλ ηελ ηηκή, αθνινπζψληαο, 

φπσο ζεκεηψλεηαη, ηελ γεληθφηεξε αχμεζε ησλ εκεξνκηζζίσλ.
239

 Δπηπιένλ, ε άζθεζε 

πηέζεσλ απφ κέξνπο ηνπο πξνο ηελ θπβέξλεζε λα επηηξέςεη ηελ νηλνπνίεζε, 

ηνπιάρηζηνλ ησλ θαηψηεξσλ πνηθηιηψλ, ηεο Κξεηηθήο ζηαθίδαο, ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί σο επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο ζεκαληηθψλ, αδηάζεησλ πιενλαζκάησλ.
240

 

Οη πξψηεο, ζαθείο αλαθνξέο ζηελ χπαξμε γεληθφηεξεο θξίζεο ζηελ ηνπηθή 

αγνξά, εληνπίδνληαη κφιηο ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο, κε αλαθνηλψζεηο φπσο 

απηή εθ κέξνπο ηνπ εκπφξνπ Θεφδσξνπ Κνπθάθε, αληηπξνζψπνπ ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξίαο Υεκηθψλ Πξντφλησλ, ν νπνίνο αλαγλσξίδνληάο ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο
241

, 

δήισλε πξφζπκνο λα δερζεί γηα ηελ αγνξά ιηπαζκάησλ, γξακκάηηα ζχληνκεο ιήμεο. 

ηαδηαθά, θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, ζηηο ηειεπηαίεο αθφκα ζειίδεο ησλ 

εθεκεξίδσλ, αλαθνξέο ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εκπνξηθψλ 

θαη άιισλ εξγαζηψλ
242

, ζπκπεξηθνξέο πνπ ελ κέξεη ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδεζνχλ θαη 

κε ηελ αλαζθάιεηα πνπ πξνθάιεζε ην δεχηεξν αλαγθαζηηθφ δάλεην, ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 1926.
243

 

Νέεο αλαθνξέο, ηελ άλνημε ηνπ 1926, ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε 

ησλ πξνβιεκάησλ
244

, δείρλνπλ φηη ε νηθνλνκία ηνπ Ζξαθιείνπ εηζέξρνληαλ αξγά 

αιιά ζηαζεξά ζε κηα πεξίνδν θάκςεο, επεξεαζκέλε άκεζα απφ ηε γεληθφηεξε 

κείσζε ηεο παξνρήο ρξήκαηνο, απφ ηελ πιεπξά ησλ Σξαπεδψλ.
245

 Δλδεηθηηθφ είλαη 

φηη, ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, φπνπ ην δεηνχκελν ήηαλ ε εμαζθάιηζε 

ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ θεξδψλ, ππφ ηηο λέεο απηέο ζπλζήθεο ζεσξήζεθε φηη 

απεηινχληαλ πιένλ ν ππξήλαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, θαζψο ππήξρε ν θίλδπλνο λα 

κελ αλαλεσζνχλ ηα εηήζηα δάλεηα, κέζσ ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηνχληαλ νη εμαγσγέο. 

ηα ηέιε Ηνπλίνπ, έλα κήλα πξηλ απφ ηελ νπζηαζηηθή έλαξμε ηεο εμαγσγηθήο 

                                                      
239

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3120, 9 επηεκβξίνπ 1925. 
240

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3006, 11 Μαΐνπ 1925. Με ην δήηεκα απηφ αζρνιήζεθαλ επηζηακέλσο, ηφζν ν 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο φζν θαη νη ηνπηθνί βνπιεπηέο, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3014, 19 Μαΐνπ 1925 
241

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3244, 9 Ηαλνπαξίνπ 1926. 
242

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3255, 20 Ηαλνπαξίνπ 1926, φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3294, 28 

Φεβξνπαξίνπ 1926. 
243

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3305, 11 Μαξηίνπ 1926. 
244

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3339, 17 Απξηιίνπ 1926. 
245

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3306, 12 Μαξηίνπ 1926. 
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πεξηφδνπ, ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο πεξηνξίζηεθε αθφκα πεξηζζφηεξν
246

, ελψ εχινγα 

κπνξεί λα ππνηεζεί, φηη ην κφλν ηνπηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα, ε Σξάπεδα Ηδηνθηεηψλ, δελ 

είρε νχηε ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα, αιιά ίζσο νχηε θαη ηελ πξφζεζε λα 

ππνθαηαζηήζεη ην θελφ απηφ. Δληφο ηνπ αξλεηηθνχ απηνχ πιαηζίνπ, ηεο ειιηπνχο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ελδερφκελεο αξλεηηθήο επίδξαζεο απφ ηελ απμεκέλε παξαγσγή 

κπξλαίηθεο ζηαθίδαο
247

, δελ εθπιήζζεη ε αλαθνξά ζηελ απνρή θαηά ην έηνο απηφ, 

απφ ην εμαγσγηθφ εκπφξην ζηαθίδαο, αξθεηψλ «παιαηψλ» εκπφξσλ ηεο πφιεο.
248

 

 

1.2. Πξνζπάζεηεο αληηκεηώπηζεο: ε παξέκβαζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ.. 

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1926, ην δήηεκα
249

 ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ελψπησλ ηνπ Γ.. ηνπ 

Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ελψ έλα κήλα αξγφηεξα, επηρεηξήζεθε ε αλαίξεζε ηεο 

εληνιήο πνπ είρε ιάβεη ν δηεπζπληήο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Ηνληθήο Σξάπεδαο, λα 

πξνβεί ζηελ δηακαξηχξεζε ησλ εθπξφζεζκσλ γξακκαηίσλ.
250

 Δξσηεζείο ζε άιιε 

ζπλεδξίαζε γηα ηε ζηάζε ηεο Δζληθήο επί ηνπ ίδηνπ δεηήκαηνο, ν δηεπζπληήο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο ζην Ζξάθιεην, Αιθηβηάδεο Μαξήο, είρε αλαθέξεη φηη 

νη εληνιέο ηνπ ήηαλ λα απνδέρεηαη ηελ αλαλέσζε ησλ γξακκαηίσλ, κφλν ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ 1/5 ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. Καη’ απηφλ ην 

πξφβιεκα ήηαλ ε ζηάζε ησλ ππνινίπσλ ηξαπεδψλ, πνπ ππφ ηηο θξαηνχζεο ζπλζήθεο, 

ήηαλ πνιχ πηζαλφ λα κελ πξνζθέξνπλ λέεο πηζηψζεηο, πξνηξέπνληαο ην Γ.. λα 

παξέκβεη άκεζα, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ην ελδερφκελν απηφ.
251

  

Πξάγκαηη, αθνινπζψληαο ηηο ππνδείμεηο ηνπ, ην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., 

πξνζθάιεζε ην ζχλνιν ησλ δηεπζπληψλ ησλ ηνπηθψλ ππνθαηαζηεκάησλ
252

 ζε κία 

έθηαθηε εηδηθή ζπλεδξίαζε ζηα ηέιε Μαΐνπ, πξάμε πνπ απνηειεί ίζσο ην πην 

νπζηαζηηθφ ηεθκήξην ησλ πηέζεσλ πνπ δέρνληαλ αθφκα θαη ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3407, 28 Ηνπλίνπ 1926.  
247

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3430, 18 Απγνχζηνπ 1926. 
248

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3465, 1 επηεκβξίνπ 1926. 
249

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 18 Απξηιίνπ 1926. 
250

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 16 Μαΐνπ 1926. 
251

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 21 Ηνπιίνπ 1926. 
252

 Σα πξφζσπα πνπ παξίζηαληαη εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ: ν Αιθηβηάδεο Μαξήο δηεπζπληήο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Δζληθήο, ν πχξνο Γαξκάλεο, δηεπζπληήο ηεο Ησληθήο, νη Γεκεηξηάδεο θαη 

πχξνο Κακειηέξεο, απφ θνηλνχ δηεπζπληέο ηεο Δκπνξηθήο, ν Νηθφιανο Παληαηνζάθεο, 

ππνδηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ, φπσο θαη ν επηζεσξεηήο ηεο Θ. Αλησλφπνπινο. Σελ Κεληξηθή 

Σξάπεδα, πνπ είρε ηδξχζεη ππνθαηάζηεκα ζην Ζξάθιεην κφιηο ην ίδην έηνο, αληηπξνζψπεπε έλα εθ ησλ 

δχν δηεπζπληψλ ηνπ, Γεψξγηνο Αδάκεο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 23 Ηνπιίνπ 1926. Γελ είλαη ζαθείο 

νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ παξίζηαλην αληηπξφζσπνο εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο Ηδηνθηεηψλ. 

Δλδερνκέλσο λα θξίζεθε φηη σο ηνπηθή ηξάπεδα, ν ξφινο ηεο ήηαλ δεδνκέλνο ή αληίζηξνθα, λα 

αγλνήζεθε, ζεσξψληαο φηη νη δπλαηφηεηέο ηεο δελ ηεο επέηξεπαλ λα έρεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ φιε 

δηαδηθαζία.  
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ηνπηθήο νηθνλνκίαο. πσο αλέθεξε ν πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαηά ηελ εηζήγεζή ηνπ, ην 

φιν δήηεκα έπξεπε λα δηαρσξηζηεί ζε δχν αιιειέλδεηα κέξε, ηελ απαίηεζε ησλ 

ηξαπεδψλ πεξί ηεο άκεζεο απφδνζεο ησλ παιαηφηεξσλ δαλείσλ, θαη ηελ πξφζεζε 

ηνπο λα πξνζθέξνπλ λέεο πηζηψζεηο. Χο πξνο ην πξφβιεκα ησλ αλεμφθιεησλ ρξεψλ, 

ηνλίζηεθε φηη απηφ δελ νθεηιφηαλ ζηελ «…θαθήλ ζέιεζηλ απηψλ ή εηο ακέιεηαλ, άιι’ 

είο ηαο επαθνινπζήζαζαο δηαθφξνπο απξνφπηνπο δπζκελείο ζπλζήθαο…»
253

, 

πξνηξέπνληαο ηνπο παξηζηάκελνπο αληηπξνζψπνπο λα δεηήζνπλ απφ ηνπο αλσηέξνπο 

ηνπο, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πηέζεσλ θαη ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ηνπο, πξνβαίλνληαο 

παξάιιεια ζηελ παξνρή ησλ δαλείσλ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηε λέα εμαγσγηθή 

πεξίνδν.  

ηα αηηήκαηα απηά, νη δηεπζπληέο ησλ ηξαπεδψλ θξάηεζαλ κία αξθεηά 

απζηεξή ζηάζε, επηζεκαίλνληαο αξρηθά φηη, ρσξίο ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ 

νθεηιψλ, δελ ζα κπνξνχζαλ λα πξνβνχλ ζηε ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ, ελψ πξνηάζεηο 

φπσο απηή ηεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ ρξεψλ, ζα κπνξνχζαλ κφλν ππφ 

πξνυπνζέζεηο λα γίλνπλ δεθηέο. Οη ίδηνη σζηφζν απέδηδαλ ην φιν δήηεκα, φρη ηφζν 

ζηελ χπαξμε θξίζεο, φζν ζην φηη «…ν εληαχζα εκπνξηθφο θφζκνο απνηεινχκελνο 

ζρεδφλ απφ εκπνξνθηεκαηίαο δελ ελφεζε θαιψο πνηάλ ππνρξέσζηλ αλαιακβάλεη 

θαζηζηάκελνο νθεηιέηεο δηα ηνπ ζπλήζνπο ηχπνπ ηνπ ηξίκελνπ εκπνξηθνχ 

γξακκαηίνπ κε εμνθινπκελνλ θαηά ηελ ιήμηλ ηνπ άιι’ ελφκεζελ φηη ηνχην δχλαηαη 

λα αλαλεψλεηαη επ’ άπεηξνλ...».
254

 Δπηπιένλ, έζπεπζαλ λα αλαγλσξίζνπλ φηη εμαηηίαο 

ηνπ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκνχ, είραλ θάλεη κέγα ζθάικα, ρνξεγψληαο θαηά ηα 

πξνεγνχκελα έηε ζεκαληηθέο πηζηψζεηο ζηελ ηνπηθή αγνξά, ζεκεηψλνληαο φκσο φηη 

απηέο δελ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, αιιά γηα ηελ αγνξά 

αθηλήησλ θαη άιιεο εξγαζίεο. Δλ ηέιεη, νη αληηπξφζσπνη ησλ ηξαπεδψλ, απνδέρζεθαλ 

φηη ζε γεληθέο γξακκέο, νη ηνπηθνί έκπνξνη ήηαλ θεξέγγπνη, θαη δήισζαλ πξφζπκνη λα 

πξνζθέξνπλ ππφ πξνυπνζέζεηο λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο, δερφκελνη λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ απνζηνιή ζρεηηθψλ ππνκλεκάησλ απφ κέξνπο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. πξνο ηηο δηνηθήζεηο 

ηνπο.  

Έλδεημε, ζεηηθή σο πξνο ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζέλησλ, 

απνηειεί ε επηζηνιή ηνπ Αιθ. Μαξή πξνο ην Δπηκειεηήξην ζηα ηέιε επηεκβξίνπ, 

φπνπ αλέθεξε πσο, παξά ηελ επίδεημε ηδηαίηεξεο αλεθηηθφηεηαο πξνο ηνπο ακειείο 

νθεηιέηεο, θαηά παξάβαζε ησλ εληνιψλ ηεο θεληξηθήο δηεχζπλζεο, πνιινί 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 23 Ηνπιίνπ 1926. 
254

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 23 Ηνπιίνπ 1926. 
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εμαθνινπζνχζαλ λα θαζπζηεξνχλ επί κήλεο ηελ πιεξσκή ησλ γξακκαηίσλ ηνπο, 

επηθαινχκελνη δηάθνξεο δηθαηνινγίεο. Γηα ην ιφγν απηφ δεηνχζε ηελ παξέκβαζε ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ., γηα λα πξνιεθζνχλ ηπρφλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο.
255

  

 

1.3. Ζ δηεύξπλζε ηεο θξίζεο.  

 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθεζαλ παξαπάλσ, θαίλεηαη λα επαλαιακβάλνληαη, κε 

παξφκνην ζρεδφλ ηξφπν, θαηά ηελ εμαγσγηθή πεξίνδν ηνπ επφκελνπ έηνπο. ηηο αξρέο 

Απγνχζηνπ ηνπ 1927, νη πξνβιέςεηο έδεηρλαλ φηη ε λέα ζνδεηά ζα ήηαλ θαιή, 

πξνζθέξνληαο ηελ δπλαηφηεηα, αλ φια πήγαηλαλ θαιά, λα θαιπθζνχλ νη δεκηέο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ.
256

 Χζηφζν, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ επηεκβξίνπ, αξθεηά κέιε 

ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ηνπνζεηήζεθαλ επηθξηηηθά απέλαληη ζηελ αδηαιιαμία ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο, αλαθνξηθά κε ηελ άξλεζε ηεο λα αλαλεψζεη ηα ηξίκελα γξακκάηηα θαη λα 

ρνξεγήζεη λέεο πηζηψζεηο, ελψ ν πξφεδξνο ηνπ Γ.. αλέθεξε φηη, ήδε απφ ηνλ 

Αχγνπζην, είραλ πξνβεί ζε ζρεηηθή δηακαξηπξία πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο Δζληθήο, 

ρσξίο φκσο λα ππάξμεη θακία νπζηαζηηθή αληαπφθξηζε.  

Δχινγα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ε επηθξαηνχζα πνιηηηθή, ν πεξηνξηζκφο 

ησλ δαλεηαθψλ παξνρψλ απφ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ, αιιά θαη ε απζηεξή νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ζην πιαίζην ησλ πξνζπαζεηψλ ζηαζεξνπνίεζεο ηεο 

δξαρκήο θαη ηεο επαλαθνξάο ηνπ ρξπζνχ θαλφλα, είραλ ήδε δεκηνπξγήζεη πνιχ 

ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα. Δηδηθφηεξα, ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ άξζξσλ πνπ 

δεηνχζαλ ηελ παξνρή δαλείσλ κεγαιχηεξεο αμίαο θαη θπξίσο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο 

πξνο ηνλ αγξνηηθφ θφζκν, δείρλνπλ κε ζαθήλεηα φηη νη πηέζεηο πξνο ηελ 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα είραλ απμεζεί ζεκαληηθά.
257

 Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1927 θαη 

έπεηηα, ηα πξνβιήκαηα επηδεηλψζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν, εμαηηίαο ησλ θαθψλ 

εμαγσγηθψλ πεξηφδσλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, αιιά θαη ησλ γεληθφηεξσλ πξνβιεκάησλ 

ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο,
258

 γεγνλφο πνπ ζήκαηλε φηη πνιιά αγξνηηθά λνηθνθπξηά ζα 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 30 επηεκβξίνπ 1926. 
256

 Δθεκ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 1729, 7 Απγνχζηνπ 1927. 
257

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1853, 30 Γεθεκβξίνπ 1927.  
258

 ρεηηθά κε ηε γεληθφηεξε θξίζε ζηελ παξαγσγή πνπ μεθηλάεη ην 1927 θαη ηηο επξχηεξεο επηπηψζεηο 

ηεο, βιπ. Πεηκεδάο, Γ. σθξάηεο, «Αγξνηηθή νηθνλνκία», ζην Υ. Υαηδετσζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, νη απαξρέο 1900-1922, Σφκνο Α1, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2002, ζει. 215 φπσο 

θαη Mazower, ό.π., ζει. 127. ρεηηθά κεγέζε ζε εηήζην επίπεδν, δελ είλαη δηαζέζηκα. Δληνπίδνληαη 

σζηφζν ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ κε ζαθήλεηα ηε κείσζε θαηά ηελ πεξίνδν απηή, ηφζν ηεο παξαγσγήο 

ιαδηνχ φζν θαη ζηηεξψλ, βιπ. Πεξάθεο, Μάλνο, Έξεπλεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ηεο 

Κξήηεο ηνπ 19
νπ

 αηώλα, Σνκ. Α, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ζει. 125 θαη 177, αληίζηνηρα.  
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είραλ αθφκα πην πεξηνξηζκέλα εηζνδήκαηα, ελψ παξάιιεια ζα αλαγθάδνληαλ λα 

μνδέςνπλ κεγαιχηεξα απφ ηα ζπλήζε πνζά γηα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ.  

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ δχν βαζηθέο παξάκεηξνη γηα ηηο 

νπνίεο έρεη γίλεη ήδε γεληθφηεξε αλαθνξά. Πξψηνλ, ε ζηαθίδα δελ ήηαλ ην κφλν. θαη 

ίζσο, νχηε θαλ ην ζπνπδαηφηεξν απφ ηα εμαγψγηκα πξντφληα ηνπ λεζηνχ, παξά ηελ 

ηεξάζηηα ζπκβνιηθή ζεκαζία πνπ ηνπ απνδηδφηαλ. Δμίζνπ ζεκαληηθή γηα ην αγξνηηθφ 

εηζφδεκα ήηαλ ε εμαγσγή, ή απιά ε εκπνξία ιαδηνχ, παξά ηελ θαθή, ζπλήζσο 

πνηφηεηά ηνπ, φπσο θαη ησλ πξντφλησλ πνπ βαζίδνληαλ ζε απηφ. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ην ζηηάξη πνπ παξαγφηαλ θαηά θχξην ιφγν ζηε Μεζαξά, αιιά θαη ζε κηθξφηεξεο 

πεξηνρέο. Ζ παξαγφκελε ζε εηήζηα βάζε πνζφηεηα θάιππηε κφλν ελ κέξεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, πεξηνξίδνληαο σζηφζν κέρξη ελφο βαζκνχ ηελ εμάξηεζε ησλ 

πεξηνρψλ ηεο ελδνρψξαο απφ ηα εηζαγφκελα ζηηεξά θαη άιεπξα. Δπηπιένλ, δελ πξέπεη 

λα παξαβιέπεηαη φηη ηα δχν απηά πξντφληα, φπσο θαη άιια πνπ παξάγνληαλ εληφο ηνπ 

λεζηνχ θαη πξννξίδνληαλ γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε, δηαθηλνχληαλ κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο αληαιιαγψλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε 

ρξήκαηνο. Ζ νπνηαδήπνηε ζπλεπψο δηαηάξαμε ησλ κηθξψλ απηψλ εζσηεξηθψλ 

θχθισλ, φπσο ε θαθή ζνδεηά ηνπ 1927, κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο 

δπζθακςίεο θαη ειιείκκαηα, γηα ηελ θάιπςε ησλ νπνίσλ απαηηνχληαλ ε εμαζθάιηζε 

ξεπζηνχ.  

Αληίζηξνθα, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν επεξέαδε άκεζα 

θαη ην εκπφξην. Μπνξεί ελ κέξεη λα επλννχζε ηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο δήηεζεο, σζηφζν, νη θάηνηθνη ηεο ελδνρψξαο απνηεινχζαλ εμίζνπ 

ζεκαληηθνχο θαηαλαισηέο πξντφλησλ φπσο ηα πθάζκαηα, ηα είδε ξνπρηζκνχ θαη 

ππφδεζεο, ηα ιηπάζκαηα θαη άιια πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ παξαγσγή, 

φπσο θαη, ζε έλα δεχηεξν επίπεδν, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ φπσο ι.ρ. ε μπιεία ή ην 

ηζηκέλην. πλεπψο νη δηθέο ηνπο ειιείςεηο, ζχληνκα ζα επεξέαδαλ αξλεηηθά θαη ηελ 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πφιεσλ, ρσξίο λα παξαβιέπνληαη θαη νη επηπηψζεηο απφ 

ηελ αζέηεζε πιεξσκψλ ησλ δηαθφξσλ, έκκεζσλ ή άκεζσλ, άηππσλ, θαη ζπρλά 

ηνθνγιπθηθψλ δαλείσλ, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παξέρνληαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εκπφξνπο.  

Με άιια ιφγηα, νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ κπνξνχζαλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηε δηαδηθαζία απηή βξαρππξφζεζκα, απμάλνληαο ηηο πσιήζεηο 

ηξνθίκσλ, πιεξψλνληαο κηθξφηεξεο ακνηβέο, απμάλνληαο ηελ εμάξηεζε ησλ αγξνηψλ 

κε ηε δηφγθσζε ησλ ρξεψλ ηνπο θαη αγνξάδνληαο πξντφληα φπσο ε ζηαθίδα ζε 
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ρακειφηεξεο ηηκέο. Μαθξνπξφζεζκα φκσο, ε πξαθηηθή απηή ζα νδεγνχζε ζε 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζην επίπεδν ηφζν ηεο θαηαλάισζεο φζν θαη ηεο παξαγσγήο, 

φπσο θαη ζηελ ππέξκεηξε δηφγθσζε ησλ ρξεψλ, κε άκεζν επαθφινπζν ην μέζπαζκα 

έληνλσλ θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ. 

Ζ εκθάληζε ζηηο αξρέο ηεο εμαγσγηθήο πεξηφδνπ ηνπ 1926 ηεο πξφηαζεο γηα 

ηελ ίδξπζε κίαο «Γεσξγηθήο Κξεηηθήο Σξαπέδεο», πνπ ζα έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο γεσξγίαο θαη δεπηεξεπφλησο ζην εκπφξην θαη ηε βηνκεραλία
259

, 

παξαπέκπεη ζε κία πξψηκε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ δηαθαηλφκελνπ 

πξνβιήκαηνο, θαηαδηθαζκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ λα απνηχρεη, κε δεδνκέλε ηελ ήδε 

πεξηνξηζκέλε παξνπζία ηεο Σξάπεδαο Ηδηνθηεηψλ. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, πνιπάξηζκεο 

αλαθνξέο ζηελ «Αγξνηηθή Κξήηε», επηζήκαηλαλ ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία είρε πιένλ πεξηέιζεη ν πιεζπζκφο ηεο ελδνρψξαο, επηζεκαίλνληαο 

δηαξθψο ηελ αλάγθε παξνρήο πηζηψζεσλ θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ρξεψλ, ηδηαίηεξα 

θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ιφγσ ηεο θαθήο ζνδεηάο.
260

 Χο ηεθκήξηα γηα ηελ 

θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο επηθαινχληαλ ηηο πνιπάξηζκεο, ζπλερείο αηηήζεηο ησλ 

αγξνηψλ πξνο ηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα ηε ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ, αιιά θαη ηε 

δηαπηζησκέλε πξνζθπγή φζσλ δελ είραλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ζε θάζε άιιε 

δηαζέζηκε πεγή δαλεηζκνχ, αθφκα θαη γηα ειάρηζηα πνζά.
261

  

Δπξχηεξεο πξνζπάζεηεο, φπσο ε ίδξπζε ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο
262

, 

αληηκεησπίζηεθαλ κε ηδηαίηεξε επηθχιαμε ελψ ε δεκηνπξγία ην 1927 ηεο Δζληθήο 

Κηεκαηηθήο Σξάπεδαο απφ ηελ Δζληθή, δελ ζπλέβαιε άκεζα ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα αδπλαηνχζε λα ρνξεγήζεη δάλεηα 

ρσξίο ηελ χπαξμε ζπγθξηκέλσλ εγγπήζεσλ επί αθηλήησλ. ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο 

Κξήηεο, φπσο θαη άιισλ πεξηνρψλ απφ ηηο απνθαινχκελεο Νέεο Υψξεο, ε θαηνρή 

ησλ αλαγθαίσλ, επίζεκσλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο θαζηεξψζεθε κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, ελψ νη δηάδνρεο δηνηθεηηθέο αιιαγέο, είραλ νδεγήζεη ζηε αλάπηπμε ελφο 

πεξίπινθνπ ζπζηήκαηνο επηθχξσζεο ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ.
263

 Τπφ ηνπο 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3408, 28 Ηνπλίνπ 1926. 
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 Δθεκ. Αγξνηηθή Κξήηε, αξηζ. 10, 7 Ννεκβξίνπ 1927, 
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 Αγξνηηθή Κξήηε, αξηζ. 8, 24 Οθησβξίνπ 1927, φπσο θαη Αγξνηηθή Κξήηε, αξηζ. 9, 31 Οθησβξίνπ 

1927. 
262

 Κχξηνο εθθξαζηήο ηεο ηάζεο απηήο, ήηαλ ν Γεψξγηνο Δ. Βαξνπράο, πξφεδξνο ηεο Έλσζεο 

πλεηαηξηζκψλ Ζξαθιείνπ, νξγάλσζεο πνπ αληινχζε ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ζηελ Δζληθή, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 1853, 30 Γεθεκβξίνπ 1927. 
263

 Ζ ππνρξεσηηθή ρξήζε ηίηισλ ηδηνθηεζίαο, επηβιήζεθε ζην λεζί κφιηο ην 1880 ελψ κε βάζε ηνλ 

αζηηθφ θψδηθα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ηκήκαηα ηνπ νπνίνπ ήηαλ αθφκα ζε ηζρχ ην Μεζνπφιεκν, ε 

θπξηφηεηα ησλ αθηλήησλ επηθπξσλφηαλ ζε πεξίπησζε πνπ ππήξραλ ζπκβφιαηα, κεηά απφ δέθα έηε 
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φξνπο απηνχο, θαη ρσξίο ηνπο αλαγθαίνπο ηίηινπο, κία κεγάιε κεξίδα ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη εηδηθά νη αγξφηεο, νπζηαζηηθά απνθιείνληαλ απφ ηε ρνξήγεζε ησλ 

δαλείσλ ηεο «λέαο» ηξάπεδαο. 

Λφγσ ηνπ απνθιεηζκνχ απηνχ, ν ηνπηθφ Σχπνο πξνεηδνπνηνχζε ην Ννέκβξην 

ηνπ 1927 φηη ππήξρε θίλδπλνο ηαξαρψλ.
264

  Σα ζπγθεθξηκέλα δεκνζηεχκαηα ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ππνζηήξηδαλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θηλεηνπνηήζεηο απφ κέξνπο ησλ 

αγξνηψλ, πξνηάζζνληαο αληίζεηα ηελ παξέκβαζε ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ 

παξαγφλησλ, ην νπνίν πξάγκαηη ζπλέβε. Δμαζθαιίζηεθε ε ππφζρεζε απφ κέξνπο ηεο 

Κηεκαηηθήο γηα ηελ παξνρή δαλείσλ πξνο ηνπο αγξφηεο, ρσξίο σζηφζν λα 

δηεπθξηλίδνληαη, ηφζν νη φξνη φζν θαη ην χςνο ή ην ζπλνιηθφ φξην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ρνξεγήζεσλ.
265

  

 

1.3.1. Σα γεγνλόηα ηνπ 1928:Σν «Αληηθνξνινγηθφ θίλεκα ησλ Μνηξψλ».
266

 

 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο, νη δπζνίσλεο πξνβιέςεηο ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ, 

δελ άξγεζαλ λα επηβεβαησζνχλ. Αξρή ησλ γεγνλφησλ ππήξμε ε θαηαζηξνθή ηεο 

Δθνξίαο ησλ Μνηξψλ ζηηο 19 Ηαλνπαξίνπ απφ θαηνίθνπο ησλ γχξσ πεξηνρψλ, πνπ 

είραλ ζπγθεληξσζεί εθεί, πξνθεηκέλνπ λα εθδηθαζηνχλ νξηζκέλεο ελζηάζεηο γηα 

θνξνινγηθά δεηήκαηα πξνεγνχκελσλ εηψλ. Αληί απηνχ, νη παξηζηάκελνη 

«….εηζβάιινληεο κε θξαπγάο είο ην γξαθείνλ ηνπ Δθφξνπ ην απεγχκλσζαλ 

θπξηνιεθηηθψο θαη αθνχ κεηέθεξαλ έμσ είο ηελ νδφλ άπαληα ηα έγγξαθα, αξρεία θαη 

θαηάζηηρα ηεο Δθνξίαο, ηα παξέδσζαλ είο ηαο θιφγαο ηνπ ππξφο».
267

 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο θαηαζηνιήο
268

, κε απνθνξχθσκα ηε ζχιιεςε θαη 

κεηαθνξά ζην Ζξάθιεην ηνπ ζεσξνχκελνπ σο πξσηεξγάηε, Δκκαλνπήι 

Γαζθαιάθε
269

, θαη αληίζηξνθα ηηο θαηεπλαζηηθέο παξεκβάζεηο ησλ ηνπηθψλ 

πνιηηεπηψλ, πνπ έζπεπζαλ λα δεκνζηεχζνπλ εληνιέο ζρεηηθά κε ηε ραιάξσζε ή 

                                                                                                                                                        
ζπλερνχο λνκήο ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαλην, κεηά απφ 20, σο ρξεζηθηεζία. Οη δηαδηθαζίεο 

φκσο απηέο, είραλ παγψζεη επί καθξφλ, ιφγσ ηεο επηβνιήο δηθαηνζηαζίνπ, βιπ. Αγξνηηθή Κξήηε, αξηζ. 

22, 30 Ηαλνπαξίνπ 1928. 
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 Αγξνηηθή Κξήηε, αξηζ. 11, 14 Ννεκβξίνπ 1927 φπσο θαη Αγξνηηθή Κξήηε, αξηζ. 12, 21 Ννεκβξίνπ 

1927. 
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 Αγξνηηθή Κξήηε, αξηζ. 14, 5 Γεθεκβξίνπ 1927. 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1872, 22 Ηαλνπαξίνπ 1928. Ζ δεκηνπξγία ηνπ φξνπ απηνχ, απνδφζεθε απφ ηελ 

«Αλφξζσζηο», ζην βνπιεπηή ηνπ Λατθνχ θφκκαηνο, Βαζίιεην Μετκαξάθε, ηνλ νπνίν θαη θαηεγφξεζε 

γηα πξνζπάζεηα πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο. 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1869, 19 Ηαλνπαξίνπ 1928. 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1870, 20 Ηαλνπαξίνπ 1928. 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1871, 21 Ηαλνπαξίνπ 1928.  
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αθφκα θαη ηελ αλαζηνιή ησλ δηαδηθαζηψλ είζπξαμεο ησλ θφξσλ
270

, ηα γεγνλφηα ησλ 

Μνηξψλ απεηέιεζαλ ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ θηλεηνπνηήζεηο. Γέθα κέξεο 

αξγφηεξα, ηελ Κπξηαθή 29 Ηαλνπαξίνπ, 3.000 πεξίπνπ θάηνηθνη ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηνπ Μαιβηδίνπ έθηαζαλ ζην Ζξάθιεην, φπνπ κεηά απφ πνξεία ζην θέληξν 

ηεο πφιεο θαη ηε δεκφζηα αλάγλσζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο, ηα παξέδσζαλ ζην 

Ννκάξρε θαη ζηε ζπλέρεηα απειεπζέξσζαλ φζνπο θξαηνχληαλ γηα ρξέε πξνο ηελ 

Δθνξία θαη γηα ηα γεγνλφηα ησλ Μνηξψλ. Σελ ίδηα κέξα, αληίζηνηρνπ κεγέζνπο 

ζπιιαιεηήξηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ Άγην Θσκά, ην Λαζίζη θαη ηελ πξσηεχνπζα 

ηνπ Μεξακβέιινπ, ηε Νεάπνιε, δείρλνληαο φηη ην φιν δήηεκα είρε ππεξβεί θαηά 

πνιχ ηα ζηελά φξηα ηεο ελδνρψξαο ηνπ Ζξαθιείνπ. Σα παξαπάλσ γεγνλφηα, ππήξμαλ 

ε αξρή ηεο εθδήισζεο ελφο πιήζνπο αληίζηνηρσλ θηλεηνπνηήζεσλ, πνπ ζηαδηαθά 

επεθηάζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπ λεζηνχ. Σαπηφρξνλα φκσο, πξνθάιεζαλ ηελ έληνλε 

αλεζπρία ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, πνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπο δελ επέηξεςαλ, παξά ηηο 

επαλεηιεκκέλεο απφπεηξεο θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο, λα επαλαιεθζεί κηα, 

αληίζηνηρνπ κεγέζνπο θαη δπλακηθήο, εθδήισζε εληφο ηεο πφιεο.
271

  

 

α. Αηηήκαηα θαη δηαπξαγκαηεύζεηο. 

 

Πέξα απφ ηελ θαηαδίθε, φπσο θαη ηελ έληνλε θξηηηθή αλαθνξηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο 

πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ γεγνλφησλ απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο
272

, ν ηνπηθφο 

Σχπνο έζπεπζε ήδε απφ ηηο πξψηεο κέξεο λα ππνζηεξίμεη ηνπο αγξφηεο, 

επηζεκαίλνληαο ηελ δχζθνιε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ, δίλνληαο έκθαζε 

ζηελ έιιεηςε αζθάιεηαο, ηελ απνπζία ππνδνκψλ θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ πνπ σζνχζε ηνπο αγξφηεο ζηελ ηνθνγιπθία.
273

 ην πιαίζην απηφ 

εληάζζνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο απφ κέξνπο εηδηθά ηεο «Αλφξζσζηο», λα ζπλδέζεη ηα 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1879, 29 Ηαλνπαξίνπ 1928. 
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 Γηα κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ γεγνλφησλ, ρξήζηκα είλαη ηα δηαδηθηπαθά άξζξα ηνπ 

Αιέθνπ Α. Αλδξηθάθε, κε ηίηιν «29 Ηαλνπαξίνπ 1928: Ο ιαφο ηνπ Ζξαθιείνπ θαηαιακβάλεη ηελ 
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ζέζεηο θαη δηαπηζηψζεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε απηά, φπσο ε ζπλνιηθή θαηάιεςεο ηεο εμνπζίαο ζην 

Ζξάθιεην απφ ηνπο δηαδεισηέο ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 1928 άιια θαη ε πηψζε ηεο θπβέξλεζεο Εαΐκε σο 

άκεζν απνηέιεζκα ησλ επξχηεξσλ γεγνλφησλ πνπ πξνθιήζεθαλ εμ’ αηηίαο εθείλσλ ηεο Κξήηεο, δελ 

επηβεβαηψλνληαη πιήξσο απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. 
272

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1873 24 Ηαλνπαξίνπ 1928. 
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 Αγξνηηθή Κξήηε, αξηζ. 21, 23 Ηαλνπαξίνπ 1928. 
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ηεθηαηλφκελα κε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ απνηπρεκέλε πνιηηηθή ηνπ θαζεζηψηνο 

Παγθάινπ, θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε.
274

  

Αληηπαξαβάιινληαο ηα αηηήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

γεγνλφησλ ηνπ Ζξαθιείνπ, κε εθείλα άιισλ πεξηνρψλ ηεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο, 

δηαπηζηψλεηαη φηη νη θχξηεο επηδηψμεηο ηνπ επξχηεξνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, 

ηαπηίδνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ. Σα πεξηζζφηεξα εμ απηψλ αθνξνχζαλ πνηθίια 

θνξνινγηθά θαη γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα, ην δήηεκα ησλ ρξεψλ πξνο ην δεκφζην, 

θαη ηελ άκεζε ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ, ηδηαίηεξα απφ κέξνπο ηεο Κηεκαηηθήο, πξνο 

φζνπο δελ δηέζεηαλ επηθπξσκέλνπο ηίηινπο.
275

 Άιια αηηήκαηα αθνξνχζαλ ηελ 

αζθάιεηα ηεο ππαίζξνπ, φπσο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεκφζησλ έξγσλ θαη ηδηαίηεξα 

ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ. Σέινο, δεηνχληαλ ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ, ε πξνψζεζε ηεο απνθέληξσζεο, θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ.
276

  

Απφ κέξνπο ηνπ θξάηνπο εθθξάζηεθε ε πξφζεζε λα δνζνχλ νξηζκέλεο εηδηθέο 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, ή αθφκα θαη λα αλαζηαιεί πξνζσξηλά ε δηαδηθαζία 

είζπξαμεο ησλ θφξσλ, λα πξνσζεζεί ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ δεκνζίσλ 

έξγσλ, φπσο θαη ηεο παξνρήο πηζηψζεσλ απφ κέξνπο ηεο Κηεκαηηθήο Σξάπεδαο. 

Απηέο ήηαλ νη κφλεο παξαρσξήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ, φπσο 

πξνεηδνπνίεζε ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ επαξρηψλ ηεο 

ελδνρψξαο ν Γεληθφο Γηνηθεηήο Κξήηεο, Σίηνο Γ.Υ. Γεσξγηάδεο, αθήλνληαο λα 

ελλνεζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζνχζαλ λα απαηηνχλ ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ αηηεκάησλ ηνπο, ε θπβέξλεζε ζα αλαζεσξνχζε ηελ κέρξη ηφηε 

ζπγθαηαβαηηθή ηεο ζηάζε.
277

 

Παξφκνηα ζηάζε ηήξεζε θαη ην Γ.. ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, φηαλ ζε 

απηφ πξνζέθπγε ν γεσξγηθφο πηζησηηθφο ζπλεηαηξηζκφο ηνπ Αγίνπ Θσκά, δεηψληαο 

λα κεζνιαβήζεη πξνο ηελ θπβέξλεζε, πξνσζψληαο ηα αηηήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηε 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1874, 25 Ηαλνπαξίνπ 1928.  
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1880, 30 Ηαλνπαξίνπ 1928. 
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Αλόξζσζηο, αξηζ. 1882, 2 Φεβξνπαξίνπ 1928. Αηηήκαηα δεκνζηεχηεθαλ απφ κέξνπο ησλ 

ζπγθεληξσζέλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Θσκά, ζηελ επαξρία ηνπ Μαιεβηδίνπ, βιπ. Αλόξζσζηο, 

αξηζ. 1880, 30 Ηαλνπαξίνπ 1928, ηνπ Βελεξάηνπ, ζηελ ίδηα πεξηνρή, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 1881, 1 

Φεβξνπαξίνπ 1928, ησλ Αξραλψλ θαη ηεο Νεάπνιεο, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 1886, 7 Φεβξνπαξίνπ 

1928. 
277

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1885, 5 Φεβξνπαξίνπ 1928.Δλδεηθηηθή ησλ πηέζεσλ, ήηαλ ε απαίηεζε απφ κέξνπο 

ησλ ηνπηθψλ αληηπξνζψπσλ ησλ ηξαπεδψλ, λα ηνπο παξαζρεζνχλ εγγπήζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ηάμεο, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 1888, 9 Φεβξνπαξίνπ 1928.  
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θνξνινγία.
278

 Παξά ηε ζηαζεξά επηθπιαθηηθή ηνπο ζηάζε ζε θάζε είδνπο ηέηνηεο 

παξεκβάζεηο, ηα κέιε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. είραλ θάζε ιφγν λα ππνζηεξίμνπλ ηελ νκάδα 

εθείλε πνπ απνηεινχζε ην βαζηθφ πξνκεζεπηή θαη ηαπηφρξνλα θαηαλαισηή ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. Δπηπιένλ, νη φπνηεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο ζα ιεηηνπξγνχζαλ 

πξνο φθεινο ηνπο, εληζρχνληαο ηε δπλαηφηεηα ησλ αγξνηψλ λα θαηαλαιψζνπλ, αιιά 

θαη λα εμππεξεηήζνπλ ηα ρξέε ηνπο, θαζηζηψληαο παξάιιεια πην αληαγσληζηηθά ηα 

ηνπηθά πξντφληα κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο θνξνινγίαο ζε επίπεδν παξαγσγνχ.
279

 Οη 

ζέζεηο άιισζηε πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη ελ ηέιεη απεζηάιεζαλ ζηα αξκφδηα ππνπξγεία 

θαη ηνπο επηκέξνπο ζεζκνχο, αθνξνχζαλ ην θφξν θιεξνλνκίαο, θεθαιαίνπ, 

νηθνδνκήο, επηηεδεχκαηνο, φπσο θαη νξηζκέλεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

πξνηείλνληαο ξπζκίζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

επσθειεζνχλ άκεζα θαη νη ίδηνη.
280

  

Αληίζεηα, ε ζηάζε ηνπ Γ.., δελ ππήξμε ηφζν ζεηηθή απέλαληη ζην λέν κεγάιν 

ζπιιαιεηήξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1928 ζηνλ Άγην 

Μχξσλα, φπνπ επηρεηξήζεθε ε απφξξηςε ηνπ θξαηηθνχ ηειεζίγξαθνπ θαη ε 

επαλαθνξά ησλ αηηεκάησλ ηεο 29
εο

 Ηαλνπαξίνπ. Απηφ φκσο πνπ πξνθάιεζε ηε 

κεγαιχηεξε αληίδξαζε ήηαλ ην αίηεκα πεξί ηεο άκεζεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ Γεληθνχ 

Γηνηθεηή, ηνπ Ννκάξρε, ηνπ λνκνκεραληθνχ φπσο θαη ηνπ Δθφξνπ Ζξαθιείνπ, ην 

νπνίν εμειήθζε σο κηα πξνζπάζεηα πεξεηαίξσ ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο, θαζψο ην 

δηθαίσκα ηεο παχζεο ή ηνπ δηνξηζκνχ ησλ βαζηθψλ θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ, φπσο 

ζεκεηψλνληαλ, αλήθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ θπβέξλεζε, θαη φρη ζε ιατθέο 

ζπλειεχζεηο.
281

  

 

β. Πξνζπάζεηεο εθηόλσζεο.  

 

Οπζηαζηηθά, ε ζηάζε πνπ ηήξεζε ην Δ.Β.Δ.Ζ., ηαπηηδφηαλ κε απηή κέξνπο ηνπ 

ηνπηθνχ Σχπνπ, πνπ ζεσξψληαο φηη εθφζνλ ηα αηηήκαηα ησλ αγξνηψλ είραλ θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο εηζαθνπζηεί, δελ πθίζηαην πιένλ ιφγνο ζπλέρηζεο 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο θηλεηνπνηήζεσλ.
282

 ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ αλαθνηλψζεθε ν 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 1 Φεβξνπαξίνπ 1928. 
279

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 13 Φεβξνπαξίνπ 1928. 
280

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 15 Φεβξνπαξίνπ 1928. 
281

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1892, 14 Φεβξνπαξίνπ 1928 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 13 Φεβξνπαξίνπ 

1928.  
282

Αγξνηηθή Κξήηε, αξηζ. 24, 13 Φεβξνπαξίνπ 1928, φπσο Αλόξζσζηο, αξηζ. 1897, 19 Φεβξνπαξίνπ 

1928. 
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δηνξηζκφο ηνπ ζηξαηεγνχ Γεψξγηνπ Καηεράθε σο λένπ Γεληθνχ Γηνηθεηή Κξήηεο
283

, 

ν φπνηνο, θηάλνληαο ζην λεζί επαλέιαβε ηηο ίδηεο ζέζεηο κε ηνλ πξνθάηνρν ηνπ, ζε 

ζρέζε κε ηα αηηήκαηα ησλ αγξνηψλ, δίλνληαο ηδηαίηεξν βάξνο ζηα δεηήκαηα 

νδνπνηίαο, θαη ηελ αλάγθε απνθαηάζηαζεο ηεο ηάμεο.
284

 

Απφ ηα ηέιε Μαξηίνπ θαη έπεηηα, δελ εληνπίδνληαη πιένλ αλαθνξέο ζε 

θηλεηνπνηήζεηο, παξά ην γεγνλφο φηη νη παξεκβάζεηο πνπ είραλ εμαγγειζεί δελ 

νδήγεζαλ, ηνπιάρηζηνλ άκεζα, ζε θάπνην νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα. ην πιαίζην απηφ, 

ε θήξπμε απφ ηελ θπβέξλεζε ζηα ηέιε ηνπ 1928 γεληθνχ ρξενζηαζίνπ γηα ηνπο 

αγξφηεο, επηβάιινληαο ηελ παχζε θάζε είδνπο δήκεπζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο κέρξη 

θαη ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 1929, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη απνηέιεζε κία πξνζσξηλή 

ιχζε, κε ζθνπφ ηνλ άκεζν θαηεπλαζκφ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
285

  

 

1.3.2. Σν πξόβιεκα ηνπ αγξνηηθνύ δαλεηζκνύ. 

  

Έλα απφ ηα ειάρηζηα αηηήκαηα ηνπ αγξνηψλ, επί ηνπ νπνίνπ, ηφζν ε θπβέξλεζε 

Εαΐκε, φζν θαη ε δηάδνρε ηεο θπβέξλεζε Βεληδέινπ, επέδεημαλ ηδηαίηεξν δήιν, ήηαλ 

απηφ ηεο εμαζθάιηζεο λέσλ γεσξγηθψλ πηζηψζεσλ.
286

 Χζηφζν, ην δήηεκα ησλ 

δαλείσλ ζχληνκα απέθηεζε κηα πην ζχλζεηε κνξθή, κάιινλ απμάλνληαο παξά 

πεξηνξίδνληαο ηηο πηέζεηο πξνο ηνλ αγξνηηθφ θφζκν. Ζ ρνξήγεζε ησλ πνιππφζεησλ 

δαλείσλ ηεο Κηεκαηηθήο Σξάπεδαο, μεθίλεζε ζηα κέζα Μαΐνπ ηνπ 1929, κεηά ηε 

δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ ηίηισλ.
287

 χληνκα φκσο, ην ηνπηθφ ππνθαηάζηεκα 

ηεο Δζληθήο έζπεπζε λα δειψζεη φηη αδπλαηνχζε λα ηθαλνπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ 

ζρεηηθψλ αηηήζεσλ.
288

 Παξάιιεια, ελ αλακνλή ηεο επηθείκελεο έλαξμεο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, ζεηξά άξζξσλ ππνζηήξηδαλ θαη αλαδείθλπαλ ηελ 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1898, 21 Φεβξνπαξίνπ 1928. 
284

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1917, 17 Μαξηίνπ 1928. 
285

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2166, 25 Γεθεκβξίνπ 1928.  
286

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ ηνπ 1928, είρε αλαθνηλσζεί ε απφθαζε παξαρψξεζεο 

καθξνπξφζεζκσλ γεσξγηθψλ δαλείσλ απφ ηελ Δζληθή θαη ηελ Κηεκαηηθή, κεηά απφ πξνζσπηθή 

παξέκβαζε ηνπ Γεψξγηνπ Μαξή ζηνλ Σζνπδεξφ, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 1893, 15 Φεβξνπαξίνπ 1928. 

Γελ εληνπίζηεθαλ άιιεο αλαθνξέο σο πξνο ηελ πξσηνβνπιία απηή, σζηφζν ηνλ Οθηψβξην 

αλαθνηλψζεθε φηη παξάιιεια κε ηελ παξνρή δαλείνπ 450 εθαηνκκπξίσλ απφ ην θξάηνο ζηελ Δζληθή, 

ε Σξάπεδα, ελδερνκέλσο ζα ππνρξενχληαλ λα δηνρεηεχζεη κέξνο εμ’ απηψλ, ζε ρακειφηνθα, αγξνηηθά 

δάλεηα, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 2142, 21 Οθησβξίνπ 1928.  
287

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1901, 24 Φεβξνπαξίνπ 1928. χκθσλα κε ην ηειηθφ λνκνζρέδην, ε θαηνρή επί 

ησλ αθηλήησλ ζα βεβαησλφηαλ κέζα απφ κία δηαδηθαζία αλαξηήζεσλ ζηνλ ηχπν θαη ζε δεκφζηα 

ζεκεία. Με βάζε ηηο αγγειίεο πνπ εληνπίζηεθαλ, ηα δάλεηα ραξαθηεξίδνληαλ σο καθξνπξφζεζκα θαη 

αθνξνχζαλ πνζά απφ 100 έσο 200 ιίξεο Αγγιίαο. Δλδεηθηηθά βιέπεηε: Αλόξζσζηο, αξηζ. 2276, 12 

Μαΐνπ 1929. 
288

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2298, 6 Ηνπλίνπ 1929. 
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ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο γηα ηνλ αγξνηηθφ θφζκν.
289

 Χζηφζν, ε Δζληθή, 

εθκεηαιιεπφκελε ηελ δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζηελ Αγξνηηθή, 

πξνέβε ζηελ άζθεζε πεξαηηέξσ πηέζεσλ γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ παιαηφηεξσλ 

θαιιηεξγεηηθψλ δαλείσλ, πξνεηδνπνηψληαο φζνπο δελ ηεξνχζαλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο, φηη ζα απνθιείνληαλ απφ ηελ ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ.
290

  

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1928, ν ηνπηθφο Σχπνο αλαθέξνληαλ απξνθάιππηα πιένλ 

ζηελ χπαξμε κίαο αθφκα ζηαθηδηθήο θξίζεο ζην Ζξάθιεην, αλαδεηψληαο απηή ηε 

θνξά ηελ αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ ππεξπαξαγσγή.
291

 Απφ ηελ κεξηά ηνπο νη 

έκπνξνη αλαγλψξηδαλ ην πξφβιεκα, εληνπίδνληαο φκσο γηα άιιε κία θνξά ηηο αηηίεο, 

φρη ζηελ θαζαπηφ αχμεζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο, αιιά αθελφο ζηελ ηεξάζηηα 

παξαγσγή ηεο Καιηθφξληαο, θαη αθεηέξνπ ζηελ θαθή πνηφηεηα ηνπ κεγαιχηεξνπ 

κέξνπο ηνπ ηνπηθνχ πξντφληνο.
292

 

 ρεκαηηθά, ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ηελ άλνημε ηνπ 1929 ζηελ 

αλαηνιηθή Κξήηε ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί σο έμεο. Πηεδφκελνη απφ ηηο νθεηιέο 

ηνπο, αιιά θαη απφ επξχηεξε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, νη αγξφηεο ζηξάθεθαλ ζηε κφλε 

ιχζε πνπ δελ απαηηνχζε ηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ. Δπέθηεηλαλ ηηο θαιιηέξγεηεο 

ζηαθίδαο κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ειαηψλσλ κε ακπέιηα. Ζ επηινγή απηή 

ππαγνξεχηεθε απφ ηελ αδπλακία ηνπο λα αγνξάζνπλ λέα ρσξάθηα, αιιά θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ έζεηε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
293

 Σα πξνβιήκαηα ζηελ απνξξφθεζε 

ηεο παξαγσγήο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε, δελ θαίλεηαη λα ηνπο απέηξεςαλ απφ ηελ 

επηινγή απηή. πσο άιισζηε πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ, νη ηηκέο ηεο 

ζηαθίδαο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ην 1928, αθνινπζνχζαλ αλνδηθή ηάζε.
294

 Χζηφζν, 

είλαη ζαθέο φηη ε πξαθηηθή απηή, ππφ ηελ απεηιή ηνπ θηελφηεξνπ πξντφληνο άιισλ 
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 Δλδεηθηηθά βιέπεηε: Αλόξζσζηο, αξηζ. 2302, 11 Ηνπλίνπ 1929. 
290

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2357, 11 Απγνχζηνπ 1929. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθεξφηαλ ζε πξνγελέζηεξε 

αλαθνίλσζε ηεο Δζληθήο, ε ζπλήζεηα ηεο επί ηέζζεξα ρξφληα, δηαδνρηθήο αλαλέσζεο ησλ 

θαιιηεξγεηηθψλ δαλείσλ, δελ ζα επαλαιακβαλφηαλ, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 2079, 13 επηεκβξίνπ 

1928.  
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2074, 7 επηεκβξίνπ 1928 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2125, 7 Ννεκβξίνπ 1928.  
292

 Σα ζπκπεξάζκαηα απηά, πξνθχπηνπλ απφ ζεηξά άξζξσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηελ Αλόξζσζηο, 

βαζηζκέλσλ ζηηο απφςεηο νξηζκέλσλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εκπφξνπο θαη παξαγσγνχο ηεο πφιεο, 

νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο ήηαλ θαη κέιε ηεο ηνπηθήο ηαθηδηθήο Δπηηξνπήο. Δηδηθφηεξα δεηήζεθαλ 

νη απφςεηο ησλ Αδειθψλ Κσλζηαληηλίδνπ, εκπφξσλ, εμαγσγέσλ θαη ηδηνθηεηψλ εξγνζηαζίνπ 

επεμεξγαζίαο ζηαθίδαο, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 2103, 11 Οθησβξίνπ 1928, ησλ εμαγσγέσλ, Γεψξγηνπ 

Απνζηνιάθε θαη Δκκαλνπήι Βαζηιάθε, βιπ. Αλόξζσζηο, , αξηζ. 2104, 12 Οθησβξίνπ 1928, ηνπ 

ζηαθηδέκπνξνπ Μηραήι Σδνπιάθε, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 2106, 14 Οθησβξίνπ 1928φπσο θαη ηνπ 

εκπφξνπ θαη παξαγσγνχ, Παλαγηψηε Πξαηηθάθε, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 2107, 16 Οθησβξίνπ 1928. 

Γηα ην ηειηθφ πφξηζκα, βιπ. βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 2110, 19 Οθησβξίνπ 1928. 
293

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2377, 4 επηεκβξίνπ 1929. 
294

 Κψζηαο, Κσζηήο, Αγξνηηθή νηθνλνκία θαη γεσξγηθή ηξάπεδα, όςεη ο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην 

Μεζνπόιεκν (1919-1928), Σα ηεθκήξηα, Μ.Η.Δ.Σ., Αζήλα 1987, ζει. 41. 
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πεξηνρψλ, ζα νδεγνχζε αλαπφθεπθηα ζε αδηέμνδν, ζηελ πεξίπησζε πνπ έζησ γηα κία 

ρξνληά δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε απνξξφθεζε κεγάινπ κέξνπο ηεο παξαγσγήο. 

 Έλα άιιν δήηεκα, ελδεηθηηθφ ησλ πηέζεσλ πξνο ηνπο αγξφηεο, είλαη ε 

πξνζπάζεηα πνπ εθδειψλεηαη ην Μάην ηνπ 1929 απφ κέξνπο ησλ εκπφξσλ θαη 

εμαγσγέσλ ζηαθίδαο, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπλ ην ελδερφκελν ηεο ίδξπζεο 

ζπλεηαηξηζκψλ, κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία θαη εμαγσγή ηεο ζηαθίδαο απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο παξαγσγνχο. ε άξζξν ηνπ, ν ηπιηαλφο Κσλ. Κσλζηαληηλίδε, κέινο ελφο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εμαγσγηθνχο θαη βηνκεραληθνχο νίθνπο ηεο πφιεο, ππνζηήξημε 

φηη νπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο απηήο ηεο κνξθήο ζα απνηχγραλε.
295

 Αληίζηνηρα, 

αλψλπκν κέινο ηνπ εμαγσγηθνχ νίθνπ «Άθξαηνο & Βαζηιάθεο», πξνεηδνπνηνχζε 

ηνπο παξαγσγνχο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο, ζεσξνχκελεο σο δεδνκέλεο, απνηπρίαο ησλ 

εμαγσγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο παξάδεηγκα ηελ αδπλακία ηνπ 

Αλψλπκνπ ηαθηδηθνχ Οξγαληζκνχ λα εμαζθαιίζεη ην νπζηαζηηθφ φθεινο ησλ 

παξαγσγψλ.
296

 

Ζ ζπδήηεζε απηή εμειίζζεζαη απφ ηελ άλνημε κέρξη θαη ην θαινθαίξη ηνπ 

1929, πεξίνδν φπνπ φιεο νη ελδείμεηο, πξνκήλπαλ κία εμαηξεηηθή παξαγσγή, 

δεκηνπξγψληαο βάζηκεο πξνζδνθίεο γηα ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηελ άκεζε 

ελίζρπζε ηνπ ηνπηθνχ εκπνξίνπ.
297

 Σα θαηαζηξνθηθά σζηφζν θαηξηθά θαηλφκελα πνπ 

ελέζθεςαλ θαηά ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ, πιήηηνληαο επί καθξφλ ην 

ζχλνιν ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο
298

, θαηέζηεζαλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξαγσγήο 

ζηαθίδαο θαη επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ αθαηάιιειν γηα εμαγσγή, αλαγθάδνληαο ηελ 

θπβέξλεζε λα επηηξέςεη ηελ απφζηαμε ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ζνχκαο.
299
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2268, 1 Μαΐνπ 1929. 
296

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2274, 10 Μαΐνπ 1929 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2275, 11 Μαΐνπ 1929. 

Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο πνπ δφζεθε ζην φιν δήηεκα είλαη ε δεκφζηα ηνπνζέηεζή ηνπ Δκπνξηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ ππέξ ησλ ζηαθηδεκπφξσλ, παξαβηάδνληαο ηελ πνιηηηθή πνπ είρε ηεξήζεη κέρξη ηφηε, 

απνθεχγνληαο ηελ άκεζε εκπινθή ζε αληίζηνηρνπ είδνπο αληηπαξαζέζεηο, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 2359, 

14 Απγνχζηνπ 1929 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2367, 24 Απγνχζηνπ 1929.  
297

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2312, 22 Ηνπλίνπ 1929. 
298

 Ζ έθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο, απνδίδεηαη κε εμαηξεηηθφ ηξφπν ζην νδνηπνξηθφ ηεο Αλόξζσζηο, ζε φιε 

ηελ αλαηνιηθή Κξήηε, ην νπνίν δεκνζηεχεηαη ζε ζπλερφκελα άξζξα απφ ηηο 13 επηεκβξίνπ κέρξη θαη 

ην ηέινο ηνπ κήλα.  
299

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2382, 10 επηεκβξίνπ 1929. Μία κέξα λσξίηεξα, ν πξφεδξνο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., είρε 

εθθξάζεη ηηο ζέζεηο ηνπ, αλαθνξηθά κε ηε κνξθή θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ θξαηηθψλ 

παξεκβάζεσλ, πξνηείλνληαο λα γίλεη απφζηαμε κφλν ησλ κε απνμεξακέλσλ θαξπψλ ελψ φζνη είραλ 

κελ απνμεξαλζεί άιια ιφγσ ηεο βξνρήο είραλ θαηαζηεί αθαηάιιεινη πξνο εκπνξία, πξνηεηλφηαλ λα 

αγνξαζηνχλ απφ ην θξάηνο θαη λα παξαρσξεζνχλ ζηα εξγνζηάζηα νηλνπλεπκαηνπνηίαο, βιπ. 

Αλόξζσζηο, αξηζ. 2387, 17 επηεκβξίνπ 1929.  
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Κεθάιαην 2. «Τθίζηαηαη θξίζηο ελ ηε πφιεη καο;».300
 

 

Δληφο ηνπ θαηλνκεληθά δπζκελνχο απηνχ θιίκαηνο, ην θζηλφπσξν ηνπ 1929 

εληείλνληαη νη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηνλ αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε αγνξά ηνπ 

Ζξαθιείνπ, θαη εηδηθά ην εκπφξην, είραλ εηζέιζεη πιένλ ζε κηα πεξίνδν βαζχηεξεο 

θξίζεο. Ζ απάληεζε πνπ έδσζε ην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ζηα ηέιε επηεκβξίνπ πξνο ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο δελ δηαθνξνπνηνχληαλ ζεκαληηθά απφ ηελ θπξίαξρε 

κέρξη ηφηε αληίιεςε, πεξί ηεο χπαξμεο ελφο δηαξθνχο, δπζκελνχο θιίκαηνο γηα ην 

εκπφξην, απφ ην ηέινο ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ ρξφλσλ θαη εληεχζελ. Σν γεγνλφο 

απηφ νπσζδήπνηε έρεη πξνθαιέζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, πνπ ζεσξνχληαλ σζηφζν 

φηη ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ, φπσο νη 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, ηα δεκφζηα έξγα θαη θπξίσο, ε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε, 

αιιά θαη ε επίδεημε αλνρήο απφ κέξνπο ησλ Σξαπεδψλ πξνο ηηο νθεηιέο ησλ 

εκπφξσλ.
301

 

Με άιια ιφγηα, ην Δ.Β.Δ.Ζ. ηέζζεξα ζρεδφλ ρξφληα κεηά απφ ηελ εκθάληζε 

ησλ πξψησλ ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ, εμαθνινπζνχζε λα αλαγλσξίδεη σο αηηία  

ηνπο, ην επξχηεξν αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ πιαίζην, δηαηεξψληαο ηελ πεπνίζεζε φηη ε 

φπνηα ιχζε δελ ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη παξά κφλν κέζσ ηεο αλάθακςεο ηεο 

δηεζλνχο νηθνλνκίαο. Μέρξη ηφηε, ην επηδησθφκελν έπξεπε λα είλαη ε ζπληήξεζε ησλ 

βαζηθψλ δνκψλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, πξννπηηθή πνπ πξνυπέζεηε ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θπξίσο ησλ αλαγθψλ ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ, θαη ηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηαηήξεζε ηεο 

ηηκήο ηνπο ζε αληαγσληζηηθά επίπεδα. 

Υσξίο ακθηβνιία, ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ήηαλ ππαξθηά. Χζηφζν, ε 

πεηζκαηηθή πξνζήισζε ζε απηνχο θαη κφλν ηνπο παξάγνληεο, νπζηαζηηθά έζεηε ζην 

πεξηζψξην άιια, εμίζνπ ζεκαληηθά, δεηήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο. Σε ζέζε απηή 

δηαθήξπμε ζε πξνζσπηθφ ηνπ άξζξν, πνπ δεκνζηεχηεθε ηελ ίδηα πεξίνδν, ν Θ. Η. 

Κνπθάθεο, έκπνξνο κε ηδηαίηεξε δξαζηεξηφηεηα.
302

 ην θείκελν απηφ, πέξα απφ ηηο 

ζπλήζεηο αλαθνξέο ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ ζηελ δηεζλή νηθνλνκία, 

ζπζρεηηδφηαλ γηα πξψηε θνξά ε πξνζπάζεηα ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ λνκίζκαηνο θαη ηεο 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2407, 9 Οθησβξίνπ 1929. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 26 επηεκβξίνπ 1929. Γπζηπρψο, ην θαζ’ απηφ θείκελν ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο, 

δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα πξαθηηθά. Σα φπνηα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε 

εληφο ηνπ πκβνπιίνπ. 
302

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 453.  
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επαλαθνξάο ηνπ ρξπζνχ θαλφλα, κε ηα πξνβιήκαηα ζην επίπεδν ηεο ξεπζηφηεηαο θαη 

ηεο θαηαλάισζεο. Ζ δχζθνιή απηή θαηάζηαζε επηδεηλσλφηαλ αθφκα πεξηζζφηεξν 

απφ ηε εηδηθή θνξνινγία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ λένπ ιηκαληνχ, θαη ην πςειφ 

θνξησεθθνξησηηθφ θφζηνο, κε άκεζν επαθφινπζν ηελ κεηαθίλεζε ελφο ζεκαληηθνχ 

πνζνζηνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ απφ ην Ζξάθιεην πξνο ηα 

πεξηθεξεηαθά ιηκάληα. Γίλνληαλ αθφκα αλαθνξά ζηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο, ή έζησ 

πεξηνξηζκνχ, ηνπ ζηαζεξά αξλεηηθνχ ηζνδπγίνπ, ηεο ππεξβνιηθήο δηεχξπλζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εκπφξσλ, εμαηηίαο ηεο ίδξπζεο πνιπάξηζκσλ 

επηρεηξήζεσλ, θπξίσο απφ κέξνπο ησλ πξνζθχγσλ, φπσο θαη ησλ πξνβιεκάησλ απφ 

ηηο θαθέο ζνδεηέο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Σέινο, ν Κνπθάθεο δελ παξέιεηςε λα 

επηζεκάλεη φηη έλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα ήηαλ ε «Απεξίζθεπηνο αθηλεηνπνίεζηο 

ζεκαληηθψλ ξεπζηψλ θεθαιαίσλ, είο αθίλεηα κε παξαγσγηθά, θαη ηδίσο είο Σνχξθηθα 

αζηηθά θηήκαηα…».
303

  

Κάζε κία απφ ηηο αλαθνξέο απηέο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κέξνο κίαο 

μερσξηζηήο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί αλ, θαη ζε πην βαζκφ, ε θάζε 

παξάκεηξνο είρε επεξεάζεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Τπάξρεη σζηφζν θάζε ιφγνο λα 

ζεσξεζεί φηη φιεο καδί θαη θάζε κία μερσξηζηά, είραλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε 

δπζπξαγία πνπ παξνπζίαδε ε ηνπηθή νηθνλνκία ζηα ηέιε ηνπ 1929. Σν γεγνλφο φηη 

αθφκα δελ είραλ θάλεη ηελ παξνπζία ηνπο ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζε κεγαιχηεξε 

θιίκαθα, νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δπλαηφηεηα ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ λα 

εμαζθαιίδνπλ ηα αλαγθαία δάλεηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εηήζηνπ θχθινπ. Ο 

ζθνπφο απηφο εμππεξεηνχληαλ κέζσ ηεο άζθεζεο πηέζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο, αιιά 

θαη ηεο αλαπαξαγσγήο κίαο εμηδαληθεπηηθήο εηθφλαο γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, σο έλα 

ζχζηεκα πνπ είρε πιεγεί, ρσξίο σζηφζν λα ράζεη ηηο νπζηαζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, 

θαη άξα ηελ αμηνπηζηία ηεο.  

ην πιαίζην απηφ, θαζίζηαηαη θαηαλνεηή ε αληίδξαζε πνπ πξνθαινχζαλ ηα 

θαηά θαηξνχο δεκνζηεχκαηα, πνπ αλαθέξνληαλ ζηε δπζνίσλε θαηάζηαζε ηνπ 

ηνπηθνχ εκπνξίνπ. Σν θζηλφπσξν ηνπ 1929, ε δεκνζίεπζε ζεηξάο ζρεηηθψλ άξζξσλ 

απφ ηελ «Διεχζεξεο θέςηο»
304

, πξνθάιεζε ηελ νξγή ηεο «Αλφξζσζεο», πνπ 

έζπεπζε λα ηεο επηξξίςεη ηελ επζχλε γηα ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ ηξαπεδψλ, πνπ 

κε κφλε εμαίξεζε ηελ Δζληθή, απνθάζηζαλ λα πεξηνξίζνπλ ή λα δηαθφςνπλ ηηο 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2407, 9 Οθησβξίνπ 1929. 
304

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2411, 13 Οθησβξίνπ 1929. Σα θχιια ηεο «Διεχζεξεο θέςηο» ηεο πεξηφδνπ 

απηήο, δπζηπρψο δελ εληνπίζηεθαλ. Οη φπνηεο αλαθνξέο, βαζίδνληαη ζηα θείκελα ηεο «Αλφξζσζηο». 
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πξνεμνθιήζεηο, απμάλνληαο παξάιιεια ηηο πηέζεηο γηα ηελ είζπξαμε ησλ δηαθφξσλ 

νθεηιψλ.
305

  

Απαληψληαο ζε ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ν Αιθ. Μαξήο ππνζηήξημε φηη ε 

φπνηα επηθπιαθηηθφηεηα, ηφζν απφ κέξνπο ηεο Δζληθήο φζν θαη ησλ άιισλ ηξαπεδψλ, 

νθεηιφηαλ ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γεληθνχ Γηνηθεηή Κξήηεο λα δεηήζεη απφ ηα 

θεληξηθά ησλ ηξαπεδψλ ηελ επίδεημε «αλεθηηθφηεηαο» ιφγσ ησλ θαηαζηξνθψλ ηνπ 

επηεκβξίνπ ηνπ 1929. Δμίζνπ πξνβιεκαηηθή ήηαλ θαη ε πξνζπάζεηα αξθεηψλ 

εκπφξσλ, λα απνθχγνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, επηθαινχκελνη ηε δχζθνιή ζέζε ησλ 

παξαγσγψλ.
306

  

Σν δήηεκα επηρείξεζε λα θιείζεη ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, κε πξνζσπηθή ηνπ 

ζπλέληεπμε ζηνλ ηχπν, ν πξφεδξνο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., Ησάλ. Καξνχδνο, 

επαλαιακβάλνληαο γηα άιιε κηα θνξά ηηο ζπλήζεηο απφςεηο, πεξί ηεο ηθαλφηεηαο ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο λα επηβηψλεη, παξά ηα ζπλερή πξνβιήκαηα θαη ηελ πεξηξξένπζα 

θξίζε.
307

 ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε θαη ε εηδηθή ζπλάληεζε πνπ πξνθάιεζε ην 

Δ.Β.Δ.Ζ. κε ηε παξνπζία ησλ δηεπζπληψλ ησλ ηνπηθψλ ηξαπεδηθψλ 

ππνθαηαζηεκάησλ, δεηψληαο γηα άιιε κία θνξά ηελ ζπλέρηζε ηεο απξφζθνπηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, απφ κέξνπο ηνπο, ηεο «πγηνχο» ηνπηθήο αγνξάο.
308

 

 

2.1. Σν ρξενζηάζην ηνπ 1930.  

 

Παξάιιεια κε ηηο πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο ηεο εηθφλαο κηαο αμηφπηζηεο νηθνλνκίαο, 

βξηζθφηαλ ζε εμέιημε κηα άιιε δηαδηθαζία, αλαθνξηθά κε ηελ απνηξνπή ηεο επηβνιήο 

λένπ ρξενζηαζίνπ, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είραλ 

πξνθαιέζεη ζηνπο αγξφηεο νη θαηαζηξνθέο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1929.  

Ζ θήξπμε ηνπ πξψηνπ ρξενζηαζίνπ, έλα ρξφλν λσξίηεξα, είρε γίλεη απνδεθηή 

κάιινλ κε αλαθνχθηζε απφ κέξνπο ησλ εκπφξσλ, ζεσξψληαο φηη ζα ζπλέβαιε ζην 

θαηεπλαζκφ ησλ αγξνηψλ. κσο ηελ άπνςε απηή δελ αζπαδφηαλ ην ζχλνιν ηνπ 

εκπνξηθνχ θφζκνπ. ε αληίζεζε κε ηνπο εκπφξνπο, νη επαγγεικαηίεο, έρνληαο πνιχ 

κηθξφηεξα πεξηζψξηα θαη φληαο πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλνη ζηα αγξνηηθά ρξέε, 

έζπεπζαλ ήδε απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1929 λα δεηήζνπλ, ρσξίο λα βξνπλ 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2411, 13 Οθησβξίνπ 1929. 
306

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 18 Οθησβξίνπ 1929. 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2452, 18 Οθησβξίνπ 1929. 
308

Αλόξζσζηο, αξηζ. 2423, 27 Οθησβξίνπ 1929. Γπζηπρψο, δελ εληνπίζηεθαλ ηα πξαθηηθά ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλάληεζεο.  
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αληαπφθξηζε, ηε κεζνιάβεζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., πξνθεηκέλνπ λα αξζεί ην ρξενζηάζην.
309

 

Έλα αληίζηνηρν αίηεκα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ελλέα κήλεο αξγφηεξα, πξνεξρφκελν 

απηή ηε θνξά απφ ην ζχλδεζκν ππνδεκαηνπνηηψλ, φπνπ δεηνχκελν δελ ήηαλ πιένλ ε 

παχζε, αιιά ε ζπκπεξίιεςε ηνπ εκπνξηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θφζκνπ ζην 

ρξενζηάζην. Ζ απάληεζε ηνπ Γ.. ζην αίηεκα απηφ ήηαλ ζαθψο αξλεηηθή, ρσξίο 

φκσο λα απνθιείεη ην ελδερφκελν, ζε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

ρξενζηαζίνπ, λα ππάξμεη θάπνηα επσθειήο ξχζκηζε γηα ηνπο επαγγεικαηίεο.
310

 

Αλαθνξέο ζηελ πξννπηηθή ηεο αλαλέσζεο ηνπ γεσξγηθνχ ρξενζηαζίνπ ηνπ 

1928, είραλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο ζηνλ ηνπηθφ Σχπν ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 

επηεκβξίνπ ηνπ 1929.
311

 Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα παξνπζηάζηεθε ζην Γ.. ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ. ην ζρεηηθφ λνκνζρέδην, φπνπ πξνβιέπνληαλ ε παξνρή αλαζηνιήο γηα ηηο 

νθεηιέο φζσλ εκπφξσλ ζπλδένληαλ κε ηα ππφ αλαζηνιή ρξέε ησλ αγξνηψλ. Ζ 

αληίδξαζε ηνπ πκβνπιίνπ, θαη εηδηθά ησλ κειψλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο, ζην 

ελδερφκελν απηφ, ππήξμε απφιπηα αξλεηηθή, κε βαζηθφ επηρείξεκα ηελ αδπλακία 

κεγάινπ κέξνπο ησλ εκπφξσλ λα απνδείμνπλ ηππηθά ηηο ζρεηηθέο νθεηιέο. Ζ πξφηαζε 

λα εμαγνξαζηνχλ ηα ρξέε πξνο ηνπο εκπφξνπο απφ ηηο ηξάπεδεο θξίζεθε σο 

αλεθάξκνζηε απφ ην ίδην ην πκβνχιην, πνπ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δεκηέο 

ζηελ παξαγσγή θαηά ην επηέκβξην ηνπ 1929 δελ ήηαλ ηέηνηεο ψζηε λα δηθαηνινγνχλ 

έλα λέν ρξενζηάζην.
312

 

Καηά ηνπο επφκελνπο κήλεο, ην Δ.Β.Δ.Ζ. εμαθνινχζεζε λα ππεξαζπίδεηαη ηε 

ζηάζε ηνπ, επηρεηξεκαηνινγψληαο δεκφζηα ελάληηα ζην ρξενζηάζην
313

, πξνθαιψληαο 

ελίνηε ηελ νξγηζκέλε αληίδξαζε ησλ αγξνηψλ θαη ηνπ βαζηθνχ, θαηά ηελ πεξίνδν 

απηή, θνξέα έθθξαζεο ηνπο, ηνπ Γεσξγηθνχ Δπηκειεηεξίνπ.
314

 Αλαδεηψληαο θάπνηα 

ιχζε, νη ηνπηθνί παξάγνληεο πξφηεηλαλ λα ππνρξεσζεί ε Κηεκαηηθή Σξάπεδα λα 

ρνξεγήζεη, ππφ ηε κνξθή δαλείσλ πξνο ηνπο αγξφηεο, ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ 180 

εθαηνκκπξίσλ πνπ ζα εηζέπξαηηε απφ ηελ απνπιεξσκή δαλείνπ πνπ είρε ρνξεγεζεί 

ην 1927 ζηε Ληκεληθή Ζξαθιείνπ, γηα ηα έξγα ηνπ ιηκαληνχ
315

, ή αθφκα λα αζθεζνχλ 

πηέζεηο ζηε λενζχζηαηε Αγξνηηθή Σξάπεδα, γηα ηε ρνξήγεζε λέσλ δαλείσλ.
316

 ε κία 

                                                      
309

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 25 Φεβξνπαξίνπ 1929. 
310

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 26 επηεκβξίνπ 1929. 
311

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2384, 12 επηεκβξίνπ 1929. 
312

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 5 Ννεκβξίνπ 1929. 
313

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2439, 17 Ννεκβξίνπ 1929. 
314

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2441, 19 Ννεκβξίνπ 1929. 
315

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2469, 22 Γεθεκβξίνπ 1929. Σελ πξφηαζε απηή, ππνζηήξημε, αλ θαη κε αξθεηνχο 

δηζηαγκνχο θαη ην Δ.Β.Δ.Ζ., βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 20 Γεθεκβξίνπ 1929. 
316

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2447, 26 Ννεκβξίνπ 1929 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2472, 28 Γεθεκβξίνπ 1929. 
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λέα ζπλεδξίαζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο, νη ηνπηθνί πνιηηεπηέο, 

παξαδέρζεθαλ ηελ αδπλακία ηνπο λα πξνσζήζνπλ ηελ εμαίξεζε ησλ ρξεψλ πξνο ηνπο 

εκπφξνπο. Παξνπζίαζαλ σζηφζν κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ, πνπ πεξηφξηδαλ 

ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ φζσλ ζα ηχγραλαλ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ λένπ ρξενζηαζίνπ, 

πξνζθέξνληαο νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα ηφζν ζηνπο ηδηψηεο δαλεηζηέο φζν θαη ζηηο 

Σξάπεδεο.
317

 

 

2.2. Πξνζπάζεηεο αλαδηνξγάλσζεο.  

 

Θεσξψληαο φηη ε ζπκβηβαζηηθή ιχζε ελφο επηιεθηηθνχ ρξενζηαζίνπ δελ ζα 

επηδείλσλε ηα ήδε πθηζηάκελα πξνβιήκαηα, ν εκπνξηθφο θφζκνο απνδέρζεθε ελ 

ηέιεη, έζησ θαη ζησπειά, ην ρξενζηάζην ην 1930.
318

 χληνκα φκσο, ε πξνζδνθία 

απηή δηαςεχζηεθε. Σφζν ε εκπνξηθή θίλεζε φζν θαη ε ξεπζηφηεηα πεξηνξίζηεθαλ 

αθφκα πεξηζζφηεξν, ρσξίο παξάιιεια λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπ αγξνηηθνχ 

θφζκνπ, ν νπνίνο εμαθνινπζνχζε λα αλαδεηά ιχζεηο ζην δηπιφ πξφβιεκα ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ρξεψλ θαη ηεο έιιεηςεο πηζηψζεσλ.
319

 

Σα πξνβιήκαηα εληάζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ άλνημε ηνπ 1930 ιφγσ ηεο 

ρακειήο ηηκήο ηνπ ιαδηνχ, αλαγθάδνληαο ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο λα αλαδεηήζνπλ 

λέεο ιχζεηο. Δλδεηθηηθή είλαη ε πξσηνβνπιία ηνπ βνπιεπηή Λαζηζίνπ Ν. Κνζξή λα 

δεηήζεη, απφ θνηλνχ θαη κε άιινπο ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο, αληί ηεο έληαμεο ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσθειψλ ηακείσλ ζηελ Αγξνηηθή, ηεο ρξήζεο ηνπο απφ θνηλνχ κε ηα 

απνζεκαηηθά ησλ εθεδξηθψλ ηακείσλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κε ππνζηήξημε ηεο 

Αγξνηηθήο θαη ηεο Δζληθήο, κία «Κξεηηθήλ Γεσξγηθή θαη Δθεδξηθήλ Σξάπεδαλ».
320

 

Δπηπιένλ, αζθήζεθαλ εθ λένπ πηέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε δαλείσλ απφ ηελ Κηεκαηηθή, 

κε βάζε ην απνπιεξσζέλ δάλεην ηεο Ληκεληθήο Δπηηξνπήο
321

, ρσξίο λα είλαη ζαθέο 

αλ ππήξμαλ ηα φπνηα απνηειέζκαηα, ηφζν ζηε κία φζν θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε. 

ην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ ελάληηα ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ αγξνηψλ απφ ηνπο ηνθνγιχθνπο, πνπ γηα πνιινχο απνηεινχζαλ 

πιένλ ηελ έζραηε ιχζε.
322

 Δπηπιένλ, παξαζρέζεθαλ νξηζκέλεο δηεπθνιχλζεηο ζην 

                                                      
317

 Σν ρξενζηάζην ηνπ 1930, αθνξνχζε ηνπο θαη’ επάγγεικα αγξφηεο θαη φρη ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ 

ηεο ππαίζξνπ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 8 Ηαλνπαξίνπ 1930, φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2481, 10 

Ηαλνπαξίνπ 1930 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2484, 14 Ηαλνπαξίνπ 1930. 
318

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2505, 7 Φεβξνπαξίνπ 1930. 
319

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2541, 23 Μαξηίνπ 1930 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2544, 28 Μαξηίνπ 1930. 
320

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2501, 7 Φεβξνπαξίνπ 1930. 
321

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2559, 29 Απξηιίνπ 1930. 
322

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2672, 13 επηεκβξίνπ 1930 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2728, 15 Ννεκβξίνπ 1930. 
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επίπεδν ηεο είζπξαμεο δαλείσλ θαη θφξσλ
323

, ελψ εληνπίδνληαη θαη αξθεηέο αλαθνξέο 

σο πξνο ηελ αλάγθε αλαδηνξγάλσζεο ηεο γεσξγίαο κέζσ θξαηηθψλ, ή κε, 

παξεκβάζεσλ. Δηδηθφηεξα, εληνπίδνληαη πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αλαδηάξζξσζε 

ηεο ηνπηθήο γεσξγηθήο ηδηνθηεζίαο
324

, ηελ επαλεθπαίδεπζε ησλ αγξνηψλ
325

, θαη ηελ 

δεκηνπξγία απφ ην θξάηνο παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ ζε ηνκείο πνπ είραλ κείλεη ζην 

πεξηζψξην, φπσο ε νηλνπνηία.
326

 Αλαβίσζαλ αθφκα θαη νη παιαηφηεξεο πξνζπάζεηεο, 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ απηφλνκνπ ζηαθηδηθνχ νξγαληζκνχ, έρνληαο σο βάζε 

ηελ ήδε πθηζηάκελε Έλσζε πλεηαηξηζκψλ Πσιήζεσο νπιηαλίλαο. Παξά ηηο πεξί 

ηνπ αληηζέηνπ αλαθνξέο
327

, νη πξνζπάζεηεο απηέο απέβεζαλ άθαξπεο, πεξηνξίδνληαο 

ηηο φπνηεο πξνζδνθίεο ζηελ δεκηνπξγία απιά κηαο δηεπξπκέλεο ζπλεηαηξηζηηθήο 

έλσζεο.
328

 Ζ αληίδξαζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ζηε λέα απηή πξνζπάζεηα ήηαλ κάιινλ 

ζπγθξαηεκέλε ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ, επαλαιακβάλνληαο ηελ πάγηα ζέζε ηνπ 

πεξί «…αλαξκνδηφηεηνο ησλ παξαγσγψλ πξνο δηεμαγσγήλ εκπνξίαο…»
329

, 

πξνηάζζνληαο αληί ελφο απηφλνκνπ νξγαληζκνχ, ηελ έληαμε ησλ παξαγσγψλ ζε 

επηκέξνπο, ηνπηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο.
330

  

Χζηφζν, γεληθή πξνηεξαηφηεηα παξέκελε ε αληηκεηψπηζε ηνπ αγξνηηθνχ 

ρξένπο, εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππήξρε ε πξφζεζε γηα ηελ επηβνιή λένπ 

ρξενζηαζίνπ.
331

 Απφ ηελ πιεπξά ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, απμάλνληαλ νη πηέζεηο γηα 

ηελ είζπξαμε ησλ γεσξγηθψλ νθεηιψλ, εηδηθά κεηά θαη ηελ απνηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κεηαηξνπήο ησλ παιαηφηεξσλ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ ζε 

κεζνπξφζεζκα.
332

 

  

2.3. Τπό ηελ επίδξαζε ηεο «Δπξσπατθήο Κξίζεο». 

 

Γίλνληαο έκθαζε ζηα δπζεπίιπηα, ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, 

θαη ζεσξψληαο σο δεδνκέλν φηη ν δσηηθφο ρψξνο ηνπ ηνπηθνχ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ, 

ήηαλ θαη ζα παξέκελαλ νη επξσπατθέο ρψξεο, ειάρηζηε ζεκαζία δφζεθε απφ ηνπο 

ηνπηθνχο παξάγνληεο, ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία 

                                                      
323

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2693, 3 Οθησβξίνπ 1930.  
324

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2596, 14 Ηνπλίνπ 1930.  
325

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2662, 2 επηεκβξίνπ 1930.  
326

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2626, 22 Ηνπιίνπ 1930.  
327

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2505, 7 Φεβξνπαξίνπ 1930.  
328

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2487, 17 Ηαλνπαξίνπ 1930. 
329

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 5 Μαξηίνπ 1930. 
330

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 21 Μαξηίνπ 1930, φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2922, 18 Ηνπιίνπ 1931.  
331

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2790, 8 Φεβξνπαξίνπ 1931. 
332

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2699, 11 Οθησβξίνπ 1930, φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2717, 1 Ννεκβξίνπ 1930.  
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κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 1929.
333

 Υξεηάζηεθε λα πεξάζεη ζρεδφλ έλαο ρξφλνο έσο 

φηνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηνλ ηνπηθφ Σχπν, ππφ ην θφβν ηεο επηδείλσζεο ηεο 

Αγγιηθήο νηθνλνκίαο, ηα πξψηα εμεηδηθεπκέλα, αλαιπηηθά άξζξα, φπνπ, ζηα 

πεξηζζφηεξα εμ απηψλ, εμαθνινπζνχζε λα απνηειεί θνηλφ ηφπν ε ζχλδεζε ηεο 

γεληθεπκέλεο πιένλ θξίζεο κε ην ηδηφηππν αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ πιαίζην πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί κεηά ηνλ πφιεκν. Σν πξφζθαηα γεγνλφηα ζεσξνχληαλ σο κία «ηππηθή» 

θξίζε ππεξπαξαγσγήο, ηελ νπνία ηα θξάηε δελ κπφξεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ 

έγθαηξα, είηε ιφγσ ηεο θαθήο ηνπο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο, είηε, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Ακεξηθήο, επεηδή ήηαλ απξνεηνίκαζηα, έρνληαο παξαπιαλεζεί απφ 

ηελ επκάξεηα θαη ηνλ εχθνιν πινπηηζκφ.
334

  

 πσο ήηαλ αλακελφκελν, ην άκεζν δεηνχκελν, ήηαλ αλ θαη κε πνηνλ ηξφπν, ε 

θξίζε απηή κπνξνχζε λα επεθηαζεί ζηελ Διιάδα. ε γεληθέο γξακκέο ε κία άπνςε, 

ππνζηήξηδε φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία, σο ειάρηζηα εθηεζεηκέλε, κε «πγηή» 

δεκνζηνλνκηθά
335

, θαη έρνληαο ζπζζσξεχζεη ζεκαληηθή εκπεηξία, είρε ηε δπλαηφηεηα 

λα παξακείλεη αλεπεξέαζηε απφ ηα επξχηεξα γεγνλφηα, ή ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε 

λα πεξηνξίζεη ηνλ αληίθηππν ηνπο ζην ειάρηζην.
336

 Χζηφζν, άιια δεκνζηεχκαηα, 

ππνζηήξηδαλ φηη ην βάξνο ηνπ εμσηεξηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο, ε ππεξδηφγθσζε ησλ 

γεσξγηθψλ θαη εκπνξηθψλ ρξεψλ ζην εζσηεξηθφ, φπσο θαη ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ επαγγεικαηηψλ, είραλ νπζηαζηηθά ππνλνκεχζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

νηθνλνκία. Ο κφλνο ιφγνο πνπ ε θξίζε δελ είρε αθφκα πιήμεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

ήηαλ ε απζηεξή, θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, αθήλνληαο λα ελλνεζεί φηη κηα ελδερφκελε 

επέθηαζε ηεο θξίζεο ζηελ Δπξψπε, ζα πεξηφξηδε δξακαηηθά ηα φπνηα πθηζηάκελα 

πεξηζψξηα δηαρείξηζεο ησλ εζσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ.
337

  

ηαλ πξάγκαηη ζπλέβε απηφ, κε ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ρξπζνχ θαλφλα απφ ηελ 

Βξεηαλία ζηηο 21 επηεκβξίνπ ηνπ 1931, ε αγνξά ηνπ Ζξαθιείνπ θαίλεηαη φηη 

αηθληδηάζηεθε. Ο ηνπηθφο Σχπνο έζπεπζε λα αλαθνηλψζεη άκεζα ηελ είδεζε, 

παξνπζηάδνληαο κηα εηθφλα ζπλνιηθήο θαηάξξεπζεο ησλ ρξεκαηαγνξψλ Διιάδαο θαη 

Δπξψπεο
338

, ζπληζηψληαο παξφια απηά ςπρξαηκία, θαη επηζεκαίλνληαο 

                                                      
333

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2423, 27 Οθησβξίνπ 1929 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2439, 16 Ννεκβξίνπ 1929. 
334

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2809, 5 Μαξηίνπ 1931. 
334

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2712, 26 Οθησβξίνπ 1931 
335

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2712, 26 Οθησβξίνπ 1931. 
336

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2809, 20 Φεβξνπαξίνπ 1931. 
337

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2897, 3 Μαξηίνπ 1931 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2948, 19 Απγνχζηνπ 1931. 
338

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2974, 22 επηεκβξίνπ 1931.  
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επαλεηιεκκέλσο, ηελ ηθαλφηεηα ηφζν ηεο Διιεληθήο φζν θαη ηεο Βξεηαληθήο 

θπβέξλεζεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πεξηζηάζεηο.
339

 

Σν πιένλ ίζσο αξκφδην φξγαλν ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα λα αζρνιεζεί κε ηελ λέα 

απηή θαηάζηαζε, ην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., δελ θαηάθεξε λα ζπγθιεζεί παξά κφλν δχν 

εβδνκάδεο αξγφηεξα, θαη αθνχ είρε ήδε πξνεγεζεί κία απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα, ζηα 

ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα. Ζ πξψηε δηαπίζησζε ήηαλ ε χπαξμε ζνβαξψλ 

πξνβιεκάησλ ζηηο εμαγσγέο
340

, αιιά θαη ε χπαξμε ζεκαληηθψλ θεξδψλ γηα φζνπο 

εηζαγσγείο είραλ πξνβεί ζε πξναγνξέο. Ήδε, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εμαγσγέσλ 

είρε δεηήζεη απφ ην Δπηκειεηήξην λα δηακελχζεη πξνο ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηελ 

άξλεζή ηνπο λα ηεξήζνπλ φζεο ζπκθσλίεο είραλ θιεηζηεί κε ηελ πξνεγνχκελε 

ηζνηηκία. Χζηφζν, ηα παξηζηάκελα κέιε αξλήζεθαλ λα ππνζηεξίμνπλ ην αίηεκα απηφ, 

απνδερφκελνη, πξνο ράξηλ δηαηήξεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ηνπηθήο αγνξάο λα 

ηεξεζνχλ νη πθηζηάκελεο ζπκθσλίεο.
341

 

Απηφ θαζαπηφ ην γεγνλφο, αιιά θαη ηα κέηξα πνπ πάξζεθαλ απφ κέξνπο ηεο 

θπβέξλεζεο, έπιεμαλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ζε δχν επίπεδα. Αξρηθά πεξηφξηζαλ ηελ 

ειεχζεξε πξφζβαζε ησλ εκπφξσλ, ζην πνιχηηκν γ’ απηνχο ζπλάιιαγκα.
342

 Σν κέηξν 

απηφ έζηγε άκεζα ηνπο εμαγσγείο, θπξίσο φκσο ηνπο εηζαγσγείο, νδεγψληαο 

παξάιιεια ζε θάκςε ην ηνπηθφ εκπφξην. Ζ θαηάζηαζε απηή, πξννδεπηηθά 

επηδεηλψζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν, ππφ ηελ πίεζε ηνπ αλαγθαζηηθνχ πεξηνξηζκνχ ησλ 

ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ
343

, αιιά θαη ηνλ θινληζκφ ηεο εκπηζηνζχλεο ηφζν πξνο ην 

εζληθφ λφκηζκα, φζν θαη ηα λνκίζκαηα ησλ άιισλ ρσξψλ.
344

 

 Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνβιήκαηα απηά, φπσο θαη εθείλν ηεο επαλέλαξμεο 

ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζχληνκα άξρηζαλ λα εμνκαιχλνληαη. Παξέκελε φκσο 

έληνλν ην δήηεκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ πηζηψζεσλ. Δλδεηθηηθή ηεο αλάγθεο γηα 

ξεπζηφηεηα, ήηαλ ε έληνλε αληίδξαζε ησλ εηζαγσγέσλ ζηελ δέζκεπζε ηνπ Αιθ. 

Μαξή, κεηά απφ πξσηνβνπιία ηεο Γηνηθεηηθή επηηξνπήο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ, γηα ηε 

ζηνρεπφκελε παξνρή δαλείσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρηζε ησλ 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2975, 23 επηεκβξίνπ 1931.  
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 8 Οθησβξίνπ 1931. 
341

 ην θείκελν ηεο ζπδήηεζεο δελ αλαθέξεηαη θαλέλα ζηνηρείν σο πξνο ηνπο ιφγνπο πνπ ψζεζαλ ηνπο 

εμαγσγείο πξνο ηελ επηινγή απηή, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 8 Οθησβξίνπ 1931.  
342

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2984, 3 Οθησβξίνπ 1931. 
343

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2996, 20 Οθησβξίνπ 1931. 
344

 Δλδεηθηηθή είλαη ε παξνπζία ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, αξθεηψλ δεκνζηεπκάησλ πνπ δηαθήξπηηαλ ηελ 

πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο λα παξακείλεη ε δξαρκή ζηνλ θαλφλα, βιέπεηε, επηβεβαηψλνληαο επί ηεο 

νπζία ηελ πθέξπνπζα αλεζπρία, βιέπεηε: Αλόξζσζηο, αξηζ. 2989, 10 Οθησβξίνπ 1931 φπσο θαη 

Αλόξζσζηο, αξηζ. 3013, 10 Ννεκβξίνπ 1931. 
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εμαγσγψλ, θπξίσο ησλ ζηαθίδσλ. Ζ έληαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε, θαηεπλάζηεθε κφλν 

κεηά απφ ηελ παξέκβαζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, θαηαιήγνληαο ζηελ 

απφθαζε γηα ηελ αλάιεςε θάζε αλαγθαίαο πξσηνβνπιίαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε  

επαξθήο παξνρή ζπλαιιάγκαηνο ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο.
345

 

Σα αξρηθά απηά κέηξα, ζχληνκα αληηθαηαζηάζεθαλ απφ λένπ ειεγθηηθνχο 

κεραληζκνχο, θπξίσο επί ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, επηδηψθνληαο νπζηαζηηθά ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ εηζαγσγψλ, αιιά θαη ησλ δηαθφξσλ θεξδνζθνπηθψλ θαηλνκέλσλ. Ο 

ξπζκηζηηθφο απηφο κεραληζκφο απνηεινχζε ηνλ πξνπνκπφ εθείλνπ πνπ ζα 

δεκηνπξγνχληαλ θαηά ηα επφκελα ρξφληα, δίλνληαο γηα πξψηε θνξά ζηα ηνπηθά 

επηκειεηήξηα ηε δπλαηφηεηα άκεζεο παξέκβαζεο ζε νπζηαζηηθά εκπνξηθά θαη άιια 

δεηήκαηα. ην πιαίζην απηνχ, ε γλσκνδφηεζή ηνπο ζα ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηφζν ηεο έθηαζεο φζν θαη ηεο κνξθήο ησλ εηζαγσγψλ, ελψ ζα 

επηθνξηηδφηαλ θαη κε ηε δηεθπεξαίσζε ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο φιεο 

γξαθεηνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο.
346

 

Ζ παξάκεηξνο απηή δηαθνξνπνηνχζε ζε νπζηαζηηθφ βαζκφ ην λέν ζχζηεκα 

ειέγρνπ, ζε ζρέζε κε ην πξνγελέζηεξν ηνπ πλδηθάηνπ ησλ Σξαπεδψλ, θαζηζηψληαο 

ην επθνιφηεξα απνδεθηφ. ε απηφ ζπλέβαιε θαη ε απνδνρή, ηνπιάρηζηνλ απφ κέξνπο 

ησλ αλψηεξσλ εκπνξηθψλ ζηξσκάησλ, ηεο αλαγθαηφηεηαο ησλ ζπγθξηκέλσλ 

πεξηνξηζκψλ, σο κέζνλ απνθπγήο κίαο ελδερφκελεο θαηάξξεπζεο ηεο δξαρκήο, παξά 

θαη ελάληηα ζηε κέρξη ηφηε θαλαηηθή πξνζήισζε ηνπο ζηηο αξρέο ηεο «ειεχζεξεο 

αγνξάο».
347

 Άιισζηε, ηφζν νη φξνη ηνπ ζπζηήκαηνο παξαρψξεζεο λέσλ αδεηψλ 

εηζαγσγήο, φζν θαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ παξνρή ζπλαιιάγκαηνο, ζα επέηξεπαλ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ, πνπ είρε πξνέιζεη απφ ππεξδηφγθσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εκπνξηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαηά θχξην ιφγν, επηρεηξήζεσλ, θαηά ηα 

πξνεγνχκελα έηε. 

Σν άιιν κεγάιν δήηεκα πνπ απαζρνινχζε ηελ ηνπηθή αγνξά, ήηαλ ην δηαξθέο 

πξφβιεκα ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ. Γελ είρε πεξάζεη νχηε έλαο ρξφλνο απφ ηελ 

αλαζηνιή ηνπ ρξενζηαζίνπ ηνπ 1930, κία θίλεζε πνπ είραλ δερζεί κε αλαθνχθηζε νη 

έκπνξνη φισλ ησλ βαζκίδσλ, νη νπνίνη πιένλ, βξίζθνληαλ αληηκέησπνη, φρη κφλν κε 

ην ελδερφκελν ηελ άκεζεο επαλαθνξάο, αιιά θαη ηεο καθξνρξφληαο επηβνιήο ηνπ. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 8 Οθησβξίνπ 1931. 
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Αλόξζσζηο, αξηζ. 3114, 13 Μαξηίνπ 1932, φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 14 Ηαλνπαξίνπ 1932. 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. γηα ην δήηεκα ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, βιέπεηε: Δ.Β.Δ.Ζ., βιπ. 

Αλόξζσζηο, αξηζ. 3125, 26 Μαξηίνπ 1932. 
347

Αλόξζσζηο, αξηζ. 3094, 19 Φεβξνπαξίνπ 1932 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 3098, 24 Φεβξνπαξίνπ 

1932. 
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Απφ ηε κεξηά ηνπ, ην Δ.Β.Δ.Ζ. έζπεπζε λα δηαθεξχμεη φηη ε καθξνπξφζεζκε 

αλαζηνιή ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ δελ ζα έζσδε ηνπ αγξφηεο. Αληίζεηα ζα δηέιπε θαη 

ηνπο ηειεπηαίνπο δεζκνχο αλάκεζα ζε απηνχο θαη ηνπο εκπφξνπο, νδεγψληαο ηνπο 

ζην πεξηζψξην.
348

 Χο ελαιιαθηηθή, απεζηάιεζαλ ζηελ θπβέξλεζε θαη ηα λνκνζεηηθά 

ζψκαηα κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ επί ηνπ ζρεδηαδφκελνπ αλαγθαζηηθνχ λφκνπ, 

δεηψληαο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηε ζέζπηζε πνιχ πην απζηεξψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο αλαζηνιήο, αιιά θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνβιεπνκέλνπ απφ ην ζρεηηθφ λφκν ζπζηήκαηνο πιεηζηεξηαζκψλ.
349

 

 

2.4. Ο θόβνο ηεο λνκηζκαηηθήο αζηάζεηαο.  

 

πσο επηγξακκαηηθά αλαθέξζεθε, απηφ πνπ αλεζπρνχζε πεξηζζφηεξν ηνλ ηνπηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, δελ ήηαλ ηφζν ν πεξηνξηζκφο ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

απφ ηελ επηβνιή ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ ειέγρνπ, ή αθφκα θαη ην λέν αγξνηηθφ 

ρξενζηάζην, φζν ην ελδερφκελν ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ρξπζνχ θαλφλα, θαη ηεο 

θαηαβαξάζξσζε, φπσο αλακελφηαλ, ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο. ε επίπεδν δεκφζηνπ 

ιφγνπ, ν θφβνο απηφο εθθξάζηεθε κε πιεηάδα άξζξσλ, θαζ’ φιν ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα, απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1931 κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ 

Υξπζνχ θαλφλα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1932.
350

 Απφ απηά, πνιιά αθνξνχζαλ ηελ αλάιπζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο σο έλα γεληθφ θαηλφκελν
351

, ελψ άιια, επηθεληξσλφκελα 

εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, παξνπζίαδαλ κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο, πνπ, θαηά 

ηνπο ζπληάθηεο ηνπο, ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αλαδηάηαμε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο.
352

 Σέινο, έλα κεγάιν κέξνο εμ απηψλ, απνζθνπνχζε ζηελ παξάζεζε ησλ 

δηάθνξσλ επαθψλ θαη ζπλαληήζεσλ ηεο θπβέξλεζεο ζην εμσηεξηθφ, κε ζθνπφ λα 

εμαζθαιίζεη ηηο πνιππφζεηεο εθείλεο πηζηψζεηο, πνπ ζα επέηξεπαλ ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο.
353

 

Χζηφζν, ε θίλεζε πνπ πξνζδηνξίδεη κε ηνλ πην μεθάζαξν ίζσο ηξφπν, ηφζν ηε 

ζηάζε φζν θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ, ήηαλ ε δεκφζηα ηνπνζέηεζε 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 5 Ννεκβξίνπ 1931.  
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Αλόξζσζηο, αξηζ. 3039, 11 Γεθεκβξίνπ 1931. Γηα ηελ αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ ζέζεσλ ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ., βιέπεηε: Αλόξζσζηο, αξηζ. 3037, 9 Γεθεκβξίνπ 1931. 
350

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3086, 10 Φεβξνπαξίνπ 1932. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε άξλεζε απφ κέξνπο ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ., λα δερζεί φρη κφλν ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ρξπζήο βάζεο άιια αθφκα θαη έλα δηκεηαιιηθφ 

ζχζηεκα. βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 3059, 9 Ηαλνπαξίνπ 1932. 
351

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3105, 3 Μαξηίνπ 1932.  
352

 Δλδεηθηηθή είλαη ε δεκνζίεπζε άξζξνπ κε ην ηίηιν «Ση θξνλεί δηα ην 1932 ν νηθνλνκνιφγνο 

Κέπλο», βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 3075, 28 Ηαλνπαξίνπ 1932. 
353

 Δλδεηθηηθά βιέπεηε Αλόξζσζηο, αξηζ. 3062, 13 Ηαλνπαξίνπ 1932, Αλόξζσζηο, αξηζ. 3146, 20 

Απξηιίνπ 1932, φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 3095, 20 Φεβξνπαξίνπ 1932. 
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ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ζηα ηέιε Μαξηίνπ ηνπ 1932, ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο 

θπβέξλεζεο εζληθνχ ζπλαζπηζκνχ. Βαζηθφο εηζεγεηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ηελ 

νπνία θαη ππνζηήξημε κε πείζκα, ελάληηα ζηηο αληηδξάζεηο νξηζκέλσλ κειψλ, ππήξμε 

ν πξφεδξνο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ζπγθαιψληαο γηα ην ιφγν απηφ έθηαθηε ζπλέιεπζε.
354

 

Παξφηη ε θίλεζε απηή, εληάζζνληαλ ζην πιαίζην κίαο επξχηεξεο πξσηνβνπιίαο πνπ 

είρε αλαιεθζεί απφ ηα ππφινηπα επηκειεηήξηα θαη άιιεο εκπνξηθέο νξγαλψζεηο, ζα 

πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχζε κία ππέξβαζε, δεδνκέλεο ηεο κέρξη ηφηε 

απζηεξήο πξνζήισζεο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ζηελ ηαθηηθή ηεο απζηεξήο νπδεηεξφηεηαο επί 

ησλ πνιηηηθψλ ζεκάησλ, ε νπνία παξαβηάζηεθε γηα πξψηε θαη ηειεπηαία θνξά. 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ έπεηαη ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ρξπζνχ 

θαλφλα είλαη ειάρηζηεο θαη ζπαζκσδηθέο. Έλα πξψην δεδνκέλν απνηειεί ν πεξαηηέξσ 

πεξηνξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ
355

, θαη ε άζθεζε εληνλφηεξσλ πηέζεσλ απφ 

ηηο ηξάπεδεο πξνο ηνπο νθεηιέηεο, κε ηε δηαθνξά φηη πιένλ αθνξνχζαλ φρη κφλνλ 

αγξφηεο άιια θαη εκπφξνπο.
356

 Ζ απνπζία σζηφζν ζρεηηθψλ ζπδεηήζεσλ εληφο ηνπ 

Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., επηηξέπεη λα ππνηεζεί φηη, είηε απηέο νη πηέζεηο δελ ήηαλ ηφζν 

έληνλεο φζν παξνπζηάδνληαλ απφ ηνλ Σχπν, είηε αθνξνχζαλ έλα κέξνο κφλν ηνπ 

εκπνξηθνχ θφζκνπ. Δπηπιένλ, ε χπαξμε αλαθνξψλ ζηελ αζξφα αγνξά αθηλήησλ, πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα «…λα λεθξσζή ην ξεπζηφλ καο ρξήκα δηα ηεο ηνπνζεηήζεσο ηνπ 

είο ηα αθίλεηα αζηηθά θαη κε»
357

, δείρλεη φηη ελδερφκελνο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ επελδχνληαλ πιένλ ζε ηνκείο πνπ ζεσξνχληαλ αζθαιέζηεξνη 

ζε ζρέζε κε ην εκπφξην.
358

 Ζ ηάζε απηή, φπσο είλαη απηνλφεην, δελ απνθιείεη θαη ηε 

δηακφξθσζε κίαο αληίζηξνθεο ξνήο, ηελ απμεκέλε δειαδή δηάζεζε αθηλήησλ απφ 

πξφζσπα, πνπ, ιφγσ ηεο δχζθνιεο θαηάζηαζεο, δελ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο θάζε είδνπο ππνρξεψζεηο ηνπο.  
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 22 Μαξηίνπ 1932. Ζ δεκφζηα ππνζηήξημε κίαο μεθάζαξα πνιηηηθήο ζέζεο, 
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ζχιινγν Ζξαθιείνπ φπσο θαη εθηελέο άξζξν ζρεηηθά κε ην ελδερφκελν ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο 

ζπλαζπηζκνχ, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 3124, 25 Μαξηίνπ 1932.  
355

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3133, 5 Απξηιίνπ 1932. 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3080, 3 Φεβξνπαξίνπ 1932 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 3084, 7 Φεβξνπαξίνπ 

1932. 
357

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3062, 13 Ηαλνπαξίνπ 1932.  
358

 ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ θαη νη εληαηηθέο πξνζπάζεηεο απφ κέξνπο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., 

λα απνθηήζεη ηδηφθηεην κέγαξν. Δπί ηεο νπζίαο, ε πξννπηηθή απηή, απνζθνπνχζε ζηελ εμαζθάιηζε 

ησλ ρξεκάησλ πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί κέζσ εηδηθήο εηζθνξάο ηνπ λφκνπ 3822/1928, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., 

Π.Γ.., η.3, 23 Ηαλνπαξίνπ 1932. 
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ιν απηφ ην αδηέμνδν, ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηηο πηέζεηο πνπ δερφηαλ ε δξαρκή, 

πεξηνξίδνληαο ηελ ήδε θινληζκέλε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ απέλαληί ηεο. Παξά ηε 

δηαηήξεζε ηνπ ρξπζνχ θαλφλα θαη ηε ζχλδεζε κε ην ρξπζφ δνιάξην, κηα γαιιηθή 

έθζεζε ζηηο αξρέο Μαξηίνπ ηνπ 1932, ππνιφγηδε φηη ην εζληθφ λφκηζκα κφλν 

ζεσξεηηθά είρε δηαηεξήζεη ηελ αμία ηνπ, έρνληαο ππνηηκεζεί επί ηεο νπζίαο θαηά 

10%, εμαηηίαο ηεο ηερλεηήο δήηεζεο πνπ είραλ πξνθαιέζεη νη πεξηνξηζκνί ζηελ 

δηαθίλεζε ηνπ ζπλαιιάγκαηνο.
359

 Δπηπιένλ, ε ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο ιίξαο 

δεκηνχξγεζε πξφζζεηα πξνβιήκαηα, σζψληαο ηφζν ηνπο εμαγσγείο φζν θαη ηνπο 

εηζαγσγείο λα πεξηνξίζνπλ πεξαηηέξσ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο, αλακέλνληαο ηελ 

βέιηηζηε γη’ απηνχο δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηνπ ζπλαιιάγκαηνο.
360

 

 ια ηα παξαπάλσ, ππνδεηθλχνπλ ρσξίο ακθηβνιία ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Χζηφζν, ρσξίο ηελ χπαξμε εηδηθφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, είλαη δχζθνιν 

λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ε επίδξαζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο ζηνπο επηκέξνπο 

ηνκείο, θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ην θαηά πφζν ε ηνπηθή νηθνλνκία είρε πξάγκαηη 

νδεγεζεί ζε κία ζπλνιηθή ζπξξίθλσζε, φπσο αθελφηαλ λα δηαθαλεί. Αληίζεηα, κε 

βάζε ηηο δηαζέζηκεο αλαθνξέο, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα ζεσξεζεί φηη απιά 

πεξηνξηδφηαλ ζε κία θάζε ζηαζηκφηεηαο, θαζψο νη επηκέξνπο παξάγνληεο ηεξνχζαλ 

επηθπιαθηηθή ζηάζε, πεξηνξίδνληαο ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε έλα ζηνηρεηψδεο επίπεδν, ελ 

αλακνλή ησλ εμειίμεσλ, πξνζδνθψληαο λα εθκεηαιιεπηνχλ θαηά ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ηελ ζπγθπξία.  

 

2.5. Διεύζεξε νηθνλνκία θαη θξαηηθή παξέκβαζε. 

 

Απηή θαζαπηή ε χπαξμε ησλ παξαπάλσ ηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, αιιά θαη ε 

απνπζία αλαθνξψλ ζε θαηαζηάζεηο παληθνχ ή ζε δπλακηθέο αληηδξάζεηο, δελ 

επηηξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ε επίζεκε αλαθνίλσζε πεξί ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ρξπζνχ 

θαλφλα απφ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε, αηθληδίαζε ηελ ηνπηθή αγνξά.
361

 Αληίζεηα, ε 

επηζεκνπνίεζε ηνπ αλακελφκελνπ, ζε κεγάιν βαζκφ, απηνχ γεγνλφηνο, εχινγα 

κπνξεί λα ππνηεζεί φηη ζπλέβαιε ζην ηέινο ηεο ζηαζηκφηεηαο, παξάιιεια κε ηε 

ζηαδηαθή αλάπηπμε, κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο, ελφο θαηλνκεληθά ζηαζεξνχ 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3112, 11 Μαξηίνπ 1932. 
360

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3116, 16 Μαξηίνπ 1932, φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 3145, 19 Απξηιίνπ 1932. 
361

 Ζ πξψηε αλαθνίλσζε πνπ θαζηζηνχζε σο αλαπφθεπθην ην γεγνλφο ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ρξπζνχ 

θαλφλα, εληνπίδεηαη ζηηο 22 Απξηιίνπ, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 3148, 22 Απξηιίνπ 1932. ρεηηθέο 

αλαθνξέο ζην ελδερφκελν απηφ, είραλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο ήδε απφ ηα κέζα Απξηιίνπ, βιπ. 

Αλόξζσζηο, αξηζ. 3143, 16 Απξηιίνπ 1932. 



 

121 

 

πιαηζίνπ δξάζεο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νπνίνπ δηαηεξήζεθαλ κέρξη θαη ην 

ηέινο ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

Κπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λένπ απηνχ πιαηζίνπ ήηαλ ε επέθηαζε θαη ε 

ελίζρπζε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ θξαηηθά ειεγρφκελσλ κεραληζκψλ επηηήξεζεο ησλ 

εκπνξηθψλ ξνψλ, φπσο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ήηαλ ν 

πεξηνξηζκφο θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ πνιχηηκνπ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο 

ρψξαο, ζπλαιιάγκαηνο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ λένπ απηνχ ζπζηήκαηνο, πνπ απφ πνιινχο, 

ζεσξήζεθε σο κηα επηβεβιεκέλε, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζσξηλή παξέθθιηζε 

απφ ηελ νξζή νδφ ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, αλήθε ηππηθά ζηα νηθνλνκηθά ππνπξγεία, 

θαη κέζσ απηψλ, ζηνπο ηνπηθνχο αληηπξνζσπεπηηθνχο νξγαληζκνχο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία πνπ είρε μεθηλήζεη έλα ρξφλν λσξίηεξα, νδεγψληαο 

ζηελ αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ηνπηθψλ Δπηκειεηεξίσλ, απνδίδνληαο 

ηνπο ην ξπζκηζηηθφ ξφιν πνπ ήδε δηεθδηθνχζαλ.
362

 

Γηα άιιε κία θνξά, ε απνπζία ζπλνιηθψλ πνζνηηθψλ κεγεζψλ, δελ επηηξέπεη 

ηελ αθξηβή εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Γελ ζα πξέπεη σζηφζν 

λα ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ν πεξηνξηζκφο ησλ εηζαγσγψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

κείσζε ηεο παξερφκελεο ξεπζηφηεηαο πξνο ηνλ αγξνηηθφ, θαηά θχξην ιφγν, 

πιεζπζκφ, φπσο θαη νη πηέζεηο απφ ην δηαξθψο εληεηλφκελν πξφβιεκα ησλ επίζεκσλ 

θαη αλεπίζεκσλ ρξεψλ, πεξηφξηζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 

εληφο ηνπ λεζηνχ. Δμίζνπ δχζθνιν είλαη λα πξνζδηνξηζηεί, αλ θαη ζε πνην βαζκφ, ε 

ηνπηθή, αιιά θαη επξχηεξα, ε εγρψξηα βηνκεραλία κπφξεζε λα ππνθαηαζηήζεη ην 

θελφ απηφ. Αληίζεηα, ν κφλνο ηνκέαο πνπ θαίλεηαη λα δηαηεξεί ηε δπλακηθφηεηά ηνπ, 

ήηαλ απηφο ησλ εμαγσγψλ. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα ρξφληα, ηα 

πεξηζζφηεξα αηηήκαηα απφ κέξνπο ησλ εκπφξσλ αθνξνχζαλ φρη ηφζν ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο απφ ην θξάηνο, φζν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

παξαθξαηεκάησλ.  

 

2.5.1. Οη εηζαγσγέο.  

 

Ζ πξνάζπηζε ηνπ πιαηζίνπ δηεμαγσγήο ηνπ «ειεχζεξνπ» εκπνξίνπ, απνηεινχζε, 

ηδηαίηεξα απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ην θχξην ίζσο κέιεκα ηνπ εκπνξηθνχ 

θφζκνπ ηνπ Ζξαθιείνπ. Χζηφζν, εληφο ηνπ ηδηαίηεξνπ πιαηζίνπ πνπ αλαπηχρζεθε ηελ 
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 Mazower, ό.π., ζει. 277. Σν Δ.Β.Δ.Ζ., ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ Αλαηνιηθή Κξήηε ελψ ζηνπο 

δπηηθνχο λνκνχο, ηα θαζήθνληα απηά είραλ αλαιάβεη νη θαηά ηφπνπο εκπνξηθνί ζχιινγνη, βιπ. 

Αλόξζσζηο, αξηζ. 3169, 19 Μαΐνπ 1932.  
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επνκέλε ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ρξπζνχ θαλφλα θαη ηεο επαθφινπζεο πηψρεπζεο, ε 

ππέξβαζε ησλ κέρξη ηφηε απνδεθηψλ νξίσλ ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο, θαη ε 

δηνγθνχκελε θνηλσληθή δπζθνξία, θαηέζηεζαλ ζαθέο φηη νη παιαηφηεξεο αληηζηάζεηο 

δελ ζα κπνξνχζαλ πιένλ λα έρνπλ εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. 

Ο λφκνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηζαγσγψλ δεκνζηεχηεθε κφιηο δχν κέξεο κεηά 

ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ρξπζνχ θαλφλα, επηζεκνπνηψληαο 

θαη εληζρχνληαο άιιεο κνξθέο άκεζσλ θαη έκκεζσλ πεξηνξηζκψλ πνπ ήδε 

πθίζηαλην.
363

 Σν φιν ζχζηεκα, κε ηε κνξθή πνπ απέθηεζε, πξνέβιεπε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ αλά πεξηνρή, ζπγθεθξηκέλσλ δηθαησκάησλ, κε βάζε ηηο εηζαγσγέο ηνπ 

1931. Σα θαηά ηφπνπο εκπνξηθά επηκειεηήξηα ή νη ζχιινγνη, ζα αλαιάκβαλαλ ηελ 

θαηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο πεξηνρήο ηνπο ζε θάζε εηζαγσγέα 

μερσξηζηά, κε θξηηήξην ηελ πξνζσπηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαηά ην έηνο απηφ, θαη γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πάληα θαηεγνξίεο εκπνξεπκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα εμέδηδαλ 

εηδηθά αηνκηθά βηβιηάξηα αλά εμάκελν, φπνπ ζα θαηαγξαθφηαλ αλαιπηηθά ε ζρεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.
364

 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ην ηδηαίηεξν πιαίζην ηεο πεξηφδνπ δηθαηνινγεί ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ απνπζία νπζηαζηηθψλ αληηδξάζεσλ απφ κέξνπο ησλ εκπφξσλ ηνπ 

Ζξάθιεηνπ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη πεξηνξηζκνί απηνί δελ έπιεμαλ 

εμίζνπ ην ζχλνιν ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ. Οη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο αθνξνχλ έλα 

κέξνο κφλν φζσλ αζρνινχληαλ κε ηηο εηζαγσγέο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο 

είραλ παξάιιεια θαη άιιεο, ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ νξηζκέλνη εμ 

απηψλ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο ζεκαίλνληεο ηνπηθνί παξάγνληεο, κε άκεζε 

πξφζβαζε ζηα πνηθίια αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα. πλεπψο, νη ζέζεηο πνπ 

θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ πξψηε, ηνπιάρηζηνλ, απηή πεξίνδν, δελ πεξηγξάθνπλ ηηο 

πξνζέζεηο θαη ηηο απφςεηο ζαθψο επξχηεξσλ αξηζκεηηθά νκάδσλ, φπσο ι.ρ. ησλ 

κηθξφηεξσλ εηζαγσγέσλ θαη ησλ εκπφξσλ ιηαληθήο, πνπ πιήηηνληαλ εμίζνπ ή ίζσο 

θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. 

Απηή θαζαπηή ε αλαγφξεπζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε ξπζκηζηηθφ παξάγνληα κε 

ζεκαληηθά πεξηζψξηα απηνλνκίαο, παξά ηελ χπαξμε θεληξηθνχ ειέγρνπ, εηδηθά ζην 

ηδηαίηεξα αζαθέο θαη ξεπζηφ πιαίζην ησλ πξψησλ κελψλ, δηθαηνινγεί ζε κεγάιν 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 11 Μαξηίνπ 1932. 
364

 Ζ δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ βηβιηαξίσλ, ππήξμε ηδηαίηεξα ζχλζεηε ελψ ππέζηε πιήζνο 

ηξνπνπνηήζεσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σν Δ.Β.Δ.Ζ. θαηάθεξε λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία θαη 

λα παξαδψζεη ηα αξρηθά βηβιηάξηα ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1932, βιπ. βιπ. Αλόξζσζηο, 

αξηζ. 3321, 15 Ννεκβξίνπ 1932.. 
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βαζκφ ηελ απνπζία δπλακηθψλ αληηδξάζεσλ. ε απηφ ζπλέβαιε θαη ε δπλαηφηεηα 

αξθεηψλ εκπφξσλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην ζηελφ αιιά ππαξθηφ πεξηζψξην πνπ άθελε ν 

λφκνο γηα ηελ δηεμαγσγή εηζαγσγψλ κέζσ αληαιιαγήο πξντφλησλ.
365

 Δπηπιένλ, 

νξηζκέλεο έκκεζεο θαηά θχξην ιφγν αλαθνξέο δείρλνπλ φηη έλαο αξηζκφο εκπφξσλ, 

αληηιακβαλφκελνη ηελ επηβνιή ειέγρνπ σο έλα πξνδηαγεγξακκέλν γεγνλφο θαη 

δηαζέηνληαο ηα αλαγθαία κέζα, είραλ πξνβεί λσξίηεξα ζηε δεκηνπξγία απνζεκάησλ, 

αιιά θαη ζηε ζχλαςε παξαγγειηψλ, επηηπγράλνληαο, φπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή 

έθζεζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., λα ηνπο δνζεί πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ αξρηθή θαηαλνκή ησλ 

δηθαησκάησλ.
366

  

Οη πξψηεο παξεκβάζεηο απφ κέξνπο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ, είραλ 

πεξηζζφηεξν ξπζκηζηηθφ παξά αλαζεσξεηηθφ ραξαθηήξα. Με ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ην 

Τπνπξγείν δεηήζεθε λα κελ εμαηξεζνχλ απφ ηελ έθδνζε ησλ λέσλ βηβιηαξίσλ φζνη 

έκπνξνη δελ θξφληηζαλ λα απνθηήζνπλ θαηά ην πξνεγνχκελν εμάκελν, φρη ιφγσ 

αδξάλεηαο, αιιά επεηδή ζεψξεζαλ ην φιν ζχζηεκα σο εθήκεξν.
367

 Σν δεχηεξν 

αίηεκα ήηαλ λα κελ αθαηξεζνχλ απφ φζνπο δελ είραλ παξνπζηάζεη εηζαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηνλ Απξίιην κέρξη θαη ην Ννέκβξην ηνπ 1932 ηα ζρεηηθά 

δηθαηψκαηα, ππνζηεξίδνληαο φηη γηα απηφ επζχλνληαλ νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ είρε 

αξρηθά παξνπζηάζεη ην λέν ζχζηεκα, θαζηζηψληαο σο εθ ηνχηνπ άδηθε, ηελ εμαίξεζε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο.
368

 Παξά ηηο κάιινλ επηζεηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο ζε 

ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα είρε ε απφξξηςε ησλ παξαπάλσ αηηεκάησλ
369

, ε 

ζηάζε απηή δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχζε θάπνηα κνξθή νπζηαζηηθήο 

αληίδξαζεο. Χζηφζν, ε ζρεδφλ θαζνιηθή απνπζία ζπκπεξηθνξψλ απηήο ηεο κνξθήο, 

δελ ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή σο κία άλεπ φξσλ απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο, άιια 

σο έλαο αλαγθαίνο ζπκβηβαζκφο ππφ ηελ πίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ηεο 

πεξηφδνπ.  

ηαλ ην Ννέκβξην ηνπ 1934, ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ζηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ., ην εξψηεκα, αλ θαη ππφ πνηνπο φξνπο έπξεπε λα ζπλερηζηεί ε εθαξκνγή 

ηνπ
370

, έγηλε εκθαλέο φηη αθφκα θαη κέζα ζε απηήλ ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ππήξραλ 
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 Φ.Δ.Κ., Α΄, αξηζ. 137, 24 Απξηιίνπ 1932 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3321, 15 Ννεκβξίνπ 1932. 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3324, 30 Ννεκβξίνπ 1932. 
368

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3339, 6 Γεθεκβξίνπ 1932. 
369

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3951, 4 Γεθεκβξίνπ 1934. 
370

 Δίρε ήδε πξνεγεζεί, ηνλ Μάην ηνπ 1934, ε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο Σζαιδάξε, λα 

αλακνξθψζεη ην ζχζηεκα, ππφ ηελ πίεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε παξάλνκε 

πξαθηηθή ηεο αγνξαπσιεζίαο ησλ δηθαησκάησλ, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 3776, 17 Απξηιίνπ 1934. 
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αληηθξνπφκελεο απφςεηο. Παξά ηελ πξνζπάζεηα ελφο κηθξνχ κέξνπο εμ απηψλ, λα 

πξνβάιινπλ ηηο ζπλήζεηο απφςεηο πεξί ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, νη ηνπνζεηήζεηο ηνπο 

γξήγνξα παξακεξίζηεθαλ απφ πην πξαγκαηηζηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο απηή ηνπ 

εκπφξνπ Δκκαλ. Βνξεάδε, πνπ ππνζηήξημε φηη ε δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν αλαγθαία απφ πνηέ. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ απηή βαζίδνληαλ θπξίσο ζην 

θφβν ηεο πεξαηηέξσ ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο, αιιά θαη ηεο δηεχξπλζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εκπφξσλ, παξάκεηξνη πνπ θαηά ηνλ ίδην ζα κπνξνχζαλ λα 

εθκεδελίζνπλ ην φπνην φθεινο απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ.
371

 Απφ ηελ 

κεξηά ηνπ, ν παξηζηάκελνο πξφεδξνο ηνπ λενζχζηαηνπ πεξηθεξεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Υαλίσλ, έζπεπζε λα δεηήζεη ηελ άκεζε ή ηε ζηαδηαθή έζησ θαηάξγεζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ, ελψ ν πξφεδξνο ηνπ επίζεο λενζχζηαηνπ Δπαγγεικαηηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, απέδσζε ηα φπνηα πξνβιήκαηα ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη δήηεζε ηελ αλαζεψξεζε ηεο θαηαλνκήο κε βάζε ηηο ηνπηθέο 

αλάγθεο.
372

 

Σν πφξηζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλεδξίαζεο ήηαλ έλα ζρεδφλ ηππηθφ 

επρνιφγην πεξί ηεο αλάγθεο θαηάξγεζεο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εκπνξηθψλ πεξηνξηζκψλ. Ζ παξάζεζε σζηφζν, κέζα ζην ίδην θείκελν, κηαο ζεηξάο 

αηηεκάησλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο επηβεβαίσζε ηεο εθ ησλ πξαγκάησλ παξαδνρήο ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ. 

Απφ ηηο πξνηάζεηο απηέο, εθείλε πνπ είρε ίζσο ηελ κεγαιχηεξε βαξχηεηα, 

ζπγθεληξψλνληαο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξηζηάκελσλ, αθνξνχζε ην 

ελδερφκελν ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ εηζαγσγηθψλ δηθαησκάησλ ηεο εθάζηνηε 

πεξηθέξεηαο επί ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο, φρη κε βάζε ηηο εηζαγσγέο ηνπ 1931 

αιιά εθείλεο ηεο πεξηφδνπ 1926-1931. Τπφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα, φπσο 

ππνζηήξημε ν πξφεδξνο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., σθεινχληαλ ππέξκεηξα πεξηνρέο φπσο ε 

Αζήλα ή ν Πεηξαηάο, πνπ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν έηνο είραλ απμήζεη ζεκαληηθά ηηο 

εηζαγσγέο ηνπο, απνζεθεχνληαο κεγάιεο πνζφηεηεο πξντφλησλ.
373

 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, δπν ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηηο δηαζέζεηο ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ ηνπ Ζξαθιείνπ ζε ζρέζε 

κε ηνπο εηζαγσγηθνχο πεξηνξηζκνχο. Έλα κηθξφ κέξνο εμ απηψλ παξέκελε πεηζκαηηθά 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 18 Ννεκβξίνπ 1934. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 18 Ννεκβξίνπ 1934.  
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 18 Ννεκβξίνπ 1934. Οη επαγγεικαηίεο δεηνχζαλ αθφκα κεγαιχηεξε 

δηεχξπλζε ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο, γηα ην ζχλνιν ηεο δεθαεηίαο 1924–1934, βιπ. Αλόξζσζηο, 

αξηζ. 3953, 6 Γεθεκβξίνπ 1934. 
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πξνζεισκέλν ζηηο αθεξεκέλεο αξρέο ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο, ελψ αληίζεηα, νη 

πεξηζζφηεξνη ακθέβαιιαλ σο πξνο ην θαηά πφζν ζα πξνέθππηαλ ζεκαληηθά νθέιε 

απφ ηελ αλαίξεζε ησλ πεξηνξηζκψλ. Οπζηαζηηθά, ην φιν δήηεκα αθνξνχζε ηνλ 

αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηνπ θέληξνπ, φπνπ ζηαδηαθά 

ζπγθεληξψλνληαλ φιν θαη κεγαιχηεξν κέξνο, φρη κφλν ηεο εκπνξηθήο, άιια θαη ηεο 

παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Τπφ ηηο λέεο ηζνξξνπίεο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί, ην 

ελδερφκελν ηεο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ζα πξνζέθεξε παξά 

κφλν λέα πξνβιήκαηα γηα ηελ πεξηθέξεηα, εθφζνλ ζα αδπλαηνχζε πιένλ λα 

αληαγσληζηεί ηα παλίζρπξα εκπνξηθά θέληξα ηεο Αζήλαο ή ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Πξνηεξαηφηεηα ζπλεπψο, δελ ήηαλ ηφζν ε θαηάξγεζε, φζν ε επαλαξχζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, αληηζηξέθνληαο θαηά ην δπλαηφ ηελ πθηζηάκελε θπξίαξρε ηάζε.  

Τπφ ην πξίζκα απηφ, θαζίζηαληαη θαηαλνεηέο νη αληηδξάζεηο πνπ 

εθδειψζεθαλ, ηφζν απφ κέξνπο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., φζν θαη απφ κέξνπο ησλ άιισλ 

επηκειεηεξίσλ ηεο πεξηθέξεηαο, αλαθνξηθά κε ηηο θήκεο πεξί ηεο πξφηαζεο απφ 

κέξνπο ησλ «κεγάισλ» επηκειεηεξίσλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ δηθαησκάησλ 

εηζαγσγήο ζε αλαινγία εθηά πξνο ηξία.
374

 Παξφηη δελ εληνπίδνληαη ζρεηηθέο 

αλαθνξέο, ε απνπζία πεξαηηέξσ αληηδξάζεσλ ππνδειψλεη φηη ν θίλδπλνο απηφο ελ 

κέξεη ηνπιάρηζηνλ απνζνβήζεθε. Χζηφζν, ν ίδηνο ν πξφεδξνο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ζε άξζξν 

ηνπ ην Γεθέκβξην ηνπ 1934, παξνπζηάζηεθε, αλ φρη απαηζηφδνμνο, ηνπιάρηζηνλ 

ηδηαίηεξα ζπγθξαηεκέλνο σο πξνο ην ελδερφκελν ηεο απνδνρήο ησλ πξνηάζεσλ ηνπο 

απφ κέξνπο ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ, θαζηζηψληαο επί ηεο νπζίαο αλψθειε θάζε 

πξσηνβνπιία πνπ είρε αλαιεθζεί, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ εηζαγσγηθψλ 

δηθαησκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο.
375

 

Μέρξη ελφο ζεκείνπ, ε έκθαζε πνπ δφζεθε απφ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο ζηηο 

αληαιιαγέο, αιιά θαη ε ελεξγνπνίεζε, κεξηθνχο κήλεο λσξίηεξα, ηνπ ζπζηήκαηνο 

Κιήξηγθ, δηθαηνινγνχλ ηελ απνπζία νπζηαζηηθφηεξσλ αληηδξάζεσλ. Δίλαη σζηφζν 

βέβαην φηη ν εκπνξηθφο θφζκνο θάζε άιιν παξά ηθαλνπνηεκέλνο ήηαλ, δεδνκέλεο ηεο 

ζηάζεο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ζε νξηζκέλεο λέεο ηξνπνπνηήζεηο, θαη εηδηθά ζηελ πξννπηηθή 

ηεο δεκηνπξγίαο κεηθηψλ επηηξνπψλ θαηαλνκήο ζε ηνπηθφ επίπεδν, απνηεινχκελεο 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3964, 19 Γεθεκβξίνπ 1934. 



 

126 

 

απφ κέιε ησλ επηκειεηεξίσλ, αιιά θαη εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ εθάζηνηε 

εκπνξηθνχ θιάδνπ.
376

 

 

2.5.2. Οη εμαγσγέο. 

 

α. Ζ δηαξθήο θξίζε ηεο ζηαθίδαο.  

 

Αλ ν εκπνξηθφο θφζκνο ηνπ Ζξαθιείνπ ήηαλ πξφζπκνο λα δερζεί ηελ επηβνιή 

πεξηνξηζκψλ ζηηο εηζαγσγέο, ππφ ην θφβν κεγαιχηεξσλ πξνβιεκάησλ, δελ έηξεθε ζε 

θακηά πεξίπησζε παξφκνηεο δηαζέζεηο απέλαληη ζην ελδερφκελν ηεο επηβνιήο 

αληίζηνηρσλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ επί ησλ εμαγσγψλ. Οη θπξηφηεξεο αληηδξάζεηο 

αθνξνχζαλ γηα άιιε κία θνξά ην εκπφξην ηεο ζηαθίδαο, πνπ εμαθνινπζνχζε λα 

δηαηεξεί ηνλ εκβιεκαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, παξά ηε ζηαδηαθή αλάδεημεο, ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ηεο εκπνξίαο θαη άιισλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ, φπσο ηα 

λσπά ζηαθχιηα.
377

 

Οη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε εμαγσγηθή πεξίνδν πνπ δηεμήρζε 

ππφ ην λέν πιαίζην, ζρεκαηίδνπλ κηα εηθφλα πνπ, επί ηεο νπζίαο, δελ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά απφ ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κηθξή αξρηθά δήηεζε, 

θαη ρακειέο ηηκέο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, δηαδνρηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ 

θαη πεξηνξηζκφο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνπο παξαγσγνχο, κε ζθνπφ λα πεηχρνπλ 

θαιχηεξεο ηηκέο.
378

 Λίγν πξηλ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ
379

, θαηαγξάθεηαη ε ζηαδηαθή 

βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο, φπσο θαη ε πξνψζεζε δηαδνρηθψλ αηηεκάησλ πξνο ηελ 

θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ, είηε λα απνξξνθήζεη ην αδηάζεην, θαθήο πνηφηεηαο, ή 

θαηεζηξακκέλν κέξνο ηεο παξαγσγήο, είηε λα επηηξαπεί ε απφζηαμή ηνπ.
380

 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εκπνξηθψλ νξγαλψζεσλ, ηα θπξηφηεξα 

αηηήκαηα απνζθνπνχζαλ ζηελ εμαζθάιηζε ησλ θεξδψλ απφ ηηο ελ εμέιημε εκπνξηθέο 

παξαγγειίεο, δεηψληαο, φπσο αληίζηνηρα είραλ θάλεη θαη ην θζηλφπσξν ηνπ 1931, ηελ 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 15 Φεβξνπαξίνπ 1935. ρεηηθά κε ην επξχηεξν πιαίζην ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

ηεο πεξηφδνπ, φπσο θαη ηηο αληηδξάζεηο, βιπ. Mazower, ό.π., ζει. 284.  
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 Σα λσπά ζηαθχιηα απνηεινχζαλ έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ηε ζηαθίδα πξντφλ, κε ηδηαίηεξα σζηφζν 
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εμαίξεζε ηνπο απφ ηνπο λένπο ζπλαιιαγκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο.
381

 Μεγαιχηεξε 

έκθαζε δφζεθε ζην απνθαινχκελν «παξαθξάηεκα», πνπ αξρηθά αλεξρφηαλ ζην 25% 

ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, θαη ραξαθηεξίδνληαλ σο ην θχξην εκπφδην γηα ηελ αλάθακςε 

ησλ εμαγσγψλ.
382

 Αλεμάξηεηα απφ ηηο νπζηαζηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία, ηφζν 

ην παξαθξάηεκα φζν θαη νη ππφινηπεο θξαηηθέο παξεκβάζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζπζηεκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα θακθζνχλ νη αληηδξάζεηο νξηζκέλσλ παξαγσγψλ θαη 

εκπφξσλ πνπ πιήηηνληαλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο ζπλαιιαγκαηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. Δπηπιένλ, κε ηνλ ίδην ηξφπν επηρεηξήζεθε λα απνδεηρζεί φηη ε 

κεγαιχηεξε, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, πηψζε ησλ ηηκψλ ηεο ζηαθίδαο, 

φπσο θαη ε δηάζεζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πξνο 

ηνπο κεγαιχηεξνπο εκπνξηθνχο νίθνπο ηεο πφιεο, δελ απνζθνπνχζαλ ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο ζπγθπξίαο, αιιά ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ κέηξσλ πνπ επέβαιε ε 

θπβέξλεζε, απφ θνηλνχ κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, θαη ηνπ 

λένπ πιαηζίνπ δξάζεο ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ.
383

 

Χζηφζν, αθφκα θαη κεηά ηνλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ παξαθξαηήκαηνο ην 

θαινθαίξη ηνπ 1933
384

, νη φξνη εμαγσγήο ηεο ζηαθίδαο δελ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή 

βειηίσζε. Δλδεηθηηθή είλαη ε πξνζπάζεηα, ζηα ηέιε Απγνχζηνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, απφ 

ην χιινγν Δξγνζηαζηαξρψλ Δμαγσγέσλ ηαθίδσλ, λα δηθαηνινγήζεη ηελ άξλεζε 

ησλ κειψλ ηνπ λα αγνξάζνπλ άκεζα ην λέν πξντφλ, επαλαιακβάλνληαο φηη, 

δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ, νη αμηψζεηο ησλ παξαγσγψλ ήηαλ ππεξβνιηθέο. Πξνο 

επηθχξσζε ηεο δηαπίζησζεο απηήο, παξνπζηάζηεθαλ ζηνηρεία, βάζεη ησλ νπνίσλ, ε 

ζπλνιηθή παξαγσγή, φπσο θαη ηα απνζεκαηηθά ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηεο κχξλεο θαη 

ηεο Απζηξαιίαο, ήηαλ ζρεδφλ δεθαπιάζηα ζε ζρέζε κε απηή ηεο Κξήηεο, θαη άξα 

εθηφο ζπλαγσληζκνχ.
385

 

Παξά ηε δηαθνξεηηθή, ζπλήζσο, ζηφρεπζε ηνπο, άξζξα φπσο απηφ, 

αλαδείθλπαλ ηε ζπλερψο απμαλφκελε αδπλακία δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ζηηο 

Δπξσπατθέο αγνξέο, ε νπνία δηνγθψζεθε αλεζπρεηηθά θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3560, 26 Απγνχζηνπ 1933. Δηδηθά γηα ηελ Κξήηε, αλαθεξφηαλ φηη ην 1932 είραλ 

παξαρζεί 11.500 ηφλνη απφ ηνπο νπνίνπο δηαηέζεθαλ νη 11.000, ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

απνζεκαηηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ελψ ε παξαγσγή ηνπ 1933, ζεσξνχληαλ φηη ζα πξνζέγγηδε ηνπο 

14.000 ηφλνπο, δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθά πιενλάζκαηα. Βιέπεηε ζρεηηθά Αλόξζσζηο, αξηζ. 3601, 13 

Οθησβξίνπ 1933. 
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πεξίνδν. Οη ηάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ηα επφκελα ρξφληα, γχξσ απφ ην ζέκα απηφ, 

αθνινπζνχζαλ δχν θχξηεο θαηεπζχλζεηο. Καηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, νη ηνπηθνί 

παξάγνληεο επέκελαλ λα ζεσξνχλ φηη ην βαζηθφ πξφβιεκα ήηαλ ε αδπλακία 

πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο, ιφγσ ησλ επξχηεξσλ αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ ζην εκπφξην, θαη 

ηεο άξλεζεο ηνπ θξάηνπο λα παξέκβεη, ξπζκίδνληαο θαηάιιεια ηηο ζπκθσλίεο 

αληαιιαγήο, εηδηθά κε ηελ Γεξκαλία. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ήηαλ ην δηαρξνληθφ 

πξφβιεκα ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο
386

, ελψ παξάιιεια, σο ιχζε, πξνηείλνληαλ ε 

πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ηεο ζνπιηαλίλαο.
387

  

Ζ αληίζηξνθε ηάζε ππνζηήξηδε πιένλ μεθάζαξα φηη, πέξα απφ ηα δεδνκέλα 

πξνβιήκαηα ηνπ εκπνξίνπ, ε θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο είρε ππεξβεί ηα φξηα εθείλα 

πνπ ζα επέηξεπαλ ζην πξντφλ λα παξακείλεη επηθεξδέο γηα ηνπο παξαγσγνχο. Οη 

πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, κέζσ ηεο ζπλερνχο επέθηαζεο ηνπ εηο 

βάξνο ησλ άιισλ θαιιηεξγεηψλ, απεηινχζε λα επηθέξεη φια εθείλα ηα δεηλά πνπ 

ζπλεπάγνληαλ ε κνλνθαιιηέξγεηα. Θεσξνχληαλ ζπλεπψο επηβεβιεκέλε ε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηάζεο απηήο, ή αθφκα θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο κε 

παξαπιήζηα ή άιια πξντφληα, πνπ, αθφκα θαη αλ είραλ κηθξφηεξε ηηκή, ζα 

εμαζθάιηδαλ ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο, ζηηο κεηαβνιέο ηεο 

δήηεζεο ησλ Δπξσπατθψλ αγνξψλ.
388

 

Κχξηνο εθθξαζηήο ηεο αλάγθεο ξχζκηζεο ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζηαθίδαο ζην 

επίπεδν ηεο παξαγσγήο, θαη φρη ηεο εκπνξίαο, ππήξμε ν Δκκαλνπήι Σζνπδεξφο. ε 

ζεηξά άξζξσλ ηνπ, ηνλ Απξίιην ηνπ 1935, παξνπζίαζε ηελ πιεξέζηεξε, αλ θαη φρη 

απαξαίηεηα ηελ αθξηβέζηεξε, εηθφλα γηα ηε θαηάζηαζε ηεο θξεηηθήο ζηαθίδαο. 

πκθψλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ, ε παξαγσγή ζνπιηαλίλαο ζηελ Κξήηε είρε απμεζεί 

απφ 6.000 ην 1926, ζε ζρεδφλ 20.000 ηφλνπο ην 1935, θαη αλακελφηαλ λα θηάζεη ηνπο 

30.000 ην 1938. Σν γεγνλφο απηφ νθεηιφηαλ ζηε ζπζηεκαηηθή επέθηαζε ηεο 

ακπεινθαιιηέξγεηαο, θπξίσο εηο βάξνο ηεο ειαηνθνκίαο, ππνινγίδνληαο φηη ζε 

δηάζηεκα δέθα εηψλ είραλ εθξηδσζεί θαη αληηθαηαζηαζεί 340.000 κε 420.000 

ειαηφδεληξα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο εμάγνληαλ, κε ην 35% λα 

θαηεπζχλεηαη ζε Αγγιία θαη Οιιαλδία, ελψ ην 55% ζηε Γεξκαλία. κσο θαηά ην ίδην 

δηάζηεκα, νη ηηκέο είραλ πεξηνξηζηεί δξακαηηθά. Σν 1931, ηα 100 γξακκάηηα 

πσινχληαλ ζηελ Αγγιηθή αγνξά κε ηηκή 14,5% κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ην 1926, ελψ 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4060, 18 Απγνχζηνπ 1935.  
387

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3968, 23 Γεθεκβξίνπ 1934. 
388

 Δληνπίδνληαη αξθεηά άξζξα, γηα ην δήηεκα ηεο κνλνθαιιηέξγεηαο Δλδεηθηηθά βιέπε: Αλόξζσζηο, 

αξηζ. 4063, 22 Απγνχζηνπ 1935 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 4065, 24 Απγνχζηνπ 1935. 
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κέρξη ην 1935 ε ηηκή ηνπο είρε πεξηνξηζηεί αθφκα πεξηζζφηεξν, θαηά 25,5%. Οη 

αληίζηνηρεο κεηψζεηο γηα ηελ αγνξά ηεο Οιιαλδίαο αλέξρνληαλ γηα ηελ πεξίνδν 1926-

1931 ζε κφιηο 4,2%, ελψ κεηά ην μέζπαζκα ηεο «Δπξσπατθήο θξίζεο», νη απψιεηεο 

έθηαζαλ ην 55,2% κέρξη ην 1935.
389

 

Σν φιν δήηεκα θαηά ηνλ Σζνπδεξφ έπξεπε λα ιπζεί «…δηά ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

εκπνξίνπ, δηά ηεο ρεηξαθέηεζεσο παξαγσγνχ θαη εκπφξνπ απφ ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο 

νξγαληζκνχο…».
390

 ην πιαίζην απηφ, σο κφλε ζεκηηή θξαηηθή παξέκβαζε, 

αλαγλσξηδφηαλ ε ππνβνήζεζε ηεο επέθηαζεο ηεο θαηαλάισζεο ζην εζσηεξηθφ, 

παξάιιεια κε ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ θαιιηεξγεηηθψλ 

φξσλ, ηελ πξννδεπηηθή πηνζέηεζε λέσλ θαιιηεξγεηψλ, αιιά θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

εμαγσγψλ, κέζσ ηεο θαηάξγεζεο θφξσλ, δαζκψλ θαη δηαθφξσλ άιισλ 

επηβαξχλζεσλ. 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ν εκπνξηθφο θφζκνο, ζην βαζκφ ηνπιάρηζηνλ πνπ 

νη απφςεηο θαη νη ζέζεηο ηνπ, αληηπξνζσπεχνληαλ απφ ην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., δερφηαλ 

ρσξίο θαλέλα ελδνηαζκφ ηηο απφςεηο πεξί ηεο ελ κέξεη έζησ απειεπζέξσζεο ηνπ 

ζθέινπο απηνχ ηε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο φκσο παξάιιεια λα 

αξλνχληαη  θαη ηελ αλάγθε θξαηηθήο ππνβνήζεζεο ηνπ εκπνξίνπ. Αληίζεηα, 

απέξξηπηαλ ρσξίο ζπδήηεζε ηελ άπνςε πεξί ππεξπαξαγσγήο, επηκέλνληαο φηη νη 

φπνηεο δπζθνιίεο ήηαλ πξφζθαηξεο, πεπνίζεζε ηελ νπνία ελίζρπαλ νη θαηά πεξηφδνπο 

δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ. Σν 1935 ι.ρ. ππήξμε κηα άζρεκε εμαγσγηθά πεξίνδνο, ζε 

ζεκείν ψζηε λα ζεσξείηαη φηη ππέβνζθε κηα λέα αγξνηηθή εμέγεξζε, αλάινγε κε απηή 

ηνπ 1928
391

, νδεγψληαο ζηελ απεπζείαο αγνξά γηα πξψηε θνξά απφ ην θξάηνο, 

κέξνπο ηεο παξαγσγήο.
392

 Αληίζεηα, ε χπαξμε κίαο κέηξηαο παξαγσγηθήο ρξφληαο, ην 

1936, ιφγσ αλνκβξίαο
393

, πνπ ζπλερίζηεθε θαη ην επφκελν έηνο, παξάιιεια κε ηελ 

εκθάληζε εθηεηακέλσλ πξνζβνιψλ απφ αζζέλεηεο θαη έληνκα
394

, θπξίσο φκσο ε 

απξφζκελε αχμεζε, ήδε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1937, ησλ παξαγγειηψλ απφ ην 
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 Καηά ηνλ Σζνπδεξφ, νη ηηκέο πνπ παξνπζηάδεη βαζηδφηαλ ζηελ αλαινγία ηνπο ζε ρξπζφ άξα 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζπγθξίζηκεο.  
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 Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν, δεκνζηεχηεθε αξρηθά ζην πεξηνδηθφ «Αγξνηηθή Οηθνλνκία» θαη 

αλαδεκνζηεχηεθε ζηελ «Αλφξζσζηο» απφ ηηο εθηά έσο ελλέα Απξηιίνπ, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 4240, 7 

Απξηιίνπ 1936, Αλόξζσζηο, αξηζ. 4241, 8 Απξηιίνπ 1936 θαη βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 4242, 9 Απξηιίνπ 

1936.  
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4072, 3 επηεκβξίνπ 1935.  
392

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4105, 13 Οθησβξίνπ 1935 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 4112, 22 Οθησβξίνπ 1935. 
393

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4212, 5 Μαξηίνπ 1936.  
394

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4631, 29 Απγνχζηνπ 1937. 
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εμσηεξηθφ, δεκηνχξγεζαλ έλα ηδηαίηεξα αηζηφδνμν πεξηβάιινλ.
395

 Σν ζεηηθφ απηφ 

θιίκα, εληζρχζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν, απφ ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

παξαγγειηψλ, δελ είραλ πξνέιζεη κφλν απφ ηε Γεξκαλία, φπσο ζπλέβαηλε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, άιια θαη απφ ηελ Αγγιία. Πνιπάξηζκα άξζξα «δηαηπκπάληδαλ» κε 

ζξηακβεπηηθφ χθνο ηελ επαλαθνξά ηεο Αγγιίαο, αλάκεζα ζηηο θχξηεο θαηαλαιψηξηεο 

ρψξεο ηεο Κξεηηθήο ζηαθίδαο, πξνζπαζψληαο παξάιιεια λα ζπλδέζνπλ ην γεγνλφο 

κε ηε δηαδηθαζία επαλεμνπιηζκνχ ηνπ Βξεηαληθνχ ζηξαηνχ.
396

  

ε θάζε πεξίπησζε, ε πεξίνδνο απηή, ππήξμε κνλαρά έλα ζχληνκν δηάιεηκκα, 

ζε κηα καθξά δηαδξνκή γεκάηε απφ ζηαζεξά δηνγθνχκελα πξνβιήκαηα, γηα ην 

ζεσξνχκελν σο ην πιένλ πξνζνδνθφξν, εμαγψγηκν πξντφλ ηνπ λεζηνχ. Ζ επαλαθνξά 

ζηελ πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε θαηά ηα επφκελα ρξφληα, απέδεημε πέξα απφ θάζε 

ακθηβνιία, φηη ε ζηαθίδα, δελ ζα κπνξνχζε πιένλ λα επαλαθηήζεη ηε ζέζε πνπ 

θάπνηε θαηείρε ζηηο επξσπατθέο αγνξέο, φπσο πνιινί έκπνξνη πξνζδνθνχζαλ, εηδηθά 

απφ ηε ζηηγκή πνπ νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηνλ επεξρφκελν πφιεκν έζεηαλ λένπο 

πεξηνξηζκνχο θαη εκπφδηα, επλνψληαο παξάιιεια ηελ πεξεηαίξσ επέθηαζε ηνπ 

θξαηηθνχ ειέγρνπ. 

 

β. Ζ απεηιή ησλ «πξνλνκηνύρσλ νξγαληζκώλ». 

 

Έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά ζηελ απφξξηςε, ην 1930, ησλ πξνηάζεσλ γηα ηε κεηαηξνπή 

ηεο Έλσζεο Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ νπιηαλίλαο, ζε πξνλνκηνχρν νξγάλσζε, ζηα 

πξφηππα ηεο Α..Ο., κε αληηθείκελν ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ εκπνξία ηεο ζηαθίδαο 

ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο. Τπφ ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ηα επφκελα 

ρξφληα, ε πξννπηηθή ηεο ζχζηαζεο αληίζηνηρσλ νξγαληζκψλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

θξάηνπο, πξννξηζκέλσλ λα ζέζνπλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο 

ηνπηθήο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζεσξήζεθε απφ ηνπο εκπφξνπο κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο απεηιέο. Ζ αλεζπρία απηή δελ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ηειείσο 

αβάζηκε, εθφζνλ ππήξρε ην αξλεηηθφ πξνεγνχκελν ηεο ίδξπζεο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930 ηεο Έλσζεο Κηηξνπαξαγσγψλ. Παξά ηελ χπαξμε ειάρηζηνλ 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4603, 2 Ηνπιίνπ 1937. 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4549, 28 Απξηιίνπ 1937. Ο ζπζρεηηζκφο απηφο, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη κάιινλ 

πξνβιεκαηηθφο, εθφζνλ ην πξφγξακκα επαλεμνπιηζκνχ ηνπ Βξεηαληθνχ ζηξαηνχ μεθηλάεη ην 1938 θαη 

φρη ην 1937. Γελ απνθιείεηαη σζηφζν ε απμεκέλε απηή δήηεζε λα πξνήιζε απφ ηελ κεξηθή αλάθακςε 

πνπ παξαηεξείηαη ην έηνο απηφ ζηελ Αγγιηθή νηθνλνκία, βιπ. Robert, Skidelsky, Politician and the 

Slump, the Labour Government of 1929-1931, Penguin Books, 1971, ζει. 111. Ίζσο αθφκα λα 

νθείινληαλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαζεζηψηνο, λα απνθαηαζηήζεη ηηο πξνγελέζηεξεο, εκπνξηθέο 

ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηελ Αγγιία, βιπ. Mazower, ό.π., ζει. 307.  
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αληηζηάζεσλ θαηά ηα πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηεο
397

, θαη ηα ζαθή φξηα σο πξνο ην 

πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο ην νπνίν κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί, ε ζπγθεθξηκέλε, 

ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε απεηέιεζε αληηθείκελν ζθνδξψλ επηζέζεσλ θαηά ηα πξψηα 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο.
398

  

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ην αληηθείκελν γχξσ απφ ην νπνίν πεξηζηξάθεθαλ 

νη πεξηζζφηεξεο αληηπαξαζέζεηο ήηαλ ε ζηαθίδα. Με αθνξκή ηε ζρεδφλ πιήξε 

αδπλακία δηάζεζεο ησλ θαηψηεξσλ πνηνηηθά απνζεκάησλ ηεο πνηθηιίαο ηαρηά, 

αλαπηχζζεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 1933, έλα θιίκα αληίζηνηρν κ’ απηφ ηνπ 1928, κε ηε 

δηαθνξά φηη ζηελ πεξίπησζε απηή, κεγάιν κέξνο ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ ππνζηήξημε ηηο 

ζέζεηο ησλ αγξνηψλ, ελ κέξεη ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο. 

ην δηάζηεκα απηφ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο πνηθίιεο πξνηάζεηο, αλάκεζα ζηηο 

νπνίεο θαη απηή γηα ηε δεκηνπξγία κηαο νξγάλσζεο ζπγθέληξσζεο θαη εκπνξίαο ηνπ 

ηαρηά, πξφηαζε ε νπνία ζηαδηαθά αλαδηακνξθψζεθε, πξνηάζζνληαο ηε ζχζηαζε 

ελφο νξγαληζκνχ πνπ ζα αλαιάκβαλε εμ νινθιήξνπ ηελ εκπνξία ηεο ηνπηθήο 

παξαγσγήο ζηαθίδαο.
399

  

Χζηφζν, ε φιε πξνζπάζεηα απνδείρζεθε γηα άιιε κία θνξά αηέξκνλε. Οη 

αλαθνξέο ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο ζπγθεληξψζεηο ησλ παξαγσγψλ, ηελ αλαδήηεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο, θπξίσο απφ κέξνπο ηεο Αγξνηηθήο ηξάπεδαο, ηηο πξνζπάζεηεο 

ζχληαμεο φπσο θαη έγθξηζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαιχπηνπλ έλα ηδηαίηεξα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ θηάλεη κέρξη θαη ην 1936.
400

 Δλ ηέιεη νη δηεξγαζίεο γηα ηε 

ζχζηαζε ηεο «Αλσλχκνπ Δηαηξίαο νπιηαλνπαξαγσγψλ Ζξαθιείνπ», 

νινθιεξψζεθαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1936. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ηα 

κέιε ηεο ζα ζπλεηζέθεξαλ ηα 4/5 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ελψ ηα ππφινηπα, ζα 

θαιχπηνληαλ απφ ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα
401

, ρσξίο σζηφζν λα δηεπθξηλίδεηαη πνηα ζα 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 18 Γεθεκβξίνπ 1930. 
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 ρεηηθά κε ην εκπφξην ηνπ θίηξνπ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1920, βιπ. ηπιηαλνχ Γ. Βαζηιάθε, Γξάκκαηα κλεκόζπλα ιήζεο, Ζξάθιεην 1996, ζει. 272. Ζ 

Έλσζε Κηηξνπαξαγσγψλ Κξήηεο, ηδξχζεθε ην 1931 κε ηε κνξθή αλαγθαζηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ βάζε 

ηνπ λφκνπ 4878 ηνπ 1931, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 1292 φπσο θαη  Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.4, 

θαηαγξαθή 590. Σν δήηεκα ηεο ίδξπζεο ηεο Έλσζεο Κηηξνπαξαγσγψλ, είρε παξνπζηαζηεί ζην Γ.. 

ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 1930, ρσξίο λα πξνθαιέζεη ηδηαίηεξεο αληηδξάζεηο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., 

Π.Γ.., η.4, 18 Γεθεκβξίνπ 1930. Σν Ννέκβξην ηνπ 1933 νη εμαγσγείο, ραξαθηεξίδνληαο ηελ Έλσζε 

σο απνηπρεκέλε θαη αλίθαλε λα εκπνξεπηεί απνηειεζκαηηθά ην κεξίδην ηεο, δήηεζαλ ηελ παξέκβαζε 

ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε άκεζε θαηάξγεζε ηεο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 3 

Ννεκβξίνπ 1933. 
399

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3366, 8 Ηαλνπαξίνπ 1933 θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 3379, 24 Ηαλνπαξίνπ 1933. 
400

 Ζ ζρεηηθή αξζξνγξαθία είλαη ζρεδφλ θαζεκεξηλή, κε έθδεια πνιηηηθνπνηεκέλε κνξθή θαη 

νξνινγία. Δλδεηθηηθά βιέπεηε: Αλόξζσζηο, αξηζ. 3803, 25 Μαΐνπ 1934, φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 

4019, 18 Οθησβξίνπ 1935. 
401

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 20 Ηνπιίνπ 1936. 
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ήηαλ ε εηδηθφηεξε δνκή, φπσο θαη ην επξχηεξν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο.
402

 Με βάζε 

παξάπιεπξεο αλαθνξέο, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε ηδηαίηεξε επηθπιαθηηθφηαηα, ην 

θαηά πφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε έλσζε απνηεινχληαλ πξάγκαηη απφ παξαγσγνχο. 

Οξηζκέλα απφ ηα πξνεμάξρνληα, ηδξπηηθά κέιε ηεο, φπσο ήηαλ ν Παλαγηψηεο 

Πξαηηθάθεο ή ν Γεψξγηνο Μεηζνηάθεο, ήηαλ πξφζσπα πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ 

ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ απινί παξαγσγνί, έρνληαο σο θχξην αληηθείκελν άιιεο, 

εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο, δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ήηαλ θαη ελεξγά κέιε ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ. Ζ ηδηάδνπζα απηή δνκή ηεο Έλσζεο, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ην 

γεληθφηεξν αλαβξαζκφ ζην ρψξν ησλ παξαγσγψλ, αηηηνινγνχλ ίζσο ηελ χπαξμε 

πεξηνξηζκέλσλ θαη κάιινλ ππνηνληθψλ αληηδξάζεσλ απφ κέξνπο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., πνπ 

απνζθνπνχζαλ θπξίσο ζην λα κελ απνθηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε, πξνλφκηα 

αλάινγα κε απηά ηεο Α..Ο..
403

  

ε επξχηεξν επίπεδν, ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ εκπφξσλ ελάληηα ζηελ πξννπηηθή 

ηεο επηβνιήο ελφο ζπλνιηθνχ ειέγρνπ απφ κέξνπο ηνπ θξάηνπο επί ησλ εμαγσγψλ, 

παξνπζηάζηεθε κε ηνλ πιένλ ζαθή ηξφπν ζε ζρεηηθφ ππφκλεκα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. πξνο ην 

Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ην Μάξηην ηνπ 1933. πλνπηηθά, ζε απηφ, 

ραξαθηεξηδφηαλ σο αδχλαηε ε ζχζηαζε ελφο παλειιαδηθνχ εμαγσγηθνχ νξγαληζκνχ, 

δεδνκέλσλ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο θάζε πεξηθέξεηαο, πνπ θαζηζηνχζαλ απαξαίηεηε 

γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηνπο, ηελ πείξα ησλ ηνπηθψλ εκπφξσλ.
404

 Οη φξνη πνπ 

έζεηαλ γηα ηελ απνδνρή ελφο ηέηνηνπ νξγαληζκνχ ήηαλ, απηφο λα κελ έρεη θακία 

αξκνδηφηεηα πέξα απφ ηελ απιή ελεκέξσζε εκπφξσλ θαη παξαγσγψλ γηα ηηο ηηκέο 

ησλ δηεζλψλ αγνξψλ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ ζα απνδεηθλχνληαλ φηη νη ηηκέο πνπ 

πξνζέθεξαλ νη έκπνξνη δηακνξθψλνληαλ κε βάζε ηα δηεζλή κεγέζε, θαη φρη ην 

πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ, ελψ ζα δηεπθνιχλνληαλ θαη ε ζχλαςε ησλ δηαθφξσλ 

δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ αληαιιαγήο. Χο αληηπξφηαζε, ην Δ.Β.Δ.Ζ. πξφηεηλε ηε 

δεκηνπξγία κεηθηψλ ηνπηθψλ επηηξνπψλ, απνηεινπκέλσλ απφ έκπνξνπο, ηξαπεδηθνχο 

θαη δεκφζηνπο ππαιιήινπο, ππφ ηελ επνπηεία ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ, πνπ ζα κπνξνχζαλ ελ αλάγθε λα χπνζηεξίμνπλ ηε δεκηνπξγία 

εηδηθφηεξσλ, θεληξηθψλ επηηξνπψλ, αξθεί λα «…κελ είλαη κνξθήο Οξγαληζκνχ 

απηφλνκνπ, θξαηηθνχ ή ηξαπεδηθνχ…».
405

 

                                                      
402

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4187, 23 Ηαλνπαξίνπ 1936. 
403

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 21 Απξηιίνπ 1937.  
404

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3425, 18 Μαξηίνπ 1933. 
405

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3426, 19 Μαξηίνπ 1933. 
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Δπί ηεο νπζίαο, νη πξνηάζεηο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. αγλνήζεθαλ, ρσξίο ηα κέιε ηνπ λα 

πξνβάιινπλ ηδηαίηεξεο αληηδξάζεηο ζηελ αλαθνίλσζε, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1933, ηεο 

επηθείκελεο ςήθηζεο ηνπ λφκνπ πεξί ηνπ «Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δμαγσγηθνχ 

Δκπνξίνπ».
406

 Οη φπνηεο ελζηάζεηο, εθθξάζηεθαλ κέζσ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ θαη 

αθνξνχζαλ ζηε γλσκνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ επί ηεο εμαγσγηθήο 

πνιηηηθήο, ησλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ, ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ εηζαγσγψλ, φπσο θαη 

ζηνλ πιήξε ζρεδφλ απνθιεηζκφ ησλ επηκειεηεξίσλ απφ ηελ φπνηα ζπκκεηνρή ζε 

απηφλ, παξά ηελ επηβάξπλζε ηνπο κε έλα κέξνο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
407

 Ζ 

ζπκβηβαζηηθή ζηάζε απηή δηθαηψζεθε ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, φηαλ θαηά ην εηήζην 

ζπλέδξην ησλ επηκειεηεξίσλ εθδφζεθε έλα κάιινλ ζεηηθφ, σο πξνο ηελ πξννπηηθή 

ίδξπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, πφξηζκα, κε νξηζκέλεο κφλν επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε  

ηα δχν δεηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
408

 

Ο κφλνο ίζσο ηνκέαο φπνπ ε θξαηηθή παξέκβαζε επί ηνπ εκπνξίνπ 

ζεσξνχληαλ ζεκηηή, ήηαλ νη ζπκθσλίεο άκεζεο αληαιιαγήο πξντφλησλ, πνπ αξγφηεξα 

δηακνξθψζεθαλ ζην ζχζηεκα Κιήξηγθ. Γηα κία νηθνλνκία φπσο απηή ηνπ Ζξαθιείνπ, 

βαζηζκέλε θαηά θχξην ιφγν ζηελ εμαγσγή ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε 

δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ αγνξψλ, αιιά θαη ε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ δελ 

εμαξηηφηαλ άκεζα απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπλαιιάγκαηνο, ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί φηη απνηεινχζε κία πνιχηηκε δηέμνδν. Παξφια απηά, απφ ην 1934 θαη 

έπεηηα, φηαλ αλαθνηλψλεηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ
409

, ειάρηζηεο 

αλαθνξέο εληνπίδνληαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εκπφξσλ ππέξ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

λένπ απηνχ ζπζηήκαηνο. Αληίζεηα, ηα πξψηα ζρφιηα απφ κέξνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ήηαλ κάιινλ επηθπιαθηηθά, ππνζηεξίδνληαο φηη ζε θάζε 

πεξίπησζε ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ έπξεπε λα γίλεη κε ηξφπν 

πξνζεθηηθφ, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνδνπισζεί «…ην εηζαγσγηθφλ είο ην εμαγσγηθφλ 

εκπφξηνλ θαη ζα εδεκηνχξγεη αιεζή αλαηξνπήλ ησλ ζεκεξηλψλ ζπλζεθψλ ηνπ 

εκπνξίνπ».
410

 

 

 

                                                      
406

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3540, 2 Απγνχζηνπ 1933. 
407

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3563, 18 Απγνχζηνπ 1933. 
408

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3559, 25 Απγνχζηνπ 1933. Αξρηθά ν νξγαληζκφο είρε ην δηθαίσκα λα ηδξχεη 

πξνλνκηαθέο αλψλπκεο εηαηξίεο, ην νπνίν ελ ηέιεη αλαηξέζεθε. Αληίζηξνθα, ηθαλνπνηήζεθε ην αίηεκα 

ηεο δηεπξπκέλεο αληηπξνζψπεπζεο ησλ επηκειεηεξίσλ ζε απηφλ, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 3559, 25 

Απγνχζηνπ 1933. 
409

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3806, 23 Μαΐνπ 1934. 
410

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 26 Μαξηίνπ 1934. 
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2.5.3. Σν δήηεκα ηεο ξεπζηόηεηαο 
 

α. Ο ηξαπεδηθόο δαλεηζκόο. 
 

Σα γεγνλφηα ηνπ 1932, δελ ζα κπνξνχζαλ παξά λα επεξεάζνπλ θαίξηα ηφζν ην 

δήηεκα ηνπ δαλεηζκνχ, φζν θαη ηεο απνπιεξσκήο ησλ ρξεψλ πξνο ηηο ηξάπεδεο, ηα 

δηάθνξα ηδξχκαηα θαη ηνπο ηδηψηεο. Ήδε απφ ην 1930 εληνπίδνληαη αλαθνξέο γηα ηελ 

χπαξμε πξνβιεκάησλ ζηελ παξνρή δαλείσλ πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο, θαη ηελ 

άζθεζε πηέζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εμεηδηθεπκέλνπ θνξέα δαλεηζκνχ
411

, ελψ ν 

πξφεδξνο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., Αιεμ. Γεσξγηάδε, επεζήκαλε ην Ννέκβξην ηνπ 1931 φηη 

«…αί εδψ Σξάπεδαη, θαηέζηεζαλ απφ ηεο επνρήο ηεο αγγιηθήο θξίζεσο είο άθξνλ 

θεηδσιαί πεξί ηελ παξνρήλ πηζηψζεσλ…».
412

 

πσο φκσο έρεη ήδε επηζεκαλζεί, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη φιεο νη 

θνηλσληθέο άιια θαη νη επηκέξνπο εκπνξηθέο θαη άιιεο νκάδεο, ππέζηεζαλ ζηνλ ίδην 

βαζκφ ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. Δλδεηθηηθή είλαη ε επηζεηηθή ζηάζε απφ κέξνπο ησλ 

παξαγσγψλ, αιιά θαη νξηζκέλσλ κηθξφηεξσλ, απφ άπνςε θχθινπ εξγαζηψλ, 

εκπφξσλ, ελάληηα ζηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο εκπνξηθνχο νίθνπο ηεο πφιεο, 

θαηεγνξψληαο ηνπο φηη έραηξαλ πξνλνκηαθήο αληηκεηψπηζεο, θαη φηη επηδίσθαλ 

εθκεηαιιεπφκελνη ηελ ζπγθπξία, λα ζέζνπλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπο έλα ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηνπ ηνπηθνχ εκπνξίνπ.
413

Αληίζηνηρα θαηλφκελα εληνπίδνληαη θαη ηα επφκελα 

έηε. Σν 1935, νη ηξάπεδεο ζεσξήζεθαλ ππεχζπλεο απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν γηα ηε ζρεδφλ 

νιηθή, θαηά ηελ εμαγσγηθή πεξίνδν, αδπλακία δηάζεζεο ηνπ ηαρηά, εμ ηηίαο ηεο κε 

ρνξήγεζεο λέσλ δαλείσλ ζε νξηζκέλεο νκάδεο εκπφξσλ.
414

 

Οη δηαζέζηκεο πεγέο δελ παξέρνπλ επαξθή ζηνηρεία, αθελφο κελ γηα κηα 

ζπλνιηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο, αθεηέξνπ δε γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο 

νπζηαζηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ αλάκεζα ζε εκπφξνπο θαη επαγγεικαηίεο. Γελ πξέπεη 

                                                      
411

 Σνλ Απξίιην ηνπ 1930, εληνπίδεηαη αίηεκα απφ ην Γεψξγην Βαζηιείνπ, κέινο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ 

ηκήκαηνο, πξνο ην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., κε ην νπνίν δεηνχζε ηε κεζνιάβεζε ηνπ γηα ηελ ίδξπζε 

«…ηδηαηηέξαο επαγγεικαηηθήο Σξαπέδεο ράξηλ ησλ επαγγεικαηηθψλ ηάμεσλ ησλ καζηηδνκέλσλ ππφ 

θξίζεσο, νχρη ειάζζνλνο ηεο ησλ ινηπψλ εξγαδνκέλσλ ζηνηρείσλ», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 14 

Απξηιίνπ 1930. Σν πκβνχιην αξλήζεθε λα παξέκβεη ππνζηεξίδνληαο φηη ην φπνην πξφβιεκα 

νθεηιφηαλ ζηελ έιιεηςε θεξεγγπφηεηαο, εθθξάδνληαο παξάιιεια ηελ επρή λα δνζνχλ 

ρξεκαηνδνηήζεηο ζε αγξφηεο, βηνκήραλνπο θαη εκπφξνπο, ψζηε λα κεηαθεξζεί ρξήκα κέζσ απηψλ θαη 

ζηνπο επαγγεικαηίεο. Σνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο, εληνπίδεηαη αίηεκα απφ ην χιινγν Παληνπσιψλ, 

γηα κεζνιάβεζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πξνο ηελ Δζληθή, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη, επαγγεικαηηθά 

δάλεηα, ρσξίο θαη πάιη λα ππάξμεη θάπνηα νπζηαζηηθή πξσηνβνπιία, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 19 

Ηνπλίνπ 1930. 
412

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 5 Ννεκβξίνπ 1931. 
413

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3258, 1 επηεκβξίνπ 1932. 
414

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4088, 21 επηεκβξίνπ 1935.  
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σζηφζν λα παξαβιέπεηαη ε πιήξεο ζρεδφλ απνπζία ηεο φπνηαο δξάζεο απφ κέξνπο 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, αληίζηνηρεο δπλακηθήο κε εθείλεο ηνπ 1926, κε κφλε ίζσο 

εμαίξεζε νξηζκέλεο ζπζηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο
415

, φπσο θαη ε 

δπλακηθή πνπ αλαπηχζζνπλ νη ίδην νη επαγγεικαηίεο, δεκηνπξγψληαο ην 1933, ην δηθφ 

ηνπο αλεμάξηεην Δπηκειεηήξην. Οη δχν απηέο ηάζεηο επηηξέπνπλ λα ππνηεζεί φηη 

αθελφο κελ, πξάγκαηη πθίζηαλην, ζε κηθξφ ή κεγαιχηεξν βαζκφ, νη αλαθεξφκελεο 

δηαθξίζεηο, αθεηέξνπ δε φηη, νη έκπνξνη θαη νη βηνκήραλνη, αλ φρη ζην ζχλνιφ ηνπο, 

ηνπιάρηζηνλ έλα ηθαλφ ηκήκα ηνπο, θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ, πξφζβαζε ζηνπο κεραληζκνχο παξνρήο ξεπζηφηεηαο.  

Χο πξνο ηνπο παξαγσγνχο, ε Αγξνηηθή Σξάπεδα, παξέκεηλε ε ζεκαληηθφηεξε 

απφ ηηο επίζεκεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο, εηδηθά κεηά ηελ παχζε ηεο ρνξήγεζεο 

δαλείσλ απφ ηελ Κηεκαηηθή
416

 θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.
417

 Χζηφζν, δελ 

ππάξρνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ, 

ή ηελ γεληθφηεξε πνιηηηθή ηεο ηξάπεδαο, πέξα απφ ηε δηαξθή άζθεζε πηέζεσλ γηα ηελ 

απνπιεξσκή ησλ πξνγελέζηεξσλ δαλείσλ, ζπρλά σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε 

λέσλ
418

, φπσο θαη ηε ρνξήγεζε, θαηά ηε ζηαθηδηθή θξίζε ηνπ 1933, ησλ 

απνθαινπκέλσλ «πιαζκαηηθψλ δαλείσλ».
419

 

Έλα ηδηαίηεξν γεγνλφο, ηελ άλνημε ηνπ 1936, ε αξπαγή δχν θνξηίσλ ςσκηνχ 

θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ην εξγνζηάζην Σδσξηδάθε ζηα δηάθνξα πξαηήξηα
420

, 

έγηλε αθνξκή γηα ηελ εθ λένπ άζθεζε θξηηηθήο ελάληηα ζηε ζηαζεξή άξλεζε ησλ 

Σξαπεδψλ λα ρνξεγήζνπλ δάλεηα πξνο επαγγεικαηίεο θαη αγξφηεο, αιιά θαη ηελ 

πίεζε πνπ αζθνχζαλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ παιαηφηεξσλ ρξεψλ. Δμαηηίαο ηεο ζηάζεο 

απηήο, ζχκθσλα κε ηνλ Σχπν, ην άκεζν επαθφινπζν ήηαλ «…ε πιήξεο απνλέθξσζηο 

                                                      
415

 Ζ πην ζεκαληηθή ίζσο παξέκβαζε πνπ εληνπίδεηαη απφ ην 1934 κέρξη θαη ηνλ πφιεκν, ήηαλ ην 

εξψηεκα ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., πξνο ηνλ Αιθ. Μαξή, δηεπζπληή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο 

Δζληθήο ζην Ζξάθιεην, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1937, αλ ππήξρε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ ζε 

ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ εηο βάξνο νξηζκέλσλ νκάδσλ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 14 

Ηνπιίνπ 1934. 
416

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 12 Ηαλνπαξίνπ 1933. 
417

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4168, 31 Γεθεκβξίνπ 1935. Ζ ΣηΔ, είρε ρνξεγήζεη ην 1935 εηδηθά, πεληαεηή 

δάλεηα, πνπ απφ ηηο πεγέο ραξαθηεξίδνληαη σο έλα εηδηθφ πξνλφκην ηεο Κξήηεο. 
418

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3312, 3 Ννέκβξηνπ 1932. 
419

 Δπξφθεηην γηα δάλεηα πνπ ρνξεγνχληαλ κε ππνζήθε ηελ παξαγσγή θαη αληηζηνηρνχζαλ ζην 70% ηεο 

αμίαο ηεο. Ο έθαζηνηε αγξφηεο, φθεηιε λα παξαδψζεη ηε ζηαθίδα ηνπ ζηελ Σξάπεδα, ε νπνία 

αλαιάκβαλε ηελ πψιεζε ηεο, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 4095, 29 επηεκβξίνπ 1935. 
420

 Σν γεγνλφο ζεσξήζεθε κείδνλνο ζεκαζίαο. Δλδεηθηηθφο είλαη ν ηίηινο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ: 

«Καηειχζε ην θξάηνο; Αξπαγή άξησλ ελ κέζε νδψ θαη ελ πιήξεη εκέξα», βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 4257, 

28 Απξηιίνπ 1935. 
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ηεο αγνξάο καο, θαη ε θαζεκεξηλή επίηαζηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεσο, ηεο νπνίαο αη 

ζιηβεξαί ζπλέπεηαη ήξρηζαλ λα εθδεινχληαη ήδε θαηά ηνλ ηξαγηθψηεξνλ ηξνπνλ».
421

 

 

β. Τπό ηελ πίεζε ησλ ρξεώλ. 

 

Δίλαη ζαθέο φηη νη πεξηνξηζκνί ζηελ παξνρή δαλείσλ, απνηεινχζαλ ηε κία κφλν φςε 

ηνπ δεηήκαηνο ηεο ξεπζηφηεηαο. Σν άιιν κεγάιν πξφβιεκα, πνπ ιεηηνπξγνχζε 

νπζηαζηηθά θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, αθαηξψληαο ρξήκα απφ ηελ αγνξά θαη πεξηνξίδνληαο 

πεξαηηέξσ ηελ εκπνξηθή θαη αγνξαζηηθή θίλεζε, ήηαλ ε χπαξμε ζεκαληηθψλ ρξεψλ 

απφ κέξνπο φισλ ησλ πιεπξψλ, ηφζν πξνο ηηο ηξάπεδεο φζν θαη πξνο ηνπο ηδηψηεο. 

Χζηφζν, γηα άιιε κία θνξά, ε πξνηεξαηφηεηα δφζεθε ζηα αγξνηηθά ρξέε, κε ηε 

ζέζπηζε, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1932, ελφο λένπ, πεληαεηνχο απηή ηε θνξά, ρξενζηαζίνπ. 

Μία γεληθή εηθφλα, αλαθνξηθά κε ηε δηακφξθσζε ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ ζηελ 

Κξήηε, παξέρεηαη απφ ζεηξά άξζξσλ, δεκνζηεπκέλσλ ην πξψην εμάκελν ηνπ 1937, 

ζην πιαίζην ηεο πξνβνιήο ηνπ έξγνπ ηεο ζρεηηθήο, θπβεξλεηηθήο επηηξνπήο.
422

  Παξά 

ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, δελ κπνξεί λα 

παξαβιεθζεί φηη ηα αγξνηηθά ρξέε πξνο ηνπ ηδηψηεο, ζηνπο νπνίνπο θαηά θχξην ιφγν 

αθνξνχζε ην ρξενζηάζην, αλέξρνληαλ, γηα ην ζχλνιν ηνπ λεζηνχ, ζρεδφλ ζην 

δηπιάζην ηνπ ζπλφινπ φισλ ησλ άιισλ ρξεψλ. ηηο επηκέξνπο ζπγθξίζεηο, ην 

ηδησηηθφ ρξένο ππεξέβαηλε 1,5 θνξά απηφ πξνο ηελ Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο 

Πξνζθχγσλ (Δ.Α.Π.), θαη ήηαλ ζρεδφλ δεθαπιάζην ζε ζρέζε κε ην ρξένο πξνο ηα 

Δθεδξηθά Σακεία θαη ηηο ηξάπεδεο, ελψ δελ ζπγθξηλφηαλ νχηε θαη’ ειάρηζην κε ηα 

ρξέε πξνο ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηελ Δηαηξία Ληπαζκάησλ, μεπεξλψληαο ην ζρεδφλ 

θαηά 50 θνξέο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο παξακέλνπλ ηδηαίηεξα κεγάιεο, αθφκα θαη 

αλ ζπλππνινγηζηεί ην γεγνλφο φηη ην ηδησηηθφ ρξένο δελ πξνεξρφηαλ κφλν απφ 

δαλεηζκφ, αιιά απνηεινχζε θαη πξντφλ δηαθφξσλ πηζηψζεσλ κε ζθνπφ ηελ θάιπςε 

άκεζσλ θαιιηεξγεηηθψλ, πξνζσπηθψλ, θαη άιισλ αλαγθψλ ησλ αγξνηηθψλ 

νηθνγελεηψλ, φπσο ηελ ελνηθίαζε γεο, θαιιηεξγεηηθψλ κέζσλ θ.α. (Πίλαθαο 1.4.1). 

Έλα άιιν ηδηαίηεξν ζηνηρείν, είλαη ν ξφινο ησλ Δθεδξηθψλ ηακείσλ. Αθφκα 

θαη αλ ππνηεζεί φηη ην πνζνζηφ ηεο Σξάπεδαο Κξήηεο αλεξρφηαλ ζην 25% ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο, ηα Δθεδξηθά ηακεία αλαδεηθλχνληαη σο ν κεγαιχηεξνο 

θνξέαο παξνρήο δαλείσλ, θαζψο ην ρξένο πξνο απηά ήηαλ ζρεδφλ πεληαπιάζην ηεο 

                                                      
421

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4259, 30 Απξηιίνπ 1936 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 4281, 20 Μαΐνπ 1936.  
422

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4468, 12 Ηαλνπαξίνπ 1937 θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 4579, 3 Ηνπλίνπ 1937. 
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Αγξνηηθήο Σξάπεδαο.
423

 Θα πξέπεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη, φπσο αλαθεξφηαλ θαη ζε 

ζρεηηθφ δεκνζίεπκα, αλ ζηα κεγέζε απηά πξνζκεηξνχληαλ ηα ρξέε πξνο ηελ 

Κηεκαηηθή Σξάπεδα, ηφηε ην ζχλνιν ηνπ αγξνηηθνχ ρξένπο γηα ηελ Κξήηε 

ππνινγηδφηαλ φηη ζα ππεξέβαηλε θαηά πνιχ αθφκα θαη ην έλα δηζεθαηνκκχξην, 

εθφζνλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δαλείσλ είραλ 

δηαηεζεί ζηνπο αγξφηεο θαη ηνπο θηεκαηίεο ηνπ λεζηνχ.
424

  

 

 

Σα κεγέζε απηά, θαζηζηνχλ θαηαλνεηή ηελ δηαξθή πξνζήισζε ζην πξφβιεκα 

ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή, αιιά θαη αληίζηξνθα, ηελ απνπζία 

ζεκαληηθψλ αληηδξάζεσλ απφ κέξνπο ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ. ε αληίζεζε ι.ρ. κε ην 

θζηλφπσξν ηνπ 1931, φηαλ ην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. είρε επηθξίλεη έληνλα ην ηφηε 

                                                      
423

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4582, 6 Ηνπλίνπ 1937.  
424

Αλόξζσζηο, αξηζ. 4468, 12 Ηαλνπαξίνπ 1937. 
425

 Σα ζηνηρεία απηά, ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ απιά ελδεηθηηθά, θαζψο δελ ππάξρεη ηξφπνο 

δηαζηαχξσζεο ηνπο. Δπηπιένλ, εληνπίδνληαη ιάζε αλάκεζα ζηα κεξηθά θαη ηα ζπλνιηθά κεγέζε, φπσο 

θαη δηαθνξνπνηήζεηο: ι.ρ. ζην άξζξν ηνπ Ηαλνπαξίνπ, αλαθέξεηαη φηη ην ρξένο πξνο ηελ Σξάπεδα 

Κξήηεο, γηα ζπλνιηθά 911 νθεηιέηεο, αλεξρφηαλ ζηα 4.798.000 δξρ., γεγνλφο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία, 

δεδνκέλνπ φηη αληηζηνηρνχζε ζην ήκηζπ ζρεδφλ ησλ ρξεψλ πξνο ηελ Αγξνηηθή, ηεο νπνίαο φκσο ηα 

δάλεηα, αθνξνχζαλ 4.202 άηνκα. Χζηφζν ζην δεκνζίεπκα ηνπ Ηνπλίνπ, ηα ρξέε πξνο ηελ Σξάπεδα 

Κξήηεο, έρνπλ εμαθαληζηεί, θαζψο παξνπζηάδνληαη σο ζχλνιν καδί κε ηα ρξέε πξνο ηα Δθεδξηθά 

Σακεία, ρσξίο ην αξρηθφ άζξνηζκα ησλ νθεηιψλ πξνο ηα ηακεία λα κεηαβάιιεηαη. ε κία άιιε 

πεξίπησζε, ην επηέκβξην ηνπ 1937, εληνπίδεηαη αθφκα κία αλαθνξά πνπ αλαγάγεη ην ρξένο ησλ 

αγξνηψλ πξνο ηελ Αγξνηηθή ζηα 87.000.000 δξρ., σζηφζν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηδηαίηεξα αμηφπηζηε 

πεγή, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν είρε ηε κνξθή έκκεζεο δηαθήκηζεο, απνζθνπψληαο ζην λα πείζεη 

ηνπο αγξφηεο λα εμνθιήζνπλ ηηο νθεηιέο ηνπο, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 4668, 19 επηεκβξίνπ 1937.  

Πίλαθαο 2.4.1. πλνιηθά αγξνηηθά ρξέε Κξήηεο θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 1937.
425

 

Γαλεηζηήο 
αξηζκόο 

νθεηιεηώλ 

ζύλνιν 

νθεηιώλ 
Ζξάθιεην Λαζίζη Υαληά Ρέζπκλν 

πλεηαηξηζκνί 1.004 2.349.000 1.841.000 480.000 0 0 

Δηαηξία ιηπαζκάησλ 3.260 6.280.000 2.789.000 269.000 2.720.000 502.000 

Αγξνηηθή Σξάπεδα 4.202 7.451.000 4.852.000 157.000 1.644.000 798.000 

Σξάπεδα Κξήηεο & 

Δθεδξηθά ηακεία 
3.549 41.714.000 20.977.000 9.932.000 0 10.805.000 

Δ.Α.Π. 4.897 168.313.000 124.779.000 0 43.534.000 0 

Ηδηώηεο 45.233 442.000.000 158.766.000 68.964.000 135.075.000 79.095.000 

ύλνιν 62.145 668.107.000 314.004.000 79.802.000 182.973.000 91.200.000 
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ζρεδηαδφκελν ρξενζηάζην σο νιέζξην γηα ην ηνπηθφ εκπφξην
426

, δελ εληνπίδεηαη θακία 

αληίζηνηρε αληίδξαζε, φηαλ, ηελ άλνημε ηνπ 1932, επηβάιιεηαη έλα λέν πεληαεηέο 

αγξνηηθφ ρξενζηάζην. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη θαηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο έλαξμεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ επαιήζεπζεο ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ πξνο ηνπο ηδηψηεο, ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1933, πνπ ζεσξήζεθε σο ν πξνάγγεινο ηεο νξηζηηθήο, ζπλνιηθήο ηνπο 

ξχζκηζεο.
427

 Μφλν ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1935, φηαλ απνθαζίζηεθε ε επέθηαζε ηεο 

ηζρχνο ηνπ δηθαηνζηαζίνπ πνπ είρε ζεζπηζηεί ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα, κε ηελ έληαμε 

ζε απηφ θαη ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ
428

, εληνπίδεηαη κία θαη κφλε αξλεηηθή ηνπνζέηεζε. 

Αθφκα φκσο θαη απηή, δελ απνηεινχζε απηφλνκε θξίζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., άιια κέξνο 

ελφο ζπιινγηθνχ πνξίζκαηνο, εθπεθξαζκέλνπ ζην πιαίζην ηνπ Γεχηεξνπ 

Παλειιαδηθνχ πλεδξίνπ ηεο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ.
429

 

Θα ήηαλ άιισζηε ηδηαίηεξα δχζθνιν, εηδηθά κεηά ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ 

μέζπαζαλ ηνλ Απγνχζηνπ ηνπ 1935 ζην Ζξάθιεην, λα ππάξμεη κία μεθάζαξε 

αληίζεζε απφ κέξνπο ησλ ηνπηθψλ εκπφξσλ ζε έλα κέηξν ηνπ νπνίνπ, ε ελδερφκελε 

θαηάξγεζε, ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη λέεο αληηδξάζεηο. Ήδε, ε αλαθνίλσζε, απφ 

κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο, ηεο ελδερφκελεο ζπλνιηθήο παχζεο θάζε είδνπο αλαζηνιήο 

επί ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ, ιφγσ ηεο χπαξμεο δχν θαιψλ, απφ άπνςε παξαγσγήο θαη 

ηηκψλ, πεξηφδσλ
430

, είρε πξνθαιέζεη ζεκαληηθή θαηαθξαπγή.
431

 Δπηπιένλ, ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπ αγξνηηθνχ ρξενζηαζίνπ απφ ην δηθαηνζηάζην, είρε επηηξέςεη, ζε 

αληίζεζε κε ην παξειζφλ, ηελ ηαχηηζε ησλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζε επαγγεικαηίεο 

θαη αγξφηεο, νδεγψληαο ζηελ αλάπηπμε κηα θνηλήο, αξλεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζην 

ελδερφκελν ηεο θαηάξγεζεο, ή αθφκα θαη ηεο αλαζεψξεζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ νθεηιεηψλ.
432

 

Σν ελδερφκελν κίαο δηαθνξεηηθήο παξέκβαζεο θαζίζηαηαη αθφκα πην 

δχζθνιν κεηά ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1936, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην λέν θαζεζηψο, 

πξνέβαιε σο βαζηθή ηνπ επηδίσμε, ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε θπξίσο ησλ αγξνηηθψλ, 

αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνινίπσλ ρξεψλ.
433

 Ζ ελ κέξεη ηθαλνπνίεζε ησλ 

ππνζρέζεσλ απηψλ, κε ηε ξχζκηζε ησλ αγξνηηθψλ ρξεψλ ηελ άλνημε ηνπ 1937, 

                                                      
426

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 13 Ηαλνπαξίνπ 1936. 
427

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3559, 13 Απγνχζηνπ 1933. 
428

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4122, 2 Ννεκβξίνπ 1935.  
429

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 14 Οθησβξίνπ 1935. 
430

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4065, 24 Απγνχζηνπ 1935.  
431

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4976, 7 επηεκβξίνπ 1935.  
432

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4236, 2 Απξηιίνπ 1936.  
433

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4357, 28 Απγνχζηνπ 1936. 
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ελίζρπζε ηελ πξνζδνθία γηα κηα πεξαηηέξσ δηεπζέηεζε θαη ησλ ππνινίπσλ 

θαηεγνξηψλ.
434

 

Καηά ηε ζπδήηεζε επί ηνπ λένπ λφκνπ, ζην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., κία εβδνκάδα 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 677/1937, ε πιένλ δπλακηθή αληίδξαζε πξνήιζε απφ 

ηνλ Ησάλλε Λπλαξδάθε, άηππν εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Δκπφξσλ Δγρψξησλ 

Πξντφλησλ φπσο θαη ηνλ έκπνξν Παλαγηψηε Πξαηηθάθε.
435

 Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα 

κέιε απνδέρηεθαλ ηε δηαπίζησζε ηνπ κέινπο, Αληψλε Αλεκνγηάλλε, φηη θάζε 

πξνζπάζεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ λφκνπ ήηαλ κάηαηα.
436

 Δλδεηθηηθφ ηεο δχζθνιεο ζέζεο 

πνπ βξηζθφηαλ ην Δπηκειεηήξην, ήηαλ νη ελδνηαζκνί πνπ εμέθξαζαλ νξηζκέλα κέιε, 

ζε ζρέζε κε ηε ζχγθιεζε, φπσο είραλ πξάμεη ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο, επξχηεξεο 

ζπλέιεπζεο ησλ επηκέξνπο, εκπνξηθψλ θαη κε, νξγαλψζεσλ. Ζ πξφηαζε απεξξίθζε, 

ππφ ην θφβν λα ζεσξεζεί φηη επηρεηξνχληαλ ε θαηάξγεζε ή ε ξηδηθή αλαζεψξεζε ηνπ 

λφκνπ, ελψ εθθξάζηεθαλ αθφκα θαη επηθπιάμεηο σο πξνο ην αλ ζα ζεσξνχληαλ 

πξέπνλ λα δεηεζνχλ αληαιιάγκαηα ππέξ ησλ εκπφξσλ θαη ησλ βηνκεράλσλ.
437

 

Έρνληαο ηθαλνπνηήζεη ηε ζρεηηθή απφθαζε πεξί ηεο άκεζεο ζπλάληεζεο κε 

ηνλ πξσζππνπξγφ θαη ηελ επίδνζε ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ, ν πξφεδξνο ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ. ζπγθάιεζε λέα ζπλέιεπζε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, φπνπ αλαθνίλσζε φηη «…ε 

Κπβέξλεζηο, δελ πξφθεηηαη λα επηθέξε νπδεκίαλ ηξνπνπνίεζηλ είο ηαο βαζηθάο 

δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ…»
438

, αλαθέξνληαο σο κφλν ζεηηθφ ζεκείν ηε δηαβεβαίσζε φηη 

ζα αθνινπζνχζε ε ξχζκηζε θαη ησλ ππνινίπσλ εκπνξηθψλ θαη αγξνηηθψλ ρξεψλ, 

φπσο πξνέβιεπε ην πξφγξακκα ηεο θπβέξλεζεο.  

 

2.5.5. Ρήμεηο θαη εληάζεηο: ε απηνλόκεζε ησλ Δπαγγεικαηηώλ. 

 

ια ηα παξαπάλσ πεξηγξάθνπλ ηε ζηαδηαθή αλαδηάηαμε ησλ πθηζηάκελσλ, κέρξη θαη 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ηζνξξνπηψλ, ππνδεηθλχνληαο ηελ χπαξμε 

ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηνλ εηήζην νηθνλνκηθφ θχθιν, ηνλ πεξηνξηζκφ, πξσηίζησο, 

ησλ εηζαγσγψλ, θαη ζε δεχηεξν επίπεδν ησλ εμαγσγψλ, θπξίσο φκσο ηε κείσζε ηεο 

εζσηεξηθήο θαηαλάισζεο.  

                                                      
434

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4493, 10 Φεβξνπαξίνπ 1937. 
435

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 25 Μαΐνπ 1937.  
436

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 21 Απξηιίνπ 1937. 
437

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 25 Μαΐνπ 1937. 
438

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., ηφκνο 5, 18 Ηνπλίνπ 1937. χκθσλα κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., 

παξνπζηάζηεθε ε πξφηαζε γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ κέζσ θπκαηνγξάθσλ ή κέζσ ηεο εμαγνξάο 

ηνπο απφ ηελ Αγξνηηθή, πξνηάζεηο νη νπνίεο απεξξίθζεζαλ ακθφηεξεο. 
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πσο ήηαλ αλαπφθεπθην, νη παξαπάλσ αιιαγέο, ζπλνδεχηεθαλ θαη απφ ηελ 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ κέρξη ηφηε θπξίαξρνπ αθεγήκαηνο, πεξί ηεο χπαξμεο ζην 

Ζξάθιεην κίαο θαη κφλν εληαίαο εκπνξηθήο θαη βηνκεραληθήο ηάμεο, ρσξίο 

νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο, κε θνηλά, αιιειέλδεηα ζπκθέξνληα 

θαη επηδηψμεηο, πξφζπκεο θαη ηθαλήο λα ζπλππάξμεη αξκνληθά κε φιεο ηηο ππφινηπεο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο νκάδεο. Ζ αληίιεςε απηή δνθηκάζηεθε γηα πξψηε θνξά 

ηελ άλνημε ηνπ 1928, φηαλ ην Δπαγγεικαηηθφ ηκήκα, επηθαινχκελν ηε δπλαηφηεηα 

πνπ ηνπ παξείρε ν λφκνο 3305/25, δήηεζε ηελ ππνζηήξημε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο αλεμάξηεηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ. Σν φιν δήηεκα, 

νδήγεζε ζηελ έληνλε αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηνλ πξφεδξν ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ 

ηκήκαηνο, Γεψξγην Βηδάθε, θαη ηνλ δηεπζπληή ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., Ησάλλε Μεηαμά
439

, 

πξνθαιψληαο ηελ παξέκβαζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εξεκήζνπλ νη δχν πιεπξέο.
440

 

Οη ιφγνη γηα ηνπ νπνίνπο ην ζρεηηθφ αίηεκα δελ εηζαθνχζηεθε, δελ 

πξνθχπηνπλ κε αζθάιεηα απφ ηηο επηκέξνπο πεγέο. Γεδνκέλνπ, σζηφζν, φηη ην 1928, 

ην Δ.Β.Δ.Ζ., κεηξνχζε ιηγφηεξα απφ ηέζζεξα ρξφληα ιεηηνπξγίαο, αληηκεησπίδνληαο 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζην επίπεδν ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο, ζα ήηαλ 

παξάινγν απφ κέξνπο ηνπ θπξίαξρνπ ηκήκαηνο λα ππνζηεξίμεη κία πξφηαζε πνπ ζα 

νδεγνχζε, φρη κφλν ζηελ επηδείλσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, αιιά  

θαη ζηελ πνιπδηάζπαζε ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ, ζην πιαίζην κίαο πεξηνξηζκέλεο, 

πεξηθεξεηαθήο αγνξάο.  

Σν πιαίζην απηφ δελ είρε δηαθνξνπνηεζεί αθφκα ξηδηθά, φηαλ ην Φεβξνπάξην 

ηνπ 1933 ην Δπαγγεικαηηθφ ηκήκα επαλέθεξε ην αίηεκα γηα ηελ δεκηνπξγία 

απηφλνκνπ Δπηκειεηεξίνπ. Χζηφζν ζην ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα είραλ 

κεζνιαβήζεη νξηζκέλεο ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο. ην εζσηεξηθφ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ, ε νινθιήξσζε κίαο ζρεδφλ δεθαεηίαο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, είρε 

δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ζαθέζηεξν, ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, 

απηνπξνζδηνξηζκφ θαη θαη’ επέθηαζε ηε ζπζπείξσζε, ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ. Ζ 

θχξηα φκσο παξάκεηξνο πνπ ελέηεηλε θαη ελίζρπζε ηε δηαδηθαζία απηή, δελ ήηαλ άιιε 

απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, θαη ηελ αλάδεημε ηνπ θξάηνπο σο ηνπ βαζηθνχ πιένλ 

παξάγνληα θαζνξηζκνχ ηνπ πιαηζίνπ δηεμαγσγήο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

                                                      
439

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 18 Μαΐνπ 1928. 
440

 πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζήκαλε ν πξφεδξνο ηνπ Γ.. «…εληαχζα δελ ππάξρνπλ κεγαιέκπνξνη θαη 

κεγαινβηνκήραλνη, φηη πάληεο είκεζα επαγγεικαηίαη, φηη ζπλεπψο ζχγθξνπζηο ζπκθεξφλησλ δελ 

ππάξρεη κεηαμχ καο.», βιπ Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 18 Μαΐνπ 1928. 
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Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, νη επαγγεικαηίεο, είραλ πιένλ θάζε ιφγν, εηδηθά κεηά ην 

1932, λα δηεθδηθήζνπλ ην δηθαίσκα αλάπηπμεο ησλ δηθψλ ηνπο, απηφλνκσλ 

κεραληζκψλ επηξξνήο θαη αληηπξνζψπεπζεο.  

Οη ζέζεηο απηέο δηαηππψλνληαλ κε ζαθήλεηα ζην καθξνζθειέο ππφκλεκα πνπ 

θαηαηέζεθε ζην Γ.. απφ κέξνπο ησλ επαγγεικαηηψλ. Πνιχ ζπλνπηηθά, ήδε απφ ηηο 

πξψηεο γξακκέο ηνπ, ζεκεησλφηαλ φηη νη επαγγεικαηνβηνηέρλεο απνηεινχζαλ 

μερσξηζηή θνηλσληθή ηάμε, κε δηαθξηηά ζπκθέξνληα, ηελ νπνία ην θξάηνο φθεηιε λα 

ππνζηεξίμεη.
441

 Ο ζθνπφο απηφο δελ ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηεζεί ζε νπζηαζηηθφ 

βαζκφ, φζν ε ζεκαληηθφηεξε αληηπξνζσπεπηηθή νξγάλσζε ηεο ηάμεο απηήο, 

απνηεινχζε ηκήκα ησλ εκπνξηθψλ επηκειεηεξίσλ, θαη άξα βξηζθφηαλ ππφ ηνλ έιεγρν 

νκάδσλ κε δηαθνξεηηθέο επηδηψμεηο.
442

 Γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ, απφ 

ηηο αξραηξεζίεο κέρξη θαη ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ην Δπαγγεικαηηθφ ηκήκα, 

εμαξηηφηαλ απφ ην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ζηεξνχκελν αθφκα θαη ηε δπλαηφηεηα 

απηφλνκεο επαθήο κε ηνλ νπνηνδήπνηε, εθφζνλ ε αιιεινγξαθία ζην ζχλνιν ηεο, 

έπξεπε λα πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
443

 Δπηπιένλ, 

ζπάληα ην ηκήκα δηέζεηε δηθφ ηνπ αληηπξφζσπν ζηηο δηάθνξεο επηηξνπέο, θαζψο ε 

λνκνζεζία ζσξνχζε φηη ηα επηκειεηήξηα αληηπξνζσπεχνληαλ ζε εληαία βάζε. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε ηέινο, δηλφηαλ ζην γεγνλφο φηη κέρξη θαη ηελ πεξίνδν απηή, ην 

Δπαγγεικαηηθφ ηκήκα, δηαζέηνληαο 8.572 κέιε, έλαληη 809 ηνπ Δκπνξηθνχ, κεηείρε 

ζην Γ.. κε 8 κφιηο αληηπξνζψπνπο επί ζπλφινπ 24.
444

  

ηνλ εηήζην απνινγηζκφ ηνπ, ζηηο αξρέο ηνπ 1934, ην Δ.Β.Δ.Ζ., παξέκεηλε 

πηζηφ ζηηο αξρηθέο ζέζεηο ηνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη θακία δηαθνξά δελ πθίζηαην 

κεηαμχ εκπνξνβηνκεράλσλ θαη επαγγεικαηνβηνηερλψλ.
445

 Χζηφζν, φπσο πξνθχπηεη 

θαη απφ ηελ θαζνιηθή απνπζία νπζηαζηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαηά ηα επφκελα, 

ρξφληα, ην γεγνλφο ηνπ δηαρσξηζκνχ είρε γίλεη πιένλ εθ ησλ πξαγκάησλ απνδεθηφ, 

θαζηζηψληαο σο ηδαληθφηεξε επηινγή ηε ζπλεξγαζία, θαη φρη ηελ ζχγθξνπζε αλάκεζα 

ζηηο δχν απηέο νκάδεο.  

 

                                                      
441

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 21 Ηνπιίνπ 1926. 
442

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 21 Ηνπιίνπ 1926. Σν δήηεκα απηφ, είρε απαζρνιήζεη ην Γ.., ήδε απφ ην 

1924, θαηά ηηο πξψηεο ζπλεδξηάζεηο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 13 Οθησβξίνπ 1924. 

Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 13 Οθησβξίνπ 1924. 
444

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 21 Ηνπιίνπ 1926. Χζηφζν, ε αλαινγία απηή, δελ επαθηφηαλ ζε απφθαζε ηνπ 

Γ.. άιια πξνζδηνξηδφηαλ απφ ην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο λνκνζεζίαο πεξί επηκειεηεξίσλ.  
445

Αλόξζσζηο, αξηζ. 3704, 20 Ηαλνπαξίνπ 1934. 
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Μέξνο Σξίην. 

 

Γνκή θαη δηακόξθσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο, κε βάζε ηα κεηξώα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. 
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Κεθάιαην 1. Σν κεηξών επηρεηξήζεσλ ηνπ Δκπνξηθνύ & 

Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ: δεκηνπξγία, δηαρείξηζε 

θαη πεξηερόκελν. 
 

1.1. Ζ πεξίνδνο ρξήζεο ηνπ πξώηνπ κεηξώνπ (1924-1939). 

 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1924
446

, κε κία ιηηή αλαθνίλσζε απφ κέξνπο ηνπ πξφεδξνπ ηνπ 

λενζπζηαζέληνο Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ, Ησάλλε Γ. 

Καξνχδνπ, θαινχληαλ «…άπαληεο νη ελ ηνηο Ννκνίο Ζξαθιείνπ θαη Λαζεζείνπ 

αζθνχληεο νηαλδήπνηε εκπφξηνλ ή Βηνκεραλίαλ, αη Αλψλπκνη Δηαηξίαη θαη ηα 

Σξαπεδηθά ηδξχκαηα…», λα ζπεχζνπλ ζηα γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ «…φπσο 

αλαγγείισζηλ ηαο επσλπκίαο ησλ […] θαηαβάιινληεο ζπγρξφλσο ην θεθαλνληζκέλνλ 

δηθαίσκα εγγξαθήο…».
447

  

Ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα 

ηελ δηεμαγσγή ησλ πξψησλ αξραηξεζηψλ, είραλ ζπζηαζεί εθινγηθνί θαηάινγνη
448

, 

φπνπ είραλ εγγξαθεί ζπλνιηθά 842 πξφζσπα, απφ ηα νπνία 270 ππήρζεζαλ ζην 

Δκπνξηθφ ηκήκα, 22 ζην Βηνκεραληθφ, θαη 550 ζην Βηνηερληθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ.
449

 

Ζ δεκηνπξγία φκσο ελφο θαλνληθνχ κεηξψνπ, ήηαλ κία δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα 

πινπνηεζεί ην ζπληνκφηεξν, θαζψο απνηεινχζε αλαγθαία πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ 

ην Δ.Β.Δ.Ζ. λα αληαπνθξηζεί ζηε θχξηα απνζηνιή ηνπ. Δπηπιένλ, ρσξίο έλα 

νινθιεξσκέλν κεηξψν, δελ ζα κπνξνχζε λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ 

δηαθφξσλ εθείλσλ εηζθνξψλ, πνπ ζα επέηξεπαλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχζηαζεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ βαζηθψλ γξαθεηνθξαηηθψλ ηνπ κεραληζκψλ, ηελ 

                                                      
446

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2843, 29 Οθησβξίνπ 1924. Ζ αλαθνίλσζε δεκνζηεχεηαη ζηελ ηξίηε θαη 

ηέηαξηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο, δηαξθψο κέρξη θαη ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 1924. Αληίζηνηρα, ε πξψηε 

πξφζθιεζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο, δεκνζηεχεηαη ζηελ ίδηα εθεκεξίδα απφ ηηο 3 κέρξη θαη ηηο 7 

Ννεκβξίνπ, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2848, 3 Ννεκβξίνπ 1924. 
447

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 27 Οθησβξίνπ. πσο πξνβιεπφηαλ απφ ην άξζξν 55 ηνπ λφκνπ 184/1914, νη 

ήδε ελεξγνί έκπνξνη θαη βηνκήραλνη είραλ ηελ ππνρξέσζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζε δηάζηεκα 

ηεζζάξσλ κελψλ κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ κεηξψνπ, ηελ «αλαγγειία» ηεο επηρείξεζεο ηνπο. Γηα ηηο 

λεψηεξεο επηρεηξήζεηο, ην δηάζηεκα απηφ πεξηνξηδφηαλ ζηνπο δχν κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο.  
448

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 1664, 20 Γεθεκβξίνπ 1923 φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2510, 31 Ηαλνπαξίνπ 

1924. 
449

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2715, 3 Ηνπλίνπ 1924 φπσο θαη Ίδε, αξηζ. 554, 4 Ηνπλίνπ 1924. Σα 

ζπγθεθξηκέλα κεγέζε, δελ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο αιιά πξφζσπα. Απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε ζην αξρείν 

ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., δελ πξνέθπςε θάπνην ζηνηρείν σο πξνο ηε δηαηήξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ, αξρηθψλ 

θαηαιφγσλ. 
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απφθηεζε γξαθείσλ θαη γεληθφηεξα ηελ θάιπςε φισλ φζσλ απαηηνχληαλ γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
450

  

 

1.1.1. Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο: πξνβιήκαηα θαη αληηδξάζεηο.  

 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε απηή, ην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ήδε απφ ηελ ηξίηε 

ζπλεδξίαζή ηνπ, ζηηο 18 Ηνπιίνπ ηνπ 1924, θαη αθνχ είρε, θαηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο, 

εθιέμεη ηα βαζηθά ηνπ δηνηθεηηθά φξγαλα, πξνέβε ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ 

εηζθνξψλ πνπ ζα έπξεπε λα θαηαβάιεη ε θάζε επηρείξεζε, ηφζν θαηά ηελ εγγξαθή 

ηεο ζην κεηξψν, φζν θαη ζε εηήζηα βάζε.
451

 Χζηφζν, ην φιν δήηεκα θαζπζηέξεζε, 

ιφγσ ηεο χπαξμεο ελζηάζεσλ απφ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, θαη 

ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζίεπζεο ησλ εηζθνξψλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

κεηαζέηνληαο αλαγθαζηηθά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ 

Οθησβξίνπ.
452

 

Ζ αληαπφθξηζε φκσο ησλ ππφρξεσλ, δελ ππήξμε ε αλακελφκελε, δεδνκέλνπ 

φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 1924 είραλ δεισζεί κφιηο 56 επσλπκίεο (Πίλαθαο 1.1.1), 

κέγεζνο ζεκαληηθά κηθξφηεξν αθφκα θαη ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ, 

έλα ρξφλν λσξίηεξα, είραλ εγγξαθεί ζηνπο πξφρεηξνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. ην 

πιαίζην απηφ εληάζζεηαη ε δεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθφ Σχπν, ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.. λα 

απνζηαινχλ νη ππάιιεινη ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ζηα θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξάςνπλ επί ηφπνπ ηηο επηρεηξήζεηο, θαη λα εηζπξάμνπλ ηηο ζρεηηθέο εηζθνξέο. 

Παξάιιεια, ζηελ ίδηα αλαθνίλσζε, αλαθεξφηαλ φηη φζνη δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο κέρξη θαη ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1925, ζα ππφθεηλην ζηηο πνηλέο 

πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην άξζξν 59 ηνπ λφκνπ πεξί επηκειεηεξίσλ.
453

 

Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί, φηη ε πεξίπησζε ηνπ Ζξαθιείνπ δελ ήηαλ ε 

κφλε φπνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα απηήο ηεο κνξθήο. Απφ ηα πξψηα ήδε 

ρξφληα δηάδνζεο ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ, εληνπίδνληαη αλαθνξέο σο πξνο ηελ  
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 Ζ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ, ζα επέηξεπε ζην Δπηκειεηήξην, πέξα απφ ηα 

ζπκβαηηθά έζνδα, λα δηεθδηθήζεη θαη ηε ζχλαςε δαλείνπ γηα ηελ αγνξά δηθνχ ηνπ θηεξίνπ. Απφ ην 

1929 θαη έπεηηα, ζηα έζνδα ηνπ, πξνζεηέζε θαη ε εηζθνξά απφ ηελ εηδηθή ιηκεληθή θνξνινγία πνπ 

φξηδε ν λφκνο 3822/1929, κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε «…ηδξπκάησλ ηνπηθήο θνηλήο σθειείαο σο θαη 

ηεο αλεγέξζεσο ηδηνθηήηνπ Δπηκειεηεξίνπ», βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 28, 26 Ηαλνπαξίνπ 1929. 
451

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 18 Απγνχζηνπ 1924. 
452

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 27 Οθησβξίνπ 1924. 
453

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2896, 21 Γεθεκβξίνπ 1924. Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν, πξνέβιεπε πξφζηηκν 500 

δξρ. ή/θαη θξάηεζε 60 εκεξψλ, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. 
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Πίλαθαο 1.1.1. Δγγξαθέο επηρεηξήζεσλ ζηα κεηξώα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ζπλνιηθά. 

 
Μεηξών 1924 Μεηξών 1936 

Έηνο α.α. εγγξαθώλ εγγξαθέο α.α. εγγξαθώλ εγγξαθέο 

1924 1-56 56 - - 

1925 57-496 440 - - 

1926 497-581 85 - - 

1927 582-609 28 - - 

1928 610-629 20 - - 

1929 630-711 82 - - 

1930 712-736 25 - - 

1931 737-756 20 - - 

1932 757-803 47 - - 

1933 804-843 40 - - 

1934 844-908 65 - - 

1935 909-984 76 - - 

1936 985-1058 74 1-121 121 

1937 1059-1143 85 122-366 245 

1938 1144-1288 145 367-585 219 

1939 1289-1302 14 586-657 72 

1940 - - 658-708 51 

1941 - - 709-774 66 

1942 - - 775-870 96 

1943 - - 871-924 54 

1944 - - 925-965 41 

1945 - - 966-1038 73 

1946 - - 1039-1099 61 

1947 - - 1100-1150 51 

1948 - - 1151-1207 57 

1949 - - 1208-1275 68 

1950 - - 1276-1319 44 

1951 - - 1320-1359 40 

1952 - - 1360-1400 41 

1953 - - 1401-1438 38 

1954 - - 1439-1445 7 

ύλνιν 1302 1445 

 

χπαξμε αληίζηνηρσλ πξνβιεκάησλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, φπνπ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, είραλ σο απνηέιεζκα αθφκα θαη ηελ θαηάξγεζε ή ηε ζπγρψλεπζε 

Δπηκειεηεξίσλ. Οη δπζθνιίεο απηέο απνηέιεζαλ κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο γηα ηηο 
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πνιπάξηζκεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ αξρηθνχ λφκνπ, φπσο θαη ηηο ζπλερείο αλαζεσξήζεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ εηζθνξψλ.
454

 

Σν θαηά πφζν ην Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ είρε ηελ δπλαηφηεηα, ή θπξίσο ηελ 

πξνζπκία λα επηβάιεη ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, δελ είλαη 

ζαθέο. ε θάζε πεξίπησζε, νη ζπλνιηθέο εγγξαθέο ζηα κεηξψα θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ κέρξη θαη ηηο 3 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1925 αλήιζαλ ζηηο 

440, αξηζκφο κεγαιχηεξνο απφ θάζε άιιε πεξίνδν. χληνκα φκσο ε δπλακηθή απηή 

αηφλεζε. Ήδε απφ ην επφκελν έηνο ν αξηζκφο ηνπο πεξηνξίζηεθε ζεκαληηθά, ζε 

ζεκείν ηέηνην, ψζηε, απφ ην 1928 κέρξη ην 1931, λα εληνπίδνληαη θαηά κέζν φξν 

κφιηο 22 εγγξαθέο αλά έηνο, κε κφλε εμαίξεζε ην 1929, φπνπ ν αξηζκφο ηνπο αλήιζε 

ζε ζπλνιηθά 82.  

 

1.2. Ζ πεξίνδνο ρξήζεο ηνπ Γεύηεξνπ κεηξώνπ (1939-1953). 

 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ηξφπν ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ κεηξψνπ, είρε ε 

απνδνρή, ζηηο αξρέο ηνπ 1933, ηεο απφθαζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο λα 

απνρσξήζεη απφ ην κέρξη ηφηε εληαίν Δπηκειεηήξην, δεκηνπξγψληαο ην απηφλνκν, 

Δπαγγεικαηηθφ θαη Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ. Ζ φιε δηαδηθαζία 

δηαρσξηζκνχ ησλ δχν Δπηκειεηεξίσλ, ηφζν ζηo επίπεδν ησλ νηθνλνκηθψλ 

δεηεκάησλ, φζν θαη ζε απηφ ησλ κειψλ, απνηεινχζε κία επηβεβιεκέλε δηαδηθαζία, 

αιιά θαη κία ηδαληθή επθαηξία γηα ηνλ έιεγρν θαη ην μεθαζάξηζκα ησλ κεηξψσλ. 

πσο απνδείρζεθε εθ ησλ πζηέξσλ, θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ, πνιιέο επηρεηξήζεηο είραλ εγγξαθεί ζε ιάζνο ηκήκα, ή είραλ αιιάμεη 

ραξαθηεξηζηηθά, ρσξίο πνηέ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ αξρηθή ηνπο εγγξαθή, ελψ άιιεο 

είραλ πάςεη λα πθίζηαλην, ρσξίο πνηέ λα δειψζνπλ ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο.  

Παξφια απηά, ην δήηεκα ηεο εθθαζάξηζεο ησλ κεηξψσλ δελ παξνπζηάδεηαη 

σο πξνηεξαηφηεηα γηα ην πκβνχιην, ζε αληίζεζε κε απηφ ηεο απνζαθήληζεο ησλ 

κέρξη ηφηε θνηλψλ νηθνλνκηθψλ ππνζέζεσλ. Έηζη, ελψ ε επηηξνπή πνπ ζα 

αζρνινχληαλ κε ηελ επίιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθνξψλ, είρε ζπζηαζεί ήδε απφ ηνλ 

                                                      
454

 Σν ζχζηεκα εηζθνξψλ ησλ κειψλ, πξνζδηνξηδφηαλ απφ ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λφκνπ 

184/1914. πλνιηθά ππέζηε πέληε ηξνπνπνηήζεηο ην 1919, ην 1923, ην 1926, ην 1927 θαη ην 1939. 

Πνιιέο άιιεο ηξνπνπνηήζεηο, φπσο ι.ρ. ε ζχλδεζε ηεο έθδνζεο άδεηαο εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο κε 

ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο ζην αληίζηνηρν επηκειεηήξην, ε είζπξαμε ηεο απφ ηνλ ηνπηθφ έθνξν άιια 

θαη επξχηεξεο δηεπζεηήζεηο φπσο ε επέθηαζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ζην ζχλνιν φισλ φζσλ είραλ 

εγγξαθεί ζηα κεηξψα, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη απνζθνπνχζαλ, έζησ θαη έκκεζα ζηελ αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ. ρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα ησλ εζφδσλ, βιπ. Μαζηάινο, ό.π., ζει. 239. 
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Ηνχιην ηνπ 1933
455

, ε πξψηε αλαθνξά ζηελ χπαξμε πξνηάζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία 

λένπ κεηξψνπ εληνπίδεηαη ηνλ Απξίιην ηνπ επφκελνπ έηνπο, φρη σο απηφλνκν δήηεκα, 

αιιά ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαλνληζκνχ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
456

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 1934, ην Γ.. έθαλε απνδεθηέο ηηο 

πξνηάζεηο ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., αλαγλσξίδνληαο 

ηελ αλάγθε θαηαγξαθήο ζην λέν κεηξψν αλαιπηηθφηεξσλ, ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, 

ζηνηρείσλ γηα ηελ θάζε επηρείξεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπλαίλεζε ζηελ θαηά 

παξαγγειία εθηχπσζε «…εηδηθψλ εληχπσλ, ζπκθψλσο κε ηαο απαηηήζεηο ηεο 

ππεξεζίαο…».
457

 Έλα κήλα αξγφηεξα, ν Πξφεδξνο ηνπ Δ.B.E.Ζ. αλαθνίλσζε φηη απφ 

ηηο πξνθαηαξθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ δχν κεηξψσλ, πξνέθπςαλ 

«αληηγλσκίεο», ε επίιπζε ησλ νπνίσλ επέβαιε ηε ζχζηαζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ 

ην λφκν 3305/1925 ηξηκεινχο επηηξνπήο.
458

 Χζηφζν, νη παξαπάλσ απνθάζεηο, 

ειάρηζηα βνήζεζαλ ζηελ επίζπεπζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Ζ πξψηε επίζεκε 

πξφζθιεζε πξνο ηνπο εκπφξνπο ηεο πφιεο γηα λα εγγξαθνχλ ζηα λέα κεηξψα, 

δεκνζηεχηεθε κφιηο ην Μάην ηνπ 1936
459

, ελψ κία αθφκα, αλαθνίλσζε αξθεηά πην 

ζπλνπηηθή θαη κε πην επηηαθηηθφ χθνο, εληνπίδεηαη ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο.
460

  

ην ίδην πιαίζην, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1936, ην Γ.. αλέζεζε ζηνλ δηεπζπληή ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ. λα πεξηνδεχζεη ζην λνκφ Λαζηζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηκειεζεί ηελ 

θαηαρψξεζε ησλ εθεί επηρεηξήζεσλ.
461

 Ζ απφθαζε απηή δελ εθηειέζηεθε παξά δχν 

ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ Ηνχιηνπ ηνπ 1938, θαηαιήγνληαο ζε έλα ηδηαίηεξα δπζάξεζην 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 27 Ηνπιίνπ 1933. 
456

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 26 Απξηιίνπ 1934. 
457

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 1 Ηνπλίνπ 1934. Σν θφζηνο πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηε δηαδηθαζία απηή, ζα 

θαιππηφηαλ κέζσ ηεο επηβνιήο πξφζζεηεο εηζθνξάο γηα θάζε θαηαρψξεζε ζην λέν κεηξψν, ε νπνία 

ζα αθνξνχζε ηφζν ηηο εγγεγξακκέλεο ζην παιαηφ φζν θαη ηηο λέεο επηρεηξήζεηο.  
458

 Ζ ηξηκειήο απηή επηηξνπή, ζηειερσλφηαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ έθνξν Ζξαθιείνπ θαη έλα κέινο απφ 

θάζε Δπηκειεηήξην. Γηα ην Δ.Β.Δ.Ζ., νξίζηεθε αληηπξφζσπνο απφ ην Γ.., ν πξφεδξνο ηνπ, 

Αιέμαλδξνο Γ.Υ. Γεσξγηάδεο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η. 4, 16 Ηνπιίνπ 1934. 
459

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4263, 5 Μαΐνπ 1936. 
460

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4446, 13 Γεθεκβξίνπ 1936. 
461

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 3 Ηνπλίνπ 1938. Σν θαηά πφζν ην Δπηκειεηήξην, ηεξνχζε ή φρη μερσξηζηά 

κεηξψα γηα θάζε λνκφ, δελ είλαη ζαθέο. Ζ παξνπζία σζηφζν ζην θεληξηθφ κεηξψν, ηφζν ηνπ 1924 φζν 

θαη ζε απηφ ηνπ 1936, ελφο ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ πξνεξρνκέλσλ απφ 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Λαζηζίνπ, δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, γηα 

φιεο ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ αλαηνιηθνχ απηνχ λνκνχ ηεξνχληαλ μερσξηζηά ή αθφκα θαη ηνπηθά 

κεηξψα. Ζ ππφζεζε απηή, εληζρχεηαη απφ ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ην Μάξηηνπ ηνπ 1925, λ’ αλαζέζεη 

ζηνλ Δκπνξηθφ ζχιινγν εηείαο ηελ είζπξαμε ησλ «Δπηκειεηεξηαθψλ δηθαησκάησλ». Αληίζεηα, γηα 

ηηο πεξηνρέο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ηεο Ηεξάπεηξαο, ε εξγαζία απηή, ζ’ αλαηίζεην ζε ηδηψηεο, θαζψο, 

φπσο αλαθέξεηαη «…νη ινηπνί χιινγνη αγ. Νηθνιάνπ ή Ηεξάπεηξαο, επξίζθνληαη ππφ δηάιπζηλ…», 

βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 3 Μαξηίνπ 1925. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, αλαθέξεηαη φηη ν Δκπνξηθφο 

ζχιινγνο ηεο εηείαο, θαζπζηεξνχζε ζεκαληηθά ηηο δηαδηθαζίεο ελψ αληίζεηα, ε είζπξαμε ησλ 

δηθαησκάησλ γηα ηηο άιιεο δχν πεξηνρέο, γίλεηαη θαλνληθά απφ ηνπο εθεί αληηπξνζψπνπο, βιπ. . 

Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 17 Μαξηίνπ 1926.  
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απνηέιεζκα, θαζψο, φπσο απνδείρζεθε, ην κέρξη ηφηε ζχζηεκα θαηαγξαθήο 

παξνπζίαδε ζεκαληηθέο ειιείςεηο, κε απνηέιεζκα κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ηνπ 

αλαηνιηθνχ λνκνχ, λα κελ πεξηιακβάλεηαη ζηα κεηξψα.
462

 

 

1.2.1. Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο θαη ην λέν κεηξών. 

 

Με βάζε ηελ πξψηε εγγξαθή, ε νπνία αθνξνχζε ηελ επηρείξεζε ηνπ αάδ Μσράκεη 

Υάξκπ, εκπφξνπ κε έδξα ηελ Αιεμάλδξεηα, ε έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπ λένπ κεηξψνπ 

ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηηο 21 Ηνπιίνπ ηνπ 1936. Χζηφζν, ε ζπγθξηκέλε επηρείξεζε 

εληνπίδεηαη θαη ζην αξρηθφ κεηξψν, κε αχμνληα αξηζκφ 1011.
463

 Σν ίδην ζπκβαίλεη 

θαη γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ππνινίπσλ εγγξαθψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφ, 

κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1939, φηαλ πιένλ παχεη νξηζηηθά, ε ρξήζε ηνπ. 

Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε κίαο καθξνρξφληαο κεηαβαηηθήο 

πεξηφδνπ, ζρεδφλ ηξηψλ εηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηνχληαλ δχν 

παξάιιεια ζπζηήκαηα. Οη παιαηφηεξεο επσλπκίεο, φζεο δειαδή είραλ εγγξαθεί πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπ λένπ κεηξψνπ, κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ άκεζα ζε 

απηφ, ελψ αληίζεηα, νη θαηλνχξηεο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα αλ πξνέξρνληαλ ή φρη 

απφ άιιεο παιαηφηεξεο, εγγξάθνληαλ ηαπηφρξνλα θαη ζηα δχν κεηξψα. Ζ εγγξαθή 

ζηνλ ηξίην ηφκν ηνπ λένπ κεηξψνπ ηεο επηρείξεζεο ηνπ Αλδξέα Αλσγεηαλάθε
464

, ζηηο 

17 Μαξηίνπ ηνπ 1939, ζεκαηνδνηεί ηελ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηεο πξαθηηθήο απηήο, 

θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ αξρηθνχ κεηξψνπ.
465

  

                                                      
462

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 18 Ηνπιίνπ 1938. Οη ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί πψο 

ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, δεδνκέλνπ φηη ην Δπηκειεηήξην, εηζέπξαηηε απφ ην λνκφ Λαζηζίνπ, 

δηθαηψκαηα πςνπο κφιηο 11.000 δξρ. αλά έηνο, έλαληη ησλ 50.000 δξρ. πνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ, ζα κπνξνχζε λα εηζπξάηηεη αλ είρε θαηαγξάςεη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο πνπ είρε ε ζπγθεθξηκέλε δηαπίζησζε, είλαη φηη νη 50.000δξρ., 

αληηζηνηρνχζαλ ζην 9% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. θαηά ην έηνο 1938-1939. 
463

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 1011 θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, εγγξαθή 1. 
464

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, εγγξαθή 605. 
465

 Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα, πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ 

εγγξαθψλ, θαζψο ζηηο δηαζέζηκεο πεγέο, δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά σο πξνο ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο. Λφγσ ηεο έιιεηςεο απηήο, ππάξρνπλ ζεκαληηθά θελά. Γελ είλαη ζαθέο ι.ρ. αλ ε 

εγγξαθή κίαο παιαηάο επηρείξεζεο ζην λέν κεηξψν, γηλφηαλ απηφκαηα κεηά απφ ηε δηελέξγεηα θάπνηνπ 

ειέγρνπ ή αλ απαηηνχζε ηελ παξνπζία ηνπ δηθαηνχρνπ. Σν δεχηεξν απηφ ελδερφκελν, ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη θαη ην πην πηζαλφ, δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο ζρεηηθψλ πξνζθιήζεσλ ζηνλ ηχπν άιια θαη ηεο 

ππνρξέσζεο ηφζν ησλ παιαηψλ φζν θαη ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, λα πιεξψζνπλ ηελ εηζθνξά πνπ ηνπο 

αλαινγνχζε γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην λέν κεηξψν. Χο πξνο ηελ επηινγή ηεο παξάιιειεο ρξήζεο ησλ 

κεηξψσλ, ζα πξέπεη ίζσο λα απνδνζεί ζηελ πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο ελφο ζπλνιηθνχ ειέγρνπ ηνπ 

αξρηθνχ κεηξψνπ, πξηλ ηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ρξήζεο ηνπ, ρσξίο λα είλαη ζαθέο αλ ε φιε 

δηαδηθαζία, βαζηδφηαλ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν ή δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηηο δεδνκέλεο 

αλάγθεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε ίδηα κέζνδνο, ρξεζηκνπνηήζεθε 14 ρξφληα αξγφηεξα, ην 1950, θαηά ηε 

ζχληαμε ηνπ κεηαπνιεκηθνχ κεηξψνπ. Αμηνζεκείσην ηέινο, είλαη ην γεγνλφο φηη νη θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είραλ σο επαθφινπζν ηελ αλαγθαζηηθή αλαβνιή ησλ εθινγψλ ηνπ 
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ απηψλ εηψλ, ζην κεηξψν ηνπ 1924 έγηλαλ 

ζπλνιηθά 288 εγγξαθέο, ελψ ζε εθείλν ηνπ 1936 αλήιζαλ ζε 602.
466

 Σν δεχηεξν απηφ 

ζχλνιν κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν νκάδεο. Γηα ηηο 286 απφ ηηο εγγξαθέο απηέο, 

εληνπίδνληαη αληίζηνηρεο εγγξαθέο ζην αξρηθφ κεηξψν, άξα ε έληαμε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηα δχν κεηξψα έγηλε ηαπηφρξνλα.
467

 Οη ππφινηπεο 

316
468

 εγγξαθέο, αθνξνχλ επηρεηξήζεηο πνπ είραλ εληαρζεί ζην αξρηθφ κεηξψν πξηλ 

απφ ηελ πεξίνδν ηεο θνηλήο ρξήζεο, φπνπ 298 απφ απηέο απιά εγγξάθεθαλ ζην λέν 

κεηξψν, ελψ 18 δειψζεθαλ σο λέεο, θαζψο είραλ ηξνπνπνηεζεί ξηδηθά ζε ζρέζε κε 

ηελ αξρηθή ηνπο κνξθή. 

ε ζπλνιηθφ επίπεδν, απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1936, φηαλ μεθηλάλε νη εγγξαθέο, 

κέρξη θαη ηηο 18 Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο, εληνπίδνληαη ζπλνιηθά 121 εγγξαθέο 

ζην λέν κεηξψν. Καηά ηα επφκελα ρξφληα, ν ξπζκφο εγγξαθήο παξέκεηλε ζηα ίδηα 

επίπεδα, κε 245 εγγξαθέο γηα ην 1937, θαη 219 γηα ην 1938. Μφιηο ην 1939, φηαλ 

πιένλ παχεη ε παξάιιειε ρξήζε ησλ δχν κεηξψσλ, ν αξηζκφο ηνπο αξρίδεη λα 

κεηψλεηαη, πέθηνληαο ζηηο 72, γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί θαηά ηα επφκελα έηε ζε έλα 

κέζν φξν 51 εγγξαθψλ αλά έηνο, κε εμαίξεζε ην 1942 θαη ην 1945, φπνπ νη εγγξαθέο 

αλήιζαλ ζε 96 θαη 73, αληίζηνηρα (Πίλαθαο 1.2.1). 

 

1.3. Δηήζηνο ξπζκόο εγγξαθήο επηρεηξήζεσλ.  
 

ην ζχλνιν ηνπο, νη εγγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη ζηα δχν κεηξψα γηα ηελ πεξίνδν 

ρξήζεο ηνπο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1924 κέρξη θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 1954, 

αλέξρνληαη ζε 2747, απφ ηηο νπνίεο, ζηελ παξνχζα έξεπλα, εμεηάδνληαη 2.506.
469

 Σν 

κέγεζνο απηφ δελ αληηπξνζσπεχεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ πνπ εληάζζνληαη 

ζηα κεηξψα θαηά ηελ πεξίνδν απηή, εθφζνλ ζε θάζε κία εμ απηψλ, κπνξνχζαλ λα 

                                                                                                                                                        
1937, πνπ εμ’ αηηίαο ηεο χπαξμεο θαη άιισλ δεηεκάησλ φπσο θαη παξεκβάζεσλ δηεμήρζεζαλ ελ ηέιεη 

ην 1939, κε θαζπζηέξεζε δπν εηψλ. 
466

 Γηα ην κεηξψν ηνπ 1924, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εγγξαθψλ είλαη 292, φπνπ φκσο εληνπίζηεθαλ 

ηέζζεξεηο θελέο. Αληίζηνηρα απφ ηηο 604 εγγξαθέο ηνπ κεηξψνπ ηνπ 1936, αθαηξέζεθαλ δχν θελέο 

εγγξαθέο.  
467

 Με βάζε ηηο εκεξνκελίεο εγγξαθήο, 240 απφ ηηο 286 εγγξαθέο, έγηλαλ ηαπηφρξνλα, ηελ ίδηα κέξα 

θαη ζηα δχν κεηξψα. Αληίζεηα, ζε 45 πεξηπηψζεηο, νη δχν απηέο εκεξνκελίεο δηαθέξνπλ απφ έλα έσο 

ελλέα κήλεο ελψ ζε κία πεξίπησζε δελ έρεη ζεκεησζεί ε εκεξνκελία εγγξαθήο ζην λέν κεηξψν. ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην πεξηερφκελν ηεο εγγξαθήο ηνπο, ηφζν ζην κεηξψν ηνπ 

1924 φζν θαη ζε εθείλν ηνπ 1936, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ ηε λνκηθή 

κνξθή, ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ, ηα πξφζσπα, φπσο θαη ην θεθάιαην πνπ δειψλεηαη, δηέθεξε απφ 

θαζφινπ έσο ειάρηζηα ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη αθφκα θαη παλνκνηφηππεο. 
468

 Καλνληθά είλαη 317, ζε κία πεξίπησζε φκσο, κία εγγξαθή ηνπ κεηξψνπ ηνπ 1924, δεζκεχεη δχν 

εγγξαθέο ηνπ λένπ κεηξψνπ. 
469

 Γελ εμεηάδνληαη νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε έδξα βξηζθφηαλ ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο δηθαηνδνζίαο 

ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ηξάπεδεο. 
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αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εγγξαθέο. Σν δήηεκα ηεο θαηαλνκήο ησλ 

εγγξαθψλ, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, εμεηάδεηαη αλαιπηηθά ζε άιιν 

ζεκείν, ζα πξέπεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη, θαηλφκελα φπσο ε αληηζηνίρεζε 

πεξηζζφηεξσλ απφ κία εγγξαθέο αλά επηρείξεζε, νθεηιφηαλ ζε δχν θπξίσο 

παξάγνληεο. Ο πξψηνο αθνξνχζε ζηελ ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ ζρεηηθά κε 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ επεξέαδαλ, ρσξίο φκσο λα αιιάμνπλ ξηδηθά, ηε βαζηθή δνκή ηεο 

αξρηθήο επηρείξεζεο, θαη ν δεχηεξνο ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζην λέν κεηξψν, 

φπσο απηή έρεη ήδε πεξηγξαθεί. Έηζη, αλ απφ ην ππφ εμέηαζε δείγκα αθαηξεζνχλ νη 

εγγξαθέο πνπ ππάγνληαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, ν αξηζκφο ηνπο δηακνξθψλεηαη 

ζηηο 1802 γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο θαη ησλ δχν κεηξψσλ.  

 

1.3.1. Ζ πξώηε πεξίνδνο (1924-1931).  

 

Με βάζε ηελ θαηαλνκή ηνπο κέζα ζην ρξφλν (Πίλαθαο 1.3.1), παξαηεξείηαη φηη ν 

αξηζκφο ησλ εγγξαθψλ πξνζεγγίδεη ην κέγηζην επίπεδν ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν 

ζχζηαζεο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., απφ ην 1924 κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 1925. Ζ θνξχθσζε απηή 

νπσζδήπνηε ζπλδέεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο ηνπ λένπ ζεζκνχ. Γελ ζα πξέπεη 

σζηφζν λα ζεσξεζεί φηη ε έληαμε ζην Δπηκειεηήξην, απνηεινχζε κία απηνλφεηε 

δηαδηθαζία γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ, δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο 

ζην Ζξάθιεην δηαθφξσλ επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ νξγαλψζεσλ, φπσο ν εκπνξηθφο 

ζχιινγνο, νη ζχλδεζκνη, ηα επαγγεικαηηθά ζσκαηεία θ.α..  

Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη εχινγε ε χπαξμε θαρππνςίαο απέλαληη ζηελ 

εθ ησλ άλσ πξνζπάζεηα θαζηέξσζεο ελφο λένπ, άκεζα ειεγρφκελνπ απφ ην θξάηνο, 

θνξέα, ζε κία πεξηνρή πνπ κφιηο πξηλ απφ κία δεθαεηία είρε εληαρζεί πιήξσο ζην 

ειιεληθφ θξάηνο. Δλδερνκέλσο, ζε απηή ζπλέβαιε θαη ε επηβεβιεκέλε 

δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε επηρείξεζεο, φπσο θαη ε 

πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ δηθαηνχρσλ ζε εηήζηα βάζε, σο πξνυπφζεζε 

γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηα κεηξψα. ε επξχηεξν άιισζηε επίπεδν, αδπλακία 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζπκκεηνρήο είρε εθθξαζηεί θαηά ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, κέζσ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ εηζήγαγε ην Ν.Γ. ηνπ Ννεκβξίνπ 

ηνπ 1923 ζηνλ αξρηθφ λφκν. Αληί ηεο θαζηέξσζεο λέσλ πεηζαξρηθψλ κέηξσλ, ην 

δηάηαγκα απηφ επέβαιε ηε δεκηνπξγία ελφο ζχλζεηνπ πιέγκαηνο ειέγρσλ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, πνπ δπλεηηθά ζα επέηξεπε ηνλ εληνπηζκφ φζσλ  
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Πίλαθαο 1.3.1. πλνιηθόο αξηζκόο εγγξαθώλ ζε ζρέζε κε ηελ ίδξπζε θαη ηελ 

εγγξαθή επηρεηξήζεσλ αλά έηνο. 

Έηνο 

πλνιηθέο εγγξαθέο εγγξαθέο ππό 

εμέηαζε 

επηρεηξήζεσλ  

λέεο επηρεηξήζεηο 

αλά έηνο κεηξών 

1924 

κεηξών 

1925 

19νο - - - 61 

1900 έσο 1913 - - - 148 

1914 έσο 1918 - - - 67 

1919 έσο 1923 - - - 160 

1924 56 - 47 91 

1925 440 - 428 161 

1926 85 - 74 61 

1927 28 - 26 55 

1928 20 - 18 35 

1929 81 - 70 37 

1930 26 - 24 32 

1931 20 - 19 27 

1932 47 - 42 42 

1933 40 - 34 64 

1934 65 - 51 48 

1935 76 - 57 43 

1936 74 121 66 75 

1937 85 245 73 57 

1938 145 219 111 55 

1939 14 72 47 32 

1940 - 51 41 34 

1941 - 66 54 36 

1942 - 96 75 47 

1943 - 54 45 18 

1944 - 41 33 11 

1945 - 73 50 37 

1946 - 61 49 42 

1947 - 51 41 43 

1948 - 57 37 28 

1949 - 68 60 39 

1950 - 44 36 30 

1951 - 40 30 23 

1952 - 41 31 15 

1953 - 38 28 14 

1954 - 7 4 0 

? - - 1 34 

ύλνιν 1302 1445 1802 1802 
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Γηάγξακκα 1.3.1. Αξηζκόο εγγξαθήο επηρεηξήζεσλ αλά έηνο ζε ζρέζε κε ην ξπζκό ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ αλά έηνο.  
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επηρεηξήζεσλ δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο ζρεηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
470

 

πλεπψο, ν ηδηαίηεξα κεγάινο αξηζκφο εγγξαθψλ θαηά ηε πεξίνδν 1925-1926, 

ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ζε ζπλάξηεζε κε παξάιιειεο ελέξγεηεο, φπσο απηή πνπ 

θάλεη ην Δ.Β.Δ.Ζ. κέζσ ηνπ Σχπνπ, ην Γεθέκβξην ηνπ 1924, θπξίσο φκσο, ζε ζρέζε 

κε έλα άιιν θαηλφκελν ηεο πεξηφδνπ, ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο πνπ είρε ε ηάζε απηή, είλαη ην γεγνλφο φηη 

απφ ηηο 491
471

 επηρεηξήζεηο πνπ εγγξάθνληαη ζην κεηξψν θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηεηία, 206, κε βάζε ηελ εκεξνκελία ίδξπζεο ηνπο
472

, ηνπνζεηνχληαλ ζηελ πεξίνδν 

απφ ην 1924 κέρξη ην 1926. Οη παιαηφηεξεο ρξνλνινγηθά επηρεηξήζεηο αλέξρνληαλ ζε 

285, απφ ηηο νπνίεο κφλν νη 97 είραλ ηδξπζεί κεηά ην ηέινο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Χο πξνο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη λέεο απηέο επηρεηξήζεηο έζπεπζαλ 

λα εγγξαθνχλ ζην Δ.Β.Δ.Ζ., ζα πξέπεη ζε έλα πξψην επίπεδν λα αλαδεηεζνχλ ζηηο 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλεπαγφηαλ ε ζχζηαζε κίαο λέαο επηρείξεζεο, νη 

νπνίεο, αλ θαη εθφζνλ εθαξκφδνληαλ νη πξνβιέςεηο ηνπ Ν.Γ. ηνπ 1923, δηεπθφιπλαλ 

ηνλ εληνπηζκφ ηνπο. Δπηπιένλ, δελ ζα πξέπεη λα απνθιείεηαη θαη ην ελδερφκελν ηεο 

αλαδήηεζεο απφ κέξνπο ηνπο ελφο δηαθνξεηηθνχ αληηπξνζσπεπηηθνχ νξγάλνπ, ζε 

ζρέζε κε εθείλα πνπ ήδε θπξηαξρνχζαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο ζπγθπξίαο επηβεβαηψλεηαη κέζα 

θαη απφ ηε ξαγδαία πηψζε πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηα επφκελα ρξφληα, φηαλ πιένλ 

νινθιεξψλνληαη νη βαζηθέο δηεξγαζίεο ζχζηαζεο ηνπ ζεζκνχ. Ήδε απφ ην 1926, νη 

εγγξαθέο πεξηνξίζηεθαλ ζε 74 έλαληη ησλ 428 ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο ελψ ην 

επφκελν έηνο, θαηξαθχιεζαλ ζηηο 26, θηάλνληαο ην 1928 ζην δηαρξνληθά ειάρηζην 
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 Ο αξρηθφο λφκνο, έδηλε ζηα Δπηκειεηήξηα απιά ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο ρξεκαηηθήο πνηλήο. Δίλαη 

σζηφζν απηνλφεην, φηη ην κέζν απηφ, δχζθνια ζα ρξεζηκνπνηνχηαλ απφ ηα Δπηκειεηήξηα ελάληηα ζηα 

ίδηα ηνπο ηα κέιε θαη αθφκα πην δχζθνια ζα νδεγνχζε ζε νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα. Σν λνκνζεηηθφ 

δηάηαγκα ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1923, πξνζπάζεζε λα ζπλδέζεη ηελ εγγξαθή ζην κεηξψν θαη θαη’ 

επέθηαζε ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ εηζθνξψλ, κε ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο εμάζθεζεο επηηεδεχκαηνο. 

Δπηπιένλ, ν πξφεδξνο ηνπ εθάζηνηε Δπηκειεηεξίνπ, θαζίζηαλην ππεχζπλνο γηα ηελ πξσηνθφιιεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δελ εγγξάθνληαλ ζηα κεηξψα ελψ επηβάιινληαλ θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ 

αξκφδην, νηθνλνκηθφ έθνξν. Σέινο, φξηδε φηη ηα πξσηνδηθεία φπσο θαη νη εθνξίεο, έπξεπε λα 

θνηλνπνηνχλ ζε ηαθηηθή βάζε, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιάκβαλαλ σο πξνο ηελ ίδξπζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ή 

ηε δηάιπζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπληάζζνληαο ιίζηα κε φζνπο εκπφξνπο, βηνκήραλνπο θαη βηνηέρλεο, 

ιάκβαλαλ άδεηα εμάζθεζεο επαγγέικαηνο.  
471

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο είλαη 502, φκσο γηα 11 δελ είλαη γλσζηή ε εκεξνκελία ίδξπζεο. 
472

 Χο έηνο ίδξπζεο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, φπσο θαη ζην ππφινηπν θείκελν, δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εγγξαθέο άιια ην έηνο φπνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ έξεπλα, ε εθάζηνηε επηρείξεζε έιαβε ηε κνξθή κε ηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαλ θαηά ηελ ππφ 

εμέηαζε πεξίνδν. Ζ δηάθξηζε απηή, θξίζεθε αλαγθαία, δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ 

ηδξπζεί αξθεηά ρξφληα πξηλ, ζπλέρηζαλ φκσο λα πθίζηαληαη θαηά ην Μεζνπφιεκν κέζσ άιισλ, 

δηάδνρσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο πξνέθπςαλ είηε κέζσ θιεξνλφκεζεο είηε κέζσ εμαγνξάο ησλ 

αξρηθψλ. 
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αξηζκφ ησλ 18 εγγξαθψλ. Σν κνηίβν απηφ δηαηεξείηαη, κε κηθξέο απμνκεηψζεηο κέρξη 

θαη ην 1931, κε κφλε εμαίξεζε θαηά ην δηάζηεκα απηφ, ηελ απφηνκε αχμεζε πνπ 

παξαηεξείηαη ζηα ηέιε ηνπ 1929. Ζ πεξίπησζε απηή δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί παξά 

κία πξφζθαηξε αιιαγή, νθεηιφκελε ζηελ εθ λένπ άζθεζε πηέζεσλ απφ ηε πιεπξά ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ. κέζσ ηνπ ηνπηθνχ Σχπνπ, φπνπ, φπσο θαη ην 1924, θαινχζε κε δηαδνρηθά 

δεκνζηεχκαηα ηα απείζαξρα κέιε ηνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.
473

 

πσο ζπλέβε θαη ην 1926, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εγγξαθψλ απνδείρζεθε 

πξφζθαηξε, πέθηνληαο απφ ηηο 70 ζηηο 24 εγγξαθέο ην 1930, θαη πξνζεγγίδνληαο ην 

δεχηεξν ρακειφηεξν κέγεζνο ην 1931, φπνπ θαηεγξάθεζαλ ζπλνιηθά 19 επηρεηξήζεηο.  

 

1.3.2. Ζ δεύηεξε πεξίνδνο (1932-1940). 

 

Ζ πησηηθή απηή πνξεία ησλ εγγξαθψλ αλαθφπηεηαη νξηζηηθά ην 1932, έηνο πνπ 

απνηειεί ηελ απαξρή κίαο πεξηφδνπ κηαο πεξηνξηζκέλεο, αιιά ζηαζεξά, αλνδηθήο 

ηάζεο. Μία κηθξή, αιιά πξφζθαηξε, πηψζε πνπ εληνπίδεηαη ην 1933, δελ θαίλεηαη λα 

είρε ζπλέρεηα, ελψ αληίζεηα, ε θνξχθσζε ηεο πεξηφδνπ απηήο εληνπίδεηαη ζην 1938, 

κε ηελ παξάιιειε εγγξαθή ζηα δχν κεηξψα 111 ζπλνιηθά επηρεηξήζεσλ, κέγεζνο 

πνπ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κφλν κε εθείλν ησλ καδηθψλ εγγξαθψλ ηνπ 1925. Μία 

βαζηθή παξάκεηξνο, πνπ ζπλέβαιε ζηε κεηαβνιή απηή, ήηαλ γηα άιιε κία θνξά ε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ην 1927 κέρξη θαη ην 1931, 

ηδξχνληαλ θαηά κέζν φξν 37 λέεο επηρεηξήζεηο αλά έηνο, ελψ απφ ην 1932 κέρξη θαη 

ην 1940, ην κέγεζνο απηφ αλήιζε ζηηο 50, παξά ηηο απμνκεηψζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη. 

Αληίζεηα ίζσο απφ ην αλακελφκελν, ε αληίζηξνθε ηεο ηάζεο απηήο, απφ ην 1937 θαη 

έπεηηα, δελ επεξέαζε κε ηνλ ίδην αξλεηηθφ ηξφπν ηηο εγγξαθέο. Σν γεγνλφο απηφ, 

επηηξέπεη λα ππνηεζεί φηη ε ζπκπεξηθνξά απηή δελ αθνξνχζε πιένλ θαηά θχξην ιφγν 

ηηο λέεο επηρεηξήζεηο, δείρλνληαο φηη θαη νη παιαηφηεξεο ηεξνχζαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο (Πίλαθαο 1.3.1. & Γηάγξακκα 1.3.1). 

Απηή ε αιιαγή, ππήξμε ην απνηέιεζκα δχν παξάιιεισλ δηεξγαζηψλ. ε 

επξχηεξν επίπεδν, ε αχμεζε ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ, νδήγεζε ζηελ επέθηαζε 

θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ επηκειεηεξίσλ, πνπ πιένλ είραλ ππφ ηελ 

επζχλε ηνπο φρη κφλν ηελ επηηήξεζε άιια θαη ηε δηαρείξηζε κέξνπο ηεο εκπνξηθήο 
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Αλόξζσζηο, αξηζ. 2413, 16 Οθησβξίνπ 1929. Ο ζπζρεηηζκφο ηεο αχμεζεο ησλ εγγξαθψλ κε ηελ 

παξέκβαζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη κέρξη ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ην 

ζχλνιν ησλ εγγξαθψλ, απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο, αλεξρφηαλ ζε 26 ελψ απφ ηηο 16 Οθησβξίνπ κέρξη θαη 

ην ηέινο ηνπ έηνπο, αλήιζαλ ζε 56, δηακνξθψλνληαο κία αλαινγία 28 έλαληη 2,6 εγγξαθψλ αλά κήλα.  



 

155 

 

δξαζηεξηφηεηαο, εηδηθά σο πξνο ηνπο θξίζηκνπο γηα ην Ζξάθιεην, ηνκείο ησλ 

εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ. ην πιαίζην απηφ εληάζζνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο 

αλαβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ηνπο σο αληηπξνζσπεπηηθά θαη θπξίσο ζπκβνπιεπηηθά 

φξγαλα ηνπ θξάηνπο, δηαδηθαζία πνπ εθθξάζηεθε κε ηε δεκηνπξγία παλειιαδηθψλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, αιιά θαη κε ηελ γεληθφηεξε επέθηαζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. Οη θηλήζεηο απηέο, παξά ην ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν, θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα ηνπο, ελίζρπζαλ ην θχξνο θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ησλ επηκειεηεξίσλ, σζψληαο ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα εληαρζνχλ ζε απηφ.  

ε κεγάιν βαζκφ σζηφζν, ε αχμεζε πνπ θαηαγξάθεηαη θαηά ηελ πεξίνδν 

απηή, θαη εηδηθά θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1936 κέρξη ην 1938, νθεηιφηαλ 

ζηηο δηεξγαζίεο δηαρσξηζκνχ ηνπ επαγγεικαηηθνχ απφ ην εκπνξηθφ Δπηκειεηήξην, 

φπσο θαη ηελ ζπλεπαθφινπζε αλαζχληαμε ησλ κεηξψσλ ηνπο. πσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, ε δηαδηθαζία απηή, δηελεξγνχκελε εληφο ελφο ζαθψο θαιχηεξνπ πιαηζίνπ, 

ζε ζρέζε κε εθείλν ησλ πξψησλ εηψλ, θαη παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ εμαθνινπζνχζαλ 

λα πθίζηαληαη, πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αηηία, είραλ εγγξαθεί ζε ιάζνο κεηξψν, ή είραλ ηξνπνπνηεζεί. 

Δπηπιένλ, σο κία κεηαβαηηθή πεξίνδνο, απνηεινχζε ηδαληθή επθαηξία, γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ κέρξη ηφηε δελ είραλ εγγξαθεί ζηα κεηξψα, λα ην πξάμνπλ, 

απνθεχγνληαο ελδερνκέλσο ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ.  

 

1.3.3. Ζ ηξίηε πεξίνδνο (1941-1954). 

 

Με δεδνκέλεο ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ε έλαξμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ην φξην ηεο δεχηεξεο απηήο πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην πξψην 

έηνο ζπκκεηνρήο ηεο Διιάδαο ζηνλ πφιεκν. Αληίζηνηρα, ε δηαηήξεζε ελφο πςεινχ 

αξηζκνχ εγγξαθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε 

πξνζνρή, θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο πεξηφδνπ. Σν 1943 ι.ρ,. 8 

απφ ηηο 45 ζπλνιηθά εγγξαθέο αθνξνχζαλ εξγνιαβηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

εγγξάθνληαη ζρεδφλ δηαδνρηθά, θαη ζηηο νπνίεο ελδερνκέλσο είραλ αλαηεζεί απφ ηηο 

ηνπηθέο ή ηηο θαηνρηθέο αξρέο δηάθνξεο εξγαζίεο, επηβάιινληαο ηελ εγγξαθή ηνπο ζην 

Δπηκειεηήξην.
474
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 Οη πξνυπνζέζεηο πνπ επέβαιαλ, ηελ εγγξαθή ησλ εξγνιαβηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηα κεηξψα ησλ 

εκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ, δελ είλαη ζαθείο. Ζ απνπζία σζηφζν απφ ην κεηξψν ηνπ 1936, αξθεηψλ 

εξγνιαβηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ εγγξαθεί ζην κεηξψν ηνπ 1924, κε εμαίξεζε φζεο είραλ 
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Αληίζηνηρα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, φζν θαη κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε, εληνπίδνληαη 53 επηρεηξήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη σο «βηνκεραλίεο», 

παξφηη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο επξφθεηην θπξίσο γηα ειαηνηξηβεία θαη 

αιεπξφκπινπο, γηα 39 απφ ηηο νπνίεο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα 

ζηελ ίδξπζε θαη ηελ εγγξαθή ηνπο, ππεξέβαηλε ηα δχν έηε, θηάλνληαο ζηηο πην 

αθξαίεο πεξηπηψζεηο ηα είθνζη έηε. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηελ 

αλαιπηηθή, αληίζεηα απφ ην παξειζφλ, θαηαγξαθή ησλ παξαγσγηθψλ ηνπο κέζσλ, ηνπ 

ηχπνπ ησλ κεραλψλ, θαη ηεο θαηαλάισζεο ηνπο, ππνδειψλεη φηη ε φιε δηαδηθαζία 

ελδερνκέλσο εληάζζνληαλ ζην πιαίζην κηαο πξνζπάζεηαο απνγξαθήο θαη ειέγρνπ ηνπ 

παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηνπ λνκνχ, ζπλπθαζκέλεο ίζσο κε ηελ παξνρή θαπζίκσλ ή 

άιισλ αλαγθαίσλ κέζσλ. 

Μεηά απφ ηε ζεκαληηθή πηψζε πνπ θαηαγξάθεηαη θαηά ηα έηε 1943 θαη 1944, 

ην ηέινο ηεο πνιεκηθήο πεξηφδνπ, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο 

ηνπνζεηείηαη ζην θζηλφπσξν ηνπ 1944, ζεκαηνδνηεί ηελ επηζηξνθή ζε έλα 

ζπγθξηηηθά, ζηαζεξφ πιαίζην, ην νπνίν δηαξθεί κέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1950, κε κφλε εμαίξεζε ην 1948. Ζ δηαθνξνπνίεζε θαηά ηε πεξίνδν απηή, αλάκεζα 

ζηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχνληαη θαη ζε απηφλ πνπ εγγξάθνληαη, δείρλεη 

φηη κεγάιν κέξνο ησλ εγγξαθψλ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα δηεπζέηεζεο εθθξεκψλ 

ππνζέζεσλ. Απφ ηηο 273 ζπλνιηθά επηρεηξήζεηο πνπ εγγξάθνληαη απφ ην 1945 κέρξη 

ην 1950, 60 είραλ ηδξπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, 54 πξνέξρνληαλ απφ ηελ 

πξνπνιεκηθή πεξίνδν, ελψ αξθεηέο απφ ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ζηελ νπζία 

απνηεινχζαλ ηε κεηεμέιημε πξνεγνχκελσλ πνπ, γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν, είραλ 

δηαιπζεί, ή είραλ παχζεη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

Σέινο ηα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 1950 θαη έπεηηα, δελ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ παξά ελδεηθηηθά, εθφζνλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή μεθηλάεη ε πεξίνδνο 

ζχληαμεο ηνπ λένπ, ηξίηνπ θαηά ζεηξά, κεηξψνπ. Δλδερνκέλσο, ε δηαδηθαζία απηή 

βαζίζηεθε ζηελ ρξήζε ηνπ ίδηνπ εθείλνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε 

δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ην κεηξψν ηνπ 1924 ζην κεηξψν ηνπ 1936, ηελ χπαξμε 

δειαδή κηαο πεξηφδνπ θνηλήο ρξήζεο ησλ κεηξψσλ, πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή 

δηήξθεζε ζρεδφλ ηέζζεξα ρξφληα, κέρξη ηελ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ παιαηνηέξνπ, 

ην Φεβξνπάξην ηνπ 1954.  

 

                                                                                                                                                        
αλαιάβεη δεκφζηα έξγα, εκπνξεχνληαλ ή παξήγαγαλ νηθνδνκηθά πιηθά, ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε κίαο 

κεηαβνιήο, αλ φρη ζε λνκηθφ επίπεδν, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν πξαθηηθήο. 
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1.4. Σν δήηεκα ηεο πιεξόηεηαο ησλ κεηξώσλ. 

 

Με βάζε ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα, ηα ίδηα ηα κεηξψα φπσο θαη νη επηκέξνπο πεγέο, 

επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε κίαο ηθαλνπνηεηηθήο εηθφλαο σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο 

δηακφξθσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, φπσο θαη ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηνπο, ρσξίο 

φκσο ηαπηφρξνλα, λα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά.  

 

1.4.1. Παξάιιειεο πεγέο: ην αξρείν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ζξαθιείνπ. 

 

πσο είλαη απηνλφεην, ε θχξηα παξάκεηξνο πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί, 

επηβεβαηψλνληαο, ή αληίζηξνθα, ζέηνληαο ελ ακθηβφισ ηελ πιεξφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ, είλαη απηή ηνπ βαζκνχ έληαμεο ζηα κεηξψα ησλ ππφρξεσλ πξνο εγγξαθή 

επηρεηξήζεσλ. Σν ζθνπφ απηφ ζα κπνξνχζαλ λα εμππεξεηήζνπλ ζε νπζηαζηηθφ βαζκφ 

κφλν ηα αξρεία αληίζηνηρσλ νξγαλψζεσλ ή δεκφζησλ ππεξεζηψλ, κε θαζήθνληα 

παξαπιήζηα εθείλσλ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., φπσο ι.ρ. ν Δκπνξηθφο χιινγνο, ή ε ηνπηθή 

Οηθνλνκηθή Δθνξία. Χζηφζν, παξά ηε ζρεηηθή έξεπλα, θακία πιεξνθνξία δελ 

εληνπίζηεθε σο πξνο ηελ θαηάιεμε, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηε δηάζσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αξρείσλ, κε εμαίξεζε νξηζκέλεο αλαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηαζηξνθή κέξνπο ηνπ αξρείνπ ηεο Δθνξίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ.
475

 

Μφλε δηαζέζηκε πεγή, ηθαλή λα θαιχςεη, έζησ ελ κέξεη, ην θελφ απηφ, είλαη 

ην αξρείν ηνπ Πξσηνδηθείνπ Ζξαθιείνπ. ε απηφ, ζχκθσλα κε ην λφκν, φθεηιε, ην 

ζχλνιν ησλ ζπλεηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ φζσλ πεξηνρψλ βξίζθνληαλ ππφ ηε 

δηθαηνδνζία ηνπ, λα θαηαζέζεη ηα επίζεκα λνκηθά ηνπο έγγξαθα, ζπκβφιαηα, 

ζπκθσλεηηθά θ.α., ηα νπνία αθνξνχζαλ ηηο δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο ή ηε δηάιπζε ηνπο, 

αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιιε ηξνπνπνίεζε επί ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
476

 

Αθφκα φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ην πξνπνιεκηθφ αξρείν δελ δηαζψδεηαη ζην 

ζχλνιν ηνπ. Δηδηθφηεξα, εληνπίζηεθαλ 131 θαηαρσξεκέλα έγγξαθα, πνπ θαιχπηνπλ 

κία πεξίνδν πεξίπνπ δχν εηψλ, απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1936 κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1938, θαη ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε ζπλνιηθά 119 επηρεηξήζεηο. Γηα 49 απφ απηέο, 
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 Ζ πιεξνθνξία απηή πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδεη ε εθνξία θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950. 

ε απηά, δεισλφηαλ φηη ε ππεξεζία αδπλαηνχζε λα επηβεβαηψζεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ 

πξν ηνπ 1934 πεξίνδν θαζψο ηα ζρεηηθά έγγξαθα είραλ θαηαζηξαθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. 

Χο πξνο ηα αξρεία ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ, ην κφλν ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζρεηηθή έξεπλα, 

ήηαλ ην ελδερφκελν ηεο ελζσκάησζεο ηνπ αξρείνπ ζε απηφ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1930. 

Αδεκνζίεπηα θείκελα φπσο απηφ ηνπ Κψζηα Γάθα, ππνδειψλνπλ ηελ επηβίσζε, κέξνπο ηνπιάρηζηνλ 

ηνπ αξρείνπ απηνχ, βιπ. Κψζηαο, Γάθαο, Ζ ηζηνξία ηνπ Δκπνξηθνύ πιιόγνπ Ζξαθιείνπ, αδεκνζίεπην.  
476

 Κσλζηαληίλνο Ν. Ρφθαο, Δηζεγήζεηο ηνπ εκπνξηθνύ δηθαίνπ, Αζήλα 1972, ζει. 36. 
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είλαη ζαθέο κε βάζε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπο, φηη δελ ππνρξενχληαλ λα 

εγγξαθνχλ ζηα κεηξψα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ..
477

 Απφ ηηο ππφινηπεο 70, εληνπίζηεθαλ 

ζπλνιηθά 49, ελψ 21 ή αιιηψο ην 30% ησλ πεξηπηψζεσλ απνπζηάδνπλ (Πίλαθαο 

1.4.1).  

 

Πίλαθαο 1.4.1. Παξνπζία επηρεηξήζεσλ εληαγκέλσλ ζην αξρείν ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ, ζηα κεηξώα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.  

έηνο 
ρξνληθό 

δηάζηεκα 

ζπλνιηθέο 

εγγξαθέο 

ζπλνιηθόο 

αξηζκόο 

επηρεηξήζεσλ 

παξνπζία ζηα 

κεηξώα ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ. 

κε ππόρξεεο 

πξνο 

εγγξαθή λαη όρη 

1936 4/6 έσο 21/12 26 26 13 3 10 

1937 5/1 έσο 17/12 75 69 26 14 29 

1938 11/1 έσο 1/8 29 24 10 4 10 

ύλνιν 130 119 49 21 49 

 

1.4.2. Ο ρξόλνο εγγξαθήο ζε ζρέζε κε ην ρξόλν ίδξπζεο.  

 

Έλαο άιινο, έκκεζνο ηξφπνο εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ ππνρξέσζε ηνπο λα εγγξαθνχλ ζηα κεηξψα, απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ρξφλνπ πνπ κεζνιαβνχζε αλάκεζα ζηελ ίδξπζε θαη ζηελ εγγξαθή ηνπο. πσο 

νξηδφηαλ ζην άξζξν 54 ηνπ λφκνπ 184/1914, ν δηθαηνχρνο ή ν εθάζηνηε ππεχζπλνο, 

ππνρξενχληαλ λα πξνβεί ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο εληφο δχν κελψλ απφ ηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Χζηφζν, ε ηήξεζε ή φρη ηνπ παξαπάλσ θαλφλα, δελ 

κπνξεί λα επηβεβαησζεί κε απφιπηε αθξίβεηα, εμαηηίαο ηεο θαηαγξαθήο ζηα κεηξψα 

κφλν ηνπ έηνπο, θαη φρη ηεο αθξηβνχο εκεξνκελίαο ίδξπζεο.
478

 Λφγσ ηεο έιιεηςεο 

απηήο, ε αμηνιφγεζε ηνπ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, δελ κπνξεί λα 

γίλεη κε βάζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην λφκν, άιια κέζσ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ελφο ζαθψο επξχηεξνπ νξίνπ, ην νπνίν εθηεηλφηαλ κέρξη θαη έλα 

ρξφλν απφ ην έηνο ίδξπζεο.  
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 ε απηέο, πεξηιακβάλνληαη θαηά θχξην ιφγν, επηρεηξήζεηο κεηαθνξψλ, πνπ είραλ ζρεκαηηζηεί κέζσ 

ηεο ζχκπξαμεο αλεμάξηεησλ νδεγψλ-ηδηνθηεηψλ απηνθηλήησλ, φπσο θαη επηρεηξήζεηο πνπ δήισλαλ σο 

αληηθείκελν ηνπο ηελ ππνδεκαηνπνηία, ηελ αξηνπνηία, ηελ εκπνξία εηδψλ παληνπσιείνπ, ηελ εκπνξία 

ιαραληθψλ θ.α.. 
478

 Οη πεξηπηψζεηο θαηαγξαθήο ηεο αθξηβνχο εκεξνκελίαο ίδξπζεο κίαο επηρείξεζεο, είλαη αλαινγηθά 

ζπάληεο θαη ζπλήζσο πξνέξρνληαη κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή άιισλ ζηνηρείσλ φπσο ι.ρ. ηα ηδξπηηθά 

ζπκβφιαηα. Ζ επηθξάηεζε απηήο ηεο πξαθηηθήο απφ κφλε ηεο, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κία 

ηζρπξή έλδεημε σο πξνο ηελ χπαξμε κίαο ηδηαίηεξα αλεθηηθήο ζηάζεο εθ κέξνπο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, 

πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θαζπζηεξνχζαλ ηελ εγγξαθή ηνπο, παξά ηηο παξεκβάζεηο πνπ 

θαηαγξάθνληαη ην 1924 θαη ην 1929. 
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Δπηπιένλ, ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα πξέπεη λα δηαρσξηζηεί ζε δχν 

νκάδεο, κε νξφζεκν ην έηνο θαηά ην νπνίν μεθηλάεη ε ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ (1924). 

Έηζη, κε βάζε ην θξηηήξην απηφ, δηαρσξίζηεθαλ απφ ην αξρηθφ ζχλνιν, νη 1331 

επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξεηαη φηη ηδξχζεθαλ απφ ην 1924 κέρξη ην 1954, ελψ ζε κία 

 

Πίλαθαο 1.4.2. Υξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ ίδξπζε κέρξη ηελ 

εγγξαθή κίαο επηρείξεζεο ζηα κεηξώα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., αλά πεξίνδν. 

Υξνληθή 

πεξίνδνο 

Έηε πνπ κεζνιαβνύλ κέρξη ηελ εγγξαθή 
ύλνιν 

0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 

Πξηλ ην 1924 39 260 25 5 2 13 28 39 13 5 7 436 

1924 έσο 1931 190 91 36 14 24 15 55 45 24 4 1 499 

1932 έσο 1940 175 73 38 30 20 24 72 16 2 0 0 450 

1941 έσο 1946 79 51 16 23 8 5 9 0 0 0 0 191 

1947 έσο 1953 115 45 21 5 3 1 2 0 0 0 0 192 

ύλνιν 598 520 136 77 57 58 166 100 39 9 8 1768
479

 

 

δεχηεξε νκάδα εληάρζεθαλ νη ζπλνιηθά 436 επηρεηξήζεηο, ησλ νπνίσλ ε εκεξνκελία 

ίδξπζεο ηνπνζεηείηαη ζε κία καθξά πεξίνδν απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα κέρξη θαη ην 

1923.
480

 πσο είλαη απηνλφεην, ε δεχηεξε απηή νκάδα δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζην 

ίδην πιαίζην κε ηελ πξψηε, θξίζεθε σζηφζν αλαγθαίν γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο αλάιπζεο, νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπηζηνχλ φπσο εθείλεο 

γηα ηηο νπνίεο αλαθέξεηαη σο εκεξνκελία ίδξπζεο ην 1924.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, δηακνξθψλνληαη ηξεηο γεληθέο 

θαηεγνξίεο:  

 α. Ζ πξψηε, αθνξά 1118 επηρεηξήζεηο ή αιιηψο ην 63% ηνπ ζπλφινπ, πνπ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη εγγξάθνληαη εκπξφζεζκα, θαηά ην έηνο ίδξπζεο ηνπο, ή ζε δηάζηεκα 

κέρξη ελφο έηνπο απφ απηφ, 

 β. ηε δεχηεξε, πεξηιακβάλεηαη ν εμίζνπ ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ 328 επηρεηξήζεσλ 

(19%), γηα ηηο νπνίεο παξαηεξείηαη κία βξαρππξφζεζκε θαζπζηέξεζε, ηξία έσο πέληε 

έηε απφ ηελ ίδξπζε ηνπο ελψ, 

 γ. ηελ ηξίηε θαηεγνξία, ππάγνληαη φιεο εθείλεο νη επηρεηξήζεηο, πνπ θαζπζηέξεζαλ 

γηα έλα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ εγγξαθή ηνπο, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη 
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 Σν ζχλνιν απηφ, 1768 αληί 1802, νθείιεηαη ζηελ εμαίξεζε 34 επηρεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη 

γλσζηή ε εκεξνκελία ίδξπζεο.  
480

 Σν άζξνηζκα ησλ δχν απηψλ νκάδσλ αλέξρεηαη ζε 1767 αληί 1802 πνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ ππφ 

εμέηαζε επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ηεο απνπζίαο 34 επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ θαηαγξάθεηαη ή δελ 

είλαη ζαθήο ε εκεξνκελία ίδξπζεο. 
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ζε έμη έσο θαη 30 ρξφληα. Δηδηθφηεξα, ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ην 18% ηνπ 

ζπλφινπ, πεξηιακβάλνληαο ζπλνιηθά 322 επηρεηξήζεηο. Χο πξνο ηελ θαηαλνκή εληφο 

ηεο θαηεγνξίαο απηήο, γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ, 166 ζπλνιηθά, 

ζεκεηψλεηαη θαζπζηέξεζε απφ έμη έσο δέθα ρξφληα, ελψ εμίζνπ πςειφ είλαη θαη ην 

πνζνζηφ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ έληεθα κέρξη είθνζη ρξφληα, φπνπ ππάγνληαη 

100 επηρεηξήζεηο. Σα ζπλνιηθά κεγέζε πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά ζηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο, κε ηξηάληα ελλέα επηρεηξήζεηο λα εληάζζνληαη ζηελ πεξίνδν απφ 16 έσο 

20 έηε, ελλέα ζηελ πεξίνδν απφ 21 έσο 25 έηε θαη ηέινο,  νρηψ ζηελ πεξίνδν απφ 26 

έσο 30 έηε. ε ζπλνιηθφ επίπεδν, νη πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο εγγξαθήο ζηα κεηξψα, 

αθνξνχλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ, πνπ πξνζεγγίδεη ην 37% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ 

εμέηαζε επηρεηξήζεσλ.  

Χο πξνο ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, παξαηεξείηαη φηη εθείλε θαηά ηελ νπνία 

ζεκεηψλνληαη νη πεξηζζφηεξεο εκπξφζεζκεο εγγξαθέο, είλαη απηή πνπ θαιχπηεη ηα 

έηε απφ ην 1924 κέρξη θαη ην 1931, εηδηθά αλ ζε απηή ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχνληαη πξηλ ην 1924. Αθνινπζεί ε πεξίνδνο 1932 σο 1940, κε έλα 

εμίζνπ πςειφ πνζνζηφ, ην νπνίν πεξηνξίδεηαη ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ, γηα λα 

επαλέιζεη ζε αληίζηνηρα, αλ θαη ζαθψο ρακειφηεξα επίπεδα κεηά ην ηέινο ηνπ. Ζ ίδηα 

πεξίπνπ θαηαλνκή παξαηεξείηαη θαη ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, κε εμαίξεζε ηε ζαθή 

κείσζε ησλ καθξνρξφλησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο δχν ηειεπηαίεο εμ απηψλ, φπσο ήηαλ 

άιισζηε αλακελφκελν ιφγσ ηεο κεηάβαζεο ζην ηξίην κεηξψν.  

 

1.5. Πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εγγξαθήο. 

 

Σφζν ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ αληηδηαζηνιή ησλ δεδνκέλσλ ησλ κεηξψσλ κε 

εθείλα ηνπ αξρείνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ, φζν θαη κέζσ ηεο εμέηαζε ηνπ ρξφλνπ πνπ 

κεζνιαβνχζε αλάκεζα ζηελ ίδξπζε θαη ηελ εγγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ, δείρλνπλ φηη 

ην πεξηερφκελν ηνπο, ελδερνκέλσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο ειιείςεηο. 

Χζηφζν, ην ζπκπέξαζκα απηφ, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη’ αλάγθε σο απφιπην, ή 

φηη ζπλεπάγεηαη ηελ πιήξε ακθηζβήηεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξψσλ σο πεγή, 

εθφζνλ ζην πιαίζην ηεο φπνηαο πξνζπάζεηαο αμηνιφγεζεο ηνπο, ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε νξηζκέλεο επηκέξνπο ηδηαηηεξφηεηεο.  
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Ραβδόγξακκα 1.4.1. Υξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηελ ίδξπζε κέρξη ηελ εγγξαθή κίαο επηρείξεζεο ζηα κεηξώα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., 

αλά πεξίνδν. 
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1.5.1. Δπηκέξνπο πξνβιήκαηα.  

 

ε έλα πξψην επίπεδν, ε απνπζία απφ ηα κεηξψα, ελφο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ 

επηρεηξήζεσλ, κε βάζε ηε ζχγθξηζε κε ην αξρείν ηνπ Πξσηνδηθείνπ, δελ ζπλεπάγεηαη 

θαη’ αλάγθε ηελ γελίθεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλεπάξθεηαο, δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο 

αξθεηψλ παξακέηξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αηηηνινγήζνπλ ηηο ειιείςεηο απηέο. 

Γηαπηζηψζεθε ι.ρ. φηη ζπλνιηθά 13 απφ ηηο 21 επηρεηξήζεηο πνπ δελ εληνπίζηεθαλ έλα 

ή πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηνπο, κεηείραλ ή θαηείραλ άιιεο θαηαγεγξακκέλεο 

επηρεηξήζεηο κε ην ίδην ή παξαπιήζην αληηθείκελν, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. 

Γηα κία αθφκα επηρείξεζε, δηαπηζηψζεθε φηη είρε εγγξαθεί, ρσξίο φκσο λα δειψζεη 

ηε ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε. Ζ δηαπίζησζε απηή δελ αλαηξεί ζε θακία πεξίπησζε 

ην γεγνλφο ηεο απνπζίαο ηνπο απφ ηα κεηξψα, κπνξεί φκσο λα ζεσξεζεί σο κία 

έλδεημε πνπ παξαπέκπεη ζηελ ελδερφκελε ρξήζε ηνπο σο ζπκπιεξσκαηηθέο, ζην 

πεξηζψξην ηεο θαζαπηφ δξαζηεξηφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπο. 

Χο πξνο ην ρξφλν εγγξαθήο, ππάξρεη έλα πιήζνο απφ δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία. πσο πξνθχπηεη 

κέζα απφ ηελ θαηά πεξίπησζε εμέηαζε νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ, πνιιέο εμ απηψλ, 

δελ ήηαλ επί ηεο νπζίαο εθπξφζεζκεο. Ζ θαζπζηεξεκέλε έληαμή ηνπο ζηα κεηξψα 

νθεηιφηαλ ζε θάπνηα κεηαγελέζηεξε, ζε ζρέζε κε ηελ ίδξπζή ηνπο, αιιαγή ή 

επέθηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ ηνπο, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ, αλαγθάζηεθαλ 

λα κεηαθεξζνχλ ζε θάπνην δηαθνξεηηθφ ηκήκα ή επηκειεηήξην, κεηά ην 1933. Σνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1928 ι.ρ., ζηα πξαθηηθά ηνπ Γ.. αλαθέξεηαη φηη ν Κσλζηαληίλνο 

Γεσξγ. Υξηζηνθίδεο, δελ δξαζηεξηνπνηνχληαλ πιένλ σο παληνπψιεο, αιιά σο 

έκπνξνο απνηθηαθψλ, θαη ζπλεπψο έπξεπε λα εγγξαθεί ζην αληίζηνηρν ηκήκα, 

ράλνληαο γηα ην ιφγν απηφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο έλαο εθ ησλ ζπκβνχισλ ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο.
481

 ε κία άιιε κεηαγελέζηεξε πεξίπησζε, ν Νηθφιανο 

Ησαλ. Κνξδφπνπινο ν νπνίνο δήισζε φηη, απφ ην 1924 ήηαλ δηθαηνχρνο ηεο νκψλπκεο 

επηρείξεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη σο «Βηνκεραλία θαξακειψλ & αθραξνεηδψλ ελ 

γέλεη», κε βάζε ηε λνκνζεζία, ππαγφηαλ ρσξίο ακθηβνιία ζην Δπαγγεικαηηθφ 

Δπηκειεηήξην. Μία ζεκείσζε σζηφζν, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν ελδηαθεξφηαλ λα επεθηείλεη ηε δξάζε ηνπ ζηελ εηζαγσγή «δαράξεσλ, 

αηζεξίσλ ειαίσλ & αξγηιιίνπ», αηηηνινγεί ίζσο ηελ εγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

                                                      
481

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 9 Απγνχζηνπ 1928. ρεηηθά κε ηνλ Κσλζηαληίλν Γεσξγ. Υξηζηνθίδε, 

βιέπεηε: Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 655. 
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επηρείξεζεο ζην κεηξψν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ην 1935, έληεθα ρξφληα κεηά απφ ηε ζχζηαζε 

ηεο.
482

 

Αληίζηνηρα φκσο πξνβιήκαηα, κπνξνχζαλ λα πξνέιζνπλ θαη απφ άιιεο 

κνξθήο έκκεζεο παξεκβάζεηο, φπσο ε δεκηνπξγία ελφο λένπ λφκνπ ή ε ηξνπνπνίεζε 

ελφο πξνγελέζηεξνπ, ε αλαζεψξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. αιιά  θαη 

ε εκθάληζε νξηζκέλσλ ηδηαηηέξσλ, έθηαθησλ αλαγθψλ. ηελ πεξίπησζε ι.ρ. ησλ εθηά 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη κε θαζπζηέξεζε ζρεδφλ ηξηψλ δεθαεηηψλ, 

δηαπηζηψλεηαη φηη πέληε εμ απηψλ, αθελφο κελ είραλ σο αληηθείκελν, ηηο 

«εξγνιεπηηθέο εξγαζίεο», αθεηέξνπ δε, εληάζζνληαλ ζην πιαίζην ηεο εγγξαθήο 

δεθαέμη ζπλνιηθά εηαηξηψλ κε ην ίδην αληηθείκελν, ζε δηάζηεκα έμη κελψλ, απφ ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1950 κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο.  

 

1.5.2. Σν δήηεκα ηεο θαηάηαμεο.  

 

Παξά ηελ χπαξμε ησλ δηαθφξσλ επηκέξνπο, πξφζθαηξσλ, ή άιισλ πξνβιεκάησλ, ε 

θχξηα αηηία ηεο χπαξμεο ησλ φπνησλ ειιείςεσλ, δελ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί κφλν 

ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηθψλ δνκψλ, ή ηηο αθαλείο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά ζηε δηαξθή ζχγρπζε ε νπνία επηθξαηνχζε ήδε απφ ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο ζχζηαζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζε ζρέζε κε ηελ θαηάηαμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ ηδηφηππε απηή θαηάζηαζε δηαηεξνχληαλ αθφκα θαη κεηά ηε 

δηάζπαζε ηνπ ζε Δκπνξνβηνκεραληθφ θαη Δπαγγεικαηηθφ-Βηνηερληθφ, δεκηνπξγψληαο 

πξφζζεηα πξνβιήκαηα. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ζπλάγεηαη απφ ηελ χπαξμε 

πνιπάξηζκσλ παξεκβάζεσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ επί ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, 

δείρλνληαο φηη ην πξφβιεκα απηφ δελ είρε απιά ηνπηθφ ή πεξηζηαζηαθφ ραξαθηήξα, 

άιια αληίζεηα εθηεηλφηαλ θαηά πνιχ ηφζν ζην ρψξν φζν θαη ζην ρξφλν.
483

 

                                                      
482

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 935. 
483

 Κακία ζρεδφλ αλαθνξά δελ εληνπίδεηαη ζηελ αξρηθή λνκνζεζία πεξί Δπηκειεηεξίσλ, ζε ζρέζε κε 

ηε δηάθξηζε ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ. Δηδηθφηεξα, ν αξρηθφο λφκνο 184/1914, αγλνεί πιήξσο ηελ 

χπαξμε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ απηφλνκε ζπκκεηνρή ηνπο, νξίδνληαο 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηε δεκηνπξγία δχν ηκεκάησλ, ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ. Ζ κεηέπεηηα 

λνκνζεζία ρσξίδεηαη ζε δχν νκάδεο: Με ην λφκν 1863/1920 θαη ην Ννκνζεηηθφ δηάηαγκα ηεο 10
εο

 

Ννεκβξίνπ 1923, επηδησθφηαλ ε ίδξπζε απηφλνκσλ ηκεκάησλ εληφο ησλ Δκπνξνβηνκεραληθψλ 

Δπηκειεηεξίσλ ελψ αληίζεηα, κε ην λφκν 2872/1922, φπσο θαη ηνλ 3305/1925, πξνζδηνξηδφηαλ ην 

πιαίζην δεκηνπξγίαο αλεμάξηεησλ Δπαγγεικαηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ. ηνλ πξψην απφ απηνχο, δελ 

γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηνπο επαγγεικαηίεο, δεδνκέλνπ φηη πξνβιεπφηαλ ε δεκηνπξγία κφλν 

βηνηερληθνχ ηκήκαηνο, ζην νπνίν απιά ζα ππαγφηαλ «…αη πάζεο θχζεσο ρεηξνηερλίαη, εθ’ φζνλ 

δχλαληαη λα ζεσξεζψζηλ απηαί εκπνξηθαί», βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, Αξηζ. 17, 22 Ηαλνπαξίνπ 1920. Αληίζεηα, 

ν λφκνο 2871/1922, απνζθνπψληαο ζηε ζχζηαζε απηφλνκσλ Δπηκειεηεξίσλ, πεξηειάκβαλε ζην άξζξν 

4, θαηάινγν κε 12 θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ πνπ ζα ππάγνληαλ ζε απηά, νξίδνληαο παξάιιεια σο 

βηνηέρλεο φζνπο θαηείραλ εξγνζηάζηα θαη εξγαζηήξηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχζαλ θηλεηήξηα δχλακε θαη 
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ηελ πεξίπησζε ηνπ Ζξαθιείνπ, νη πξνζθιήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

ζχζηαζεο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., δελ έθαλαλ θακία ηδηαίηεξε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο.
484

  Ο πξψηνο αλαιπηηθφο θαηάινγνο, παξνπζηάζηεθε κφιηο 

ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ έηνπο, ελζσκαηψλνληαο ηηο πξνβιέςεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ 

δηαηάγκαηνο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1923, κε ηελ πξνζζήθε πέληε αθφκα επαγγεικάησλ 

πνπ δελ πξνβιεπφηαλ απφ ην λφκν.
485

 Αληίζεηα, ε ιίζηα πνπ δεκνζηεχηεθε ηέζζεξεηο 

κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1924, ιίγν πξηλ απφ ηελ πξψηε εθινγηθή 

δηαδηθαζία, θαη αθφηνπ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο είρε νξίζεη ηελ θαηαλνκή 

ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ, πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία δχν θαηεγνξηψλ γηα ην 

Δπαγγεικαηηθφ ηκήκα, έλαληη πέληε ηνπ Δκπνξηθνχ, φπνπ ε πξψηε ζα πεξηειάκβαλε 

«…κηθξάο βηνκεραλίαο θαη ρεηξνηερλήκαηα…» ελψ ε δεχηεξε ηα βηνηερληθά 

επαγγέικαηα.
486

 

Παξά ηελ χπαξμε ησλ παξαπάλσ θαηαιφγσλ, ήδε θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο 

ζχληαμεο ησλ κεηξψσλ, αλαθέξεηαη ε εκθάληζε πξνβιεκάησλ ζηελ θαηάηαμε ησλ 

                                                                                                                                                        
δελ απαζρνινχζαλ πεξηζζφηεξνπο απφ 10 εξγάηεο, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 120, 21 Ηνπιίνπ 1922. ια 

ηα παξαπάλσ, αλαζεσξήζεθαλ κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηνπ 1923 θαη ην λφκν 3305/1925. Καη ζηηο 

δχν απηέο πεξηπηψζεηο, πεξηέρνληαλ ζηα άξζξα έμη θαη νρηψ αληίζηνηρα, αλαιπηηθφο θαηάινγνο κε ηα 

επαγγέικαηα πνπ ππάγνληαλ ζηα επαγγεικαηηθά ηκήκαηα, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, θαη ζηα 

επαγγεικαηηθά Δπηκειεηήξηα ζηελ δεχηεξε. Δηδηθφηεξα ν λφκνο ηνπ 1925, πεξηειάκβαλε 51 ζπλνιηθά 

θαηεγνξίεο, έλαληη ησλ 39 ηνπ 1923, φπσο θαη ηε γεληθή επηζήκαλζε φηη ζηα επαγγεικαηηθά 

Δπηκειεηήξηα κπνξνχζαλ λα εγγξαθνχλ φινη νη επαγγεικαηίεο πνπ δηέζεηαλ θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

πψιεζεο φπσο θαη νη ηδηνθηήηεο εξγαζηεξίσλ ή εξγνζηαζίσλ, ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα πσινχληαη απφ 

ηνπο ίδηνπο ζε επίπεδν ιηαληθήο. Δπηπιένλ, επηζεκαίλνληαλ φηη ζε απηφ δελ κπνξνχζε λα κεηέρεη θακία 

«…επίρεηξεζηο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ή αζθνπκέλε ππφ ηχπνλ Αλσλχκνπ εηαηξίαο, σο θαη ρεηξνηερληθή 

ή βηνηερληθή επηρείξεζεο ελεξγνχζα εμαγσγηθφλ εκπφξηνλ», βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 325 10 Ννεκβξίνπ 

1923 φπσο θαη Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 93, 14 Απξηιίνπ 1925. Θα πξέπεη σζηφζν λ’ αλαθεξζεί, φηη νη δχν 

απηνί λφκνη εθαξκφζηεθαλ παξάιιεια, ζα πξέπεη ζπλεπψο λα ζεσξείηαη πηζαλφ ην ελδερφκελα λα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηξφπν ζπκπιεξσκαηηθφ. Χο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ ακθηζβεηνχκελσλ 

πεξηπηψζεσλ, ν λφκνο 2872/1922, πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ δχν κέιε ηνπ 

Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, δχν ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ή ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο φπνπ 

απηφ δελ είρε ζπζηαζεί θαη ελφο εθπξνζψπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Με ην Ν.Γ. ηνπ 

1923, νη εθπξφζσπνη ησλ δχν θαηεγνξηψλ, πεξηνξίζηεθαλ απφ δχν ζε έλα ελψ κε ην λφκν 3305/1925, 

νξίζηεθε φηη κφλν ζηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά ζα κεηείρε αληηπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ, 

αλαζέηνληαο ην θαζήθνλ απηφ, γηα ηελ ππφινηπε ρψξα, ζηνλ θαηά ηφπνπ έθνξν. 
484

 Ζ πξψηε ζρεηηθή αλαθνξά εληνπίδεηαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 1923, ζε έλα δεκνζίεπκα ηνπ 

Δκπνξηθνχ πιιφγνπ πνπ απνζθνπνχζε ζηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

ζπλεπαγφηαλ ε ζχζηαζε ελφο Δπηκειεηεξίνπ ζηελ πφιε θαη θαινχζε ηνπ ππφρξενπο λα εγγξαθνχλ 

ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο. Σν θείκελν απηφ, βαζηδφηαλ ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ 1863/1920, 

φπνπ δελ γηλφηαλ θακία δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, αγλνψληαο πξνθαλψο, ηνλ λφκν 

2872/1922 πνπ αθνξνχζε ηε ζχζηαζε απηφλνκσλ επαγγεικαηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ. Παξ’ φια απηά 

ζην δεκνζίεπκα ζεκεησλφηαλ φηη απφ ηελ φιε δηαδηθαζία απνθιείνληαλ «…σο κε φληεο έκπνξνη νη 

γπξνιφγνη, νη θαλνπνηνί, ξάπηαη εθ’ φζνλ δελ αζθψζη εκπφξηνλ ηνπ είδνπο απηνχ αη ελ γέλεη πάληεο νη 

κηθξνηερλίηαη», βιπ. Ίδε, αξηζ. 355, 5 Φεβξνπαξίνπ 1923. 
485

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 23 Γεθεκβξίνπ 1923. Σα πέληε επαγγέικαηα πνπ πξνζηέζεθαλ, ήηαλ νη 

πσιεηέο γάιαηνο, νη θαθεθφπηεο, νη εξγνζηαζηάξρεο αζπξνξνχρσλ, νη θαηατθνπνηνί θαη νη 

ςεθηξνπνηνί.  
486

 Ίδε, αξηζ. 536, 22 Απξηιίνπ 1924.  
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επηρεηξήζεσλ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ην Γ.. απνθάζηζε ην Γεθέκβξην ηνπ 1924 λα 

δεηήζεη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο ηε ζχζηαζε ηεο θνηλήο επηηξνπήο πνπ 

πξνβιεπφηαλ απφ ην Ν.Γ. ηνπ 1923.
487

 Σν δήηεκα επαλέξρεηαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, 

ην Μάξηην ηνπ 1926, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ χπαξμε ελζηάζεσλ απφ νκάδα 

επαγγεικαηηψλ, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ φηη ζα έπξεπε λα ππαρζνχλ ζην Βηνηερληθφ θαη 

φρη ζην Δκπνξηθφ ηκήκα. Άκεζν επαθφινπζν ηνπ αηηήκαηνο απηνχ, ήηαλ ε ζχζηαζε 

γηα δεχηεξε θνξά ηεο ζρεηηθήο επηηξνπήο, κε ηε κνξθή πνπ πιένλ νξηδφηαλ απφ ηνλ 

3305/1925.
488

 

Οη παξεκβάζεηο απηέο ζπλέβαιαλ ζηε δηεπζέηεζε φρη φκσο θαη ζηελ νξηζηηθή 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θαηάηαμεο. Μία ζρεδφλ δεθαεηία αξγφηεξα, ην 1938, ν 

δηεπζπληήο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ιακβάλνληαο αθνξκή απφ ην δήηεκα ηεο ππαγσγήο ησλ 

εκπφξσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ζηα ππφ ζχζηαζε αληίζηνηρα αζθαιηζηηθά ηακεία, 

έζπεπζε λα επηζεκάλεη φηη «…επί ηθαλνχ δ’ αξηζκνχ πεξηπηψζεσλ σο πξνο ηελ 

ππαγσγήλ επαγγεικαηηψλ ηίλσλ ππφ ηελ αξκνδηφηεηα ησλ Δκπνξηθψλ είηε ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Δπηκειεηεξίσλ, ειάρηζηαη ηνχησλ επειχζεζαλ…».
489

 Αληίζηνηρα, 

έλα κφιηο κήλα αξγφηεξα, φηαλ ην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην δήηεζε ηελ πιεξσκή 

ησλ ζπλδξνκψλ απφ ην 1933 θαη έπεηηα, γηα φζα κέιε εληάρζεθαλ ζηα κεηξψα ηνπ, ν 

πξφεδξνο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ππνζηήξημε φηη ηα ζπγθεθξηκέλα κεηξψα ζπληάρζεθαλ κε 

ηξφπν ιαλζαζκέλν, θαη ρσξίο λα γίλεη ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ 

θαηαιφγσλ.
490

 

Χο πξνο ηα ίδηα ηα κέιε, ε πξνζπάζεηα απφ κέξνπο νξηζκέλσλ νκάδσλ ή 

πξνζψπσλ λα ππαρζνχλ ζην επαγγεικαηηθφ, αληί ηνπ εκπνξηθνχ κεηξψνπ, φπσο θαη 

ην αληίζηξνθν, ππνδειψλεη ηελ χπαξμε κίαο θηλεηηθφηεηαο, ή ζέηνληαο ην 

δηαθνξεηηθά, ηεο δπλαηφηεηαο λα επεξεαζηεί ε δηαδηθαζία θαηάηαμεο ζε ζπιινγηθφ ή 

αηνκηθφ επίπεδν, αλάινγα κε ηηο επηδηψμεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Οπσζδήπνηε, έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο εμ απηψλ, δελ είρε ηελ επηινγή απηή, είηε γηαηί ε ζρεηηθή λνκνζεζία 

ηνπο θαηέηαζζε κε ζαθήλεηα, είηε γηαηί ε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζπλδεφηαλ άκεζα κε 

έλα απφ ηνπο δχν ζεζκνχο, φπσο ι.ρ. νη εηζαγσγείο θαη νη εμαγσγείο, ή νη 

εκπνξνκεζίηεο, ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 21 Γεθεκβξίνπ 1924. 
488

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 11 Μαξηίνπ 1926. Ζ αλαθνίλσζε έγηλε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ., ν νπνίνο ελδεηθηηθά αλέθεξε φηη νη ελζηάζεηο πξνέξρνληαλ απφ εκπφξνπο ςηιηθψλ κε 

«…ειάρηζηα θεθάιαηα (αρηάξεδεο)…», θαθεθφπηεο θαη θαηαζθεπαζηέο γνπλαξηθψλ, θαηεγνξίεο πνπ 

πξάγκαηη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηηο ιίζηεο ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ.  
489

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 3 Ηνπλίνπ 1938. 
490

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 26 Απγνχζηνπ 1938 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 14 Απξηιίνπ 1938. 



 

166 

 

εμαξηηφηαλ άκεζα απφ ηα Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα. Αληίζεηα, ε δηαδηθαζία θαηάηαμεο 

ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα επεξεαζηεί απφ φζνπο αζρνινχληαλ κε ην ηνπηθφ εκπφξην, 

ή ηελ παξαγσγή, ηνκείο ησλ νπνίσλ ηα φξηα ήηαλ αξθεηά αζαθή, εηδηθά ζε κία 

ζχλζεηε θαη πνιπεπίπεδε αγνξά, φπσο απηή ηνπ Ζξαθιείνπ, φπνπ ήηαλ ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε ε παξάιιειε δξαζηεξηνπνίεζε ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο.  

Παξφια απηά, ην θίλεηξν πνπ ζα κπνξνχζε λα σζήζεη θάπνην πξφζσπν, 

εθφζνλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα εγγξαθεί ζην έλα ή ην άιιν Δπηκειεηήξην, παξακέλεη 

έλα εξψηεκα, δεδνκέλνπ φηη νπζηαζηηθνί παξάγνληεο, φπσο ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

κέζσ ησλ εηζθνξψλ, ειάρηζηα δηαθνξνπνηνχληαλ.
491

 Δλδερνκέλσο ε απάληεζε σο 

πξνο ην ξψηεκα απηφ λα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζε θάπνηα άιιε παξάκεηξν, φπσο νη 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο ή άιιεο ζπζζσκαηψζεηο πνπ ππήξραλ έμσ απφ ην ρψξν ησλ 

επίζεκσλ νξγαλψζεσλ, ζηηο επηκέξνπο εκπνξηθέο νκάδεο, ηα ζσκαηεία θ.α.. Θα 

κπνξνχζαλ επίζεο λα αλαδεηεζνχλ ζηε ζρέζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε άιινπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, θαη ηδίσο ηελ ηνπηθή Δθνξία, απφ φπνπ άιισζηε, 

θαζνξηδφηαλ θαη ε θαηάηαμε ζηηο θνξνινγηθέο θιάζεηο. Χζηφζν, ηα δεηήκαηα απηά, 

ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ πεξίπησζε ηνπ Ζξαθιείνπ, έρνπλ ειάρηζηα εξεπλεζεί κέρξη 

θαη ζήκεξα, θαζηζηψληαο ηελ νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ, 

πξαθηηθά αλέθηθηε.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξεί εχινγα λα ππνζηεξηρζεί φηη νη φπνηεο 

ελδερφκελεο ειιείςεηο επί ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα κεηξψα, δελ ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπίδνληαη σο ην απνηέιεζκα κίαο αθεξεκέλεο θαη ελ πνιινίο ραιαξήο 

δηαδηθαζίαο, εμαξηεκέλεο απφ ηηο επηδηψμεηο ησλ επηκέξνπο ηνπηθψλ θαη άιισλ 

θαηαζηάζεσλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα κεηξψα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ππήξμαλ θάζε άιιν παξά 

έλα ζηαηηθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο, εθφζνλ ν ηξφπνο δηαρείξηζήο ηνπο δελ παξέκελε 

ζηαζεξφο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, αιιά αληίζεηα, αλαδηακνξθσλφηαλ 
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 Μέρξη ηε δηάζπαζε ηνπ 1933, νη εηζθνξέο ησλ κειψλ, πξνζδηνξηδφηαλ κε εληαίν ηξφπν, βάζε ηνπ 

ηέινπο επηηεδεχκαηνο θαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππ’ φςε ην ηκήκα ζην νπνίν ππαγφηαλ. πσο ήηαλ 

αλακελφκελν, κε ηε δεκηνπξγία ησλ δχν Δπηκειεηεξίσλ, νξίζηεθαλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

εηζθνξψλ, βαζηζκέλα θαη απηά ζην θφξν επηηεδεχκαηνο. Οη δηαθνξέο κέρξη θαη ηελ 21
ε
 θιάζε ηεο 

θνξνινγίαο, δελ ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάιεο, δεδνκέλνπ φηη θπκαηλφηαλ απφ 10 ζηα κηθξφηεξα έσο θαη 50 

δξρ. ζηηο πςειφηεξεο θαηεγνξίεο. Αληίζεηα, γηα ηηο ππφινηπεο ελλέα θιάζεηο, φπνπ ππάγνληαλ φζνη 

θαηέβαιαλ θφξν απφ 21.000 έσο 39.000 δξρ., νη εηζθνξέο ηνπ Δκπνξηθνχ ήηαλ ζαθψο κεγαιχηεξεο ζε 

ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ, θαζψο ε δηαθνξά απμαλφηαλ απφηνκα απφ 50 ζηηο 150 

δξρ. πξνζεγγίδνληαο έσο θαη ηηο 400 δξρ. γηα ηελ 26
ε
 έσο θαη ηελ 30

ε
 θιάζε, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 

203, 28 Ηνπλίνπ1934, Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 249, 25 Απγνχζηνπ1933, φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η. 4, 22 

Ηνπλίνπ 1933. 
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ζπλερψο κέζα απφ έλα ζχλζεην πιέγκα δηαδηθαζηψλ, ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

αιιαγέο ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ. 

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε απηή, πνιιέο απφ ηηο θαηλνκεληθέο ειιείςεηο ππήξμαλ ην 

παξάγσγν ηεο απνηχπσζεο δηαδηθαζηψλ, πνιχ πην ζχλζεησλ απφ ηε δεκηνπξγία, ή ηε 

δηακφξθσζε, ζπγθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζην ρξφλν. Οξηζκέλεο απφ απηέο ήηαλ 

ε θηλεηηθφηεηα αλάκεζα ζηα δηάθνξα επαγγεικαηηθά πεδία, ε επίδξαζε ησλ 

επξχηεξσλ αιιαγψλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη νη πνηθίιεο πξαθηηθέο 

πνπ εθείλεο αλέπηπζζαλ, νη ηνπηθέο αιιά θαη γεληθφηεξεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ νκάδσλ θαη ζπζζσκαηψζεσλ, φπσο θαη νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ 

επέβαιαλ ηελ πηνζέηεζε ηδηαίηεξσλ θαη δηαθνξεηηθψλ, ζε ζρέζε κε ηηο επηθξαηνχζεο, 

κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ.  

 

1.6. Γηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ ησλ κεηξώσλ.  

 

1.6.1. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηερόκελν.  

 

Σν κεηξψν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., πνπ αθνξά ηελ πεξίνδν απφ ηελ ίδξπζε ηνπ, ην 1924 κέρξη 

θαη ηελ έλαξμε ηεο απηφλνκεο ρξήζεο ηνπ κεηαπνιεκηθνχ κεηξψνπ ην 1954, 

απνηειείηαη απφ ελλέα ζπλνιηθά, νγθψδε, θαηάζηηρα, πνπ γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο 

επηζεκάλζεθαλ κε γξάκκαηα απφ ην Α έσο ην Θ. Δηδηθφηεξα, ην κεηξψν ηνπ 1924 

εληάζζεηαη ζην ζχλνιν ηνπ ζην θαηάζηηρν Α, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη κε 

βάζε ηηο θαηαρσξήζεηο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 30 Οθησβξίνπ ηνπ 1924 

κέρξη ηηο 14 Μαξηίνπ 1939
492

. Αληίζεηα, ην κεηξψν ηνπ 1936, ην νπνίν αθνξά ηελ 

πεξίνδν απφ ηηο 21 Ηνπιίνπ 1936 κέρξη θαη ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1954, 

πεξηιακβάλεη νρηψ δηαθνξεηηθά θαηάζηηρα (Πίλαθαο 1.4.1). Απφ απηά, ην ζχλνιν 

ησλ ηξηψλ πξψησλ (Β έσο Γ) πεξηέρνπλ ηηο 604 εγγξαθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

πεξίνδν ηεο θνηλήο ρξήζεο θαη ησλ δχν κεηξψσλ, απφ ηηο 21 Ηνπιίνπ ηνπ 1936 κέρξη 

ηηο 17 Μαξηίνπ 1939. Ζ πξψηε «απηφλνκε» εγγξαθή εγθαηληάδεη ηε ρξήζε ηνπ 

πέκπηνπ θαηάζηηρνπ θαη, κέρξη ηε κεηάβαζε ζην κεηαπνιεκηθφ κεηξψν, 
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 Ζ πξψηε εγγξαθή ηνπ κεηξψνπ ηνπ 1924, απηή ησλ «Αδειθψλ Βαγηάθσλ», θέξεη ρξνλνινγία «30 

8βξίνπ 1924», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 1, ελψ ε ηειεπηαία επσλπκία ππφ ησλ ηίηιν «Μελάο 

Καζηξηλάθεο» θαηαγξάθεηαη ζηηο 14 Μαξηίνπ ηνπ 1939. βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 1302 θαη 

Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.4, εγγξαθή 602. ηα λέα κεηξψα, πξψηε εγγξαθή είλαη απηή ηνπ Αηγχπηηνπ εκπφξνπ 

«αάδ Μνπρακέη Υάξκπ» (Saad M. Harb), ν νπνίνο εγγξάθεηαη θαη ζην παιαηφ κεηξψν ηελ ίδηα 

αθξηβψο εκέξα, ζηηο 27 Ηνπιίνπ 1936, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 1011 θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, 

εγγξαθή 1. Ζ ηειεπηαία επσλπκία ησλ λέσλ κεηξψλ είλαη ε «Γεψξγηνο Εαρ. Κξακπνπξάθεο» κε 

εκεξνκελία 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1954. βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.8, εγγξαθή 1445 
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ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια ηξία, πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ην 1939 κέρξη ην 1954 

(Πίλαθαο 1.4.2). 

Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν (1924-1939), σο κεηξψν ρξεζηκνπνηήζεθε έλα απιφ 

ζηαρσκέλν, ραξηφδεην ηεηξάδην 282 ζειίδσλ, κεγέζνπο 30x15x10cm. Δληφο απηνχ, 

θάζε δηζέιηδν, ην νπνίν αξηζκνχληαλ σο κία εληαία ζειίδα, ρσξίδνληαλ ζε εθηά θαη 

ζπαληφηεξα ζε ηέζζεξα ή νρηψ νξηδφληηα ηκήκαηα θαη ζε 11 θάζεηεο ζηήιεο. 

Αληίζεηα, ηα θαηάζηηρα ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ήηαλ εμεηδηθεπκέλα έληππα, ηππσκέλα 

θαηά παξαγγειία ζην ηππνγξαθείν ηνπ Νηθνιάνπ Γ. Αιηθηψηε, κε απνθιεηζηηθφ 

ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ επσλπκηψλ. Σν αξρηθφ νγθψδεο ηεηξάδην 

αληηθαηαζηάζεθε απφ κηθξφηεξα ραξηφδεηα θαηάζηηρα, 200 πεξίπνπ ζειίδσλ θαη 

δηαζηάζεσλ 30x15x5cm ην θαζέλα, φπνπ θάζε δηζέιηδν αθνξνχζε κία θαη κφλν 

επσλπκία. ην αξηζηεξφ κέξνο, έηνηκεο θφξκεο ρξεζίκεπαλ γηα ηε ζεκείσζε ησλ 

βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ. ην δεμί θχιιν ζεκεησλφηαλ ν λνκηθφο ραξαθηήξαο θαη ν 

αξηζκφο ηεο ζρεηηθή επσλπκίαο ηνπ αξρηθνχ κεηξψνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππήξρε, 

ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ φπνησλ 

πξφζζεησλ γεληθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Σα ζηνηρεία ησλ ζπλεηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζπκπιεξψλνληαλ κε βάζε ηα 

έγγξαθα πνπ παξνπζίαδε ν δηαρεηξηζηήο ή ν δηεπζπληήο ηνπο, ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
493

 Χο πξνο ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο δελ είλαη ζαθέο αλ ν 

δηθαηνχρνο φθεηιε λα πξνζθνκίζεη θάπνηα πηζηνπνηεηηθά, ή αλ ε φιε δηαδηθαζία 

γηλφηαλ κέζα απφ ηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ. Γηα θάζε επηρείξεζε 

έπξεπε λα θαηαγξαθεί κε βάζε ηα άξζξα 54 θαη 56 ηνπ λφκνπ 184/1914 ε εκπνξηθή ή 

ε εηαηξηθή επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηεο ηίηινο, ην φλνκα θαη ην επψλπκν ηνπ 

δηθαηνχρνπ φπσο θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο, ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ ήηαλ 

αηνκηθή. Έπξεπε αθφκα λα θαηαγξαθνχλ ν λνκηθφο ηεο ραξαθηήξαο, ε έδξα, ην 

αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο, νη επηκέξνπο θιάδνη φπνπ πηζαλφλ δξαζηεξηνπνηνχληαλ, 

ε χπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ, πξαθηφξσλ ή αληηπξνζψπσλ ζε άιιεο πφιεηο, ην 

θεθάιαην, θαη ηέινο ηα ζηνηρεία ηνπ ή ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

εηαηξείαο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη σο «ππνγξάθνληεο».  

 

                                                      
493

 Ο λφκνο δελ αλαθέξεη κε ζαθήλεηα αλ ην Δπηκειεηήξην, ππνρξενχληαλ λα ηεξεί αξρείν κε ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα. Χζηφζν, ζηα λεψηεξα κεηξψα αλαθέξεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ησλ 

νκφξξπζκσλ, εηεξφξξπζκσλ θαη αλψλπκσλ εηαηξηψλ ζηνλ εηδηθφ θάθειν, κε ηελ επηζήκαλζε «Νν12».  
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Πίλαθαο 1.6.1. Καηάζηηρα κεηξώνπ Δ.Β.Δ.Ζ., αξηζκόο εγγξαθώλ θαη ρξνληθή 

πεξίνδνο ρξήζεο.  

Καηάζηηρν Αξηζκόο εγγξαθώλ 
Πεξίνδνο ρξήζεο 

έλαξμε παύζε 

Α 1 έσο 1302 30 επηεκβξίνπ 1924 14 Μαξηίνπ 1939 

Β 1 έσο 203 21 Ηνπιίνπ 1936 13 Ηνπιίνπ 1937 

Γ 204 έσο 405 13 Ηνπιίνπ 1937 20 Απξηιίνπ 1938 

Γ 406 έσο 604 30 Απξηιίνπ 1938 15 Μαξηίνπ 1939 

Δ 605 έσο 803 17 Μαξηίνπ 1939 28 Απξηιίνπ 1942 

Σ 804 έσο 1003 28 Απξηιίνπ 1942 10 Απγνχζηνπ 1945 

Ε 1004 έσο1198 10 Απγνχζηνπ 1945 16 επηεκβξίνπ 1948 

Ζ 1199 έσο 1395 2 Οθησβξίνπ 1948 18 Ννεκβξίνπ 1952 

Θ 1396 έσο 1445 20 Ννεκβξίνπ 1952 1 Φεβξνπαξίνπ 1954 

 
 

1.6.2. ύληαμε θαη πεξηερόκελν. 
 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε ζπγθέληξσζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ 

εμαξηηφηαλ άκεζα απφ δπλαηφηεηα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. λα νξγαλψζεη θαη λα επηβάιεη κηα 

ηέηνηα δηαδηθαζία, θαη αληίζηξνθα, ζηελ πξνζπκία ησλ ίδησλ ησλ ππφρξεσλ λα 

κεηάζρνπλ ζε απηή. Έηζη, ε απνπζία νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ, εηδηθά θαηά ηελ 

πεξίνδν ζχληαμεο ηνπ πξψηνπ κεηξψνπ, πξέπεη λα ζεσξεζεί ην αλακελφκελν 

απνηέιεζκα ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ απνπζία νξγάλσζεο θαη 

ηερλνγλσζίαο, αιιά θαη ηεο επξχηεξεο αδπλακίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ λα επηβιεζεί 

θαη λα γίλεη απνδεθηφ σο θπξίαξρνο ζεζκφο ζηνλ ηνπηθφ εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ 

θφζκν.  

Σα πεξηζζφηεξα θελά αθνξνχλ ηε ζηήιε κε ηνλ ηίηιν «θεθάιαηα 

επηρεηξήζεσο», θαη εληνπίδνληαη ζηηο εγγξαθέο πνπ ηνπνζεηνχληαη θαηά ην δηάζηεκα 

αλάκεζα ζηελ έλαξμε ησλ εγγξαθψλ, θαη κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 1925. 

Απνπζηάδεη αθφκα θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν θαη κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, ε φπνηα 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην λνκηθφ ραξαθηήξα ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, ελψ κία 

ζηήιε κε ην γεληθφ ηίηιν «Δηδηθαί πιεξνθνξίαη» ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 

παξάζεζε, πάληα κε ηδηαίηεξα ζπλνπηηθφ ηξφπν, πνηθίισλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε 

ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ χπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ ή 

αληηπξνζψπσλ θ.α.. Παξαηεξνχληαη αθφκα νξηζκέλεο δηάζπαξηεο ζεκεηψζεηο, 

ηνπνζεηεκέλεο κε ηξφπν πνπ δελ παξαπέκπεη ζε θάπνηα ζπζηεκαηηθή κέζνδν 

ελεκέξσζεο ηνπ θαηάζηηρνπ, αιιά ζε κηα κάιινλ ηπραία ζεηξά πεξηζηαζηαθψλ 
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ζεκεηψζεσλ, νη νπνίεο παξέρνπλ πεξηνξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ή 

ηελ θαηάιεμε αξθεηψλ επσλπκηψλ. Χο πξνο ην δήηεκα απηφ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ αξρηθνχ λφκνπ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηε κεηαβνιή, ηελ παχζε ή ηε δηάιπζε ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο, αγλνήζεθε ζρεδφλ πιήξσο. Οη φπνηεο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηα 

ελδερφκελα απηά, πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζεκεηψζεηο απηέο, πνπ θαηά ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο νθείινληαη ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζην κεηξψν ηνπ 1936. 

Αλάινγεο ειιείςεηο παξαηεξνχληαη θαη ζηα λεψηεξα κεηξψα, παξά ην 

γεγνλφο φηη ε χπαξμε, ζε θάζε δηζέιηδν, κίαο ζειίδαο πνπ πξννξηδφηαλ απνθιεηζηηθά 

γηα ηελ θαηαγξαθή γεληθφηεξσλ πιεξνθνξηψλ, ππνδειψλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ πξφζεζε 

λα ηεξεζεί ν ζρεηηθφο λφκνο. Πξάγκαηη, παξά ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη δελ παξαπέκπνπλ ζηελ 

χπαξμε κηαο ζπζηεκαηηθήο πξνζπάζεηαο δηαξθνχο ελεκέξσζεο ηνπ κεηξψνπ, ηα 

θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα θαη αλαιπηηθά. Αλάκεζα ζε απηά, 

πεξηιακβάλνληαη ζχληνκα βηνγξαθηθά ησλ δηθαηνχρσλ, φπσο θαη αξθεηέο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ρξφλν, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ή ηελ παξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα.
494

 

Μηα άιιε ζεκαληηθή, έκκεζε απηή ηε θνξά, πεγή πιεξνθφξεζεο είλαη νη 

πνιπάξηζκεο ζεκεηψζεηο κε κπιε, θφθθηλν θαη καχξν κνιχβη, πνπ βξίζθνληαη ζε φιεο 

ζρεδφλ ηηο ζειίδεο ηνπ πξψηνπ θαηάζηηρνπ, ππνδεηθλχνληαο κε ζαθήλεηα κηα 

ηνπιάρηζηνλ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ή θαη εθθαζάξηζεο ηνπ κεηξψνπ, πηζαλφηαηα θαηά 

ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ηνπ 1936. ην πιαίζην απηήο, ζεκεηψζεθε ζην πεξηζψξην 

θάζε εγγξαθήο, ν αξηζκφο ηεο ζρεηηθήο ή ηεο δηάδνρεο εγγξαθήο. Υσξίο ηελ 

πιεξνθνξία απηή, πνπ αξγφηεξα, ζηα κεηαγελέζηεξα κεηξψα, θαηαγξάθεηαη πιένλ 

κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ζα ήηαλ ζρεδφλ αδχλαην λα επηβεβαησζεί ην ζχλνιν ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επσλπκηψλ, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο, θιεξνλφκεζεο 

ή αιιαγήο ηνπ λνκηθνχ ραξαθηήξα. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, νη ζεκεηψζεηο απηέο 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα νξηζκέλεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ αξρηθνχ κεηξψνπ πνπ 

δελ θαηεγξάθεζαλ ζηα λέα θαηάζηηρα, αλαθέξνληαο φηη «δηαιχζεθε», 

                                                      
494

 Γπζηπρψο, νη πεξηπηψζεηο πιήξνπο θαηαγξαθήο ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζαλψλ πιεξνθνξηψλ, είλαη 

αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζπάληεο. Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο επηρείξεζεο «Ν. Μ. 

Λνπθαΐδεο», κία απφ ηηο ειάρηζηεο φπνπ παξαηίζεηαη ην πιήξεο βηνγξαθηθφ ηνπ δηθαηνχρνπ, απφ ηε 

γέλλεζε ηνπ ην 1890 κέρξη ηε κεηνίθεζε ηνπ ζηελ Αζήλα ην 1944, φπσο θαη πιήζνο πιεξνθνξηψλ γηα 

ηε δσή ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα άιια θαη ηηο θαηά θαηξνχο επίζεκεο θαη 

αλεπίζεκεο ζπλεξγαζίεο ηνπ κε άιινπο επηρεηξεκαηίεο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, εγγξαθή 92. 
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«θαηαξγήζεθε», «δηεγξάθε» ή «κεηαγξάθεη», κεηαθέξζεθε δειαδή απφ ηα κεηξψα 

ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ζηα κεηξψα ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ θαη Βηνηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ. 

Υάξε ζε απηέο, θαζίζηαηαη γλσζηή ε θαηάιεμε αξθεηψλ επσλπκηψλ, ρσξίο φκσο λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ, λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα 

ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηαβνιέο απηέο, ιφγσ ηεο απνπζίαο 

ζρεηηθψλ ζεκεηψζεσλ.  

 

1.6.3. Ο «πγθεληξσηηθόο πίλαθαο». 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θάζε εγγξαθή πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν απφ θχξηεο 

θαη δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, απνδίδνληαη κε 

κνλνιεθηηθφ ή ζπλνπηηθφ ηξφπν. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ εγγξαθψλ ζπλεπάγεηαη έλα 

ηδηαίηεξα εθηεηακέλν φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ έπξεπε λα εμεηαζηνχλ, λα 

δηαζηαπξσζνχλ, θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζθεπαζηεί έλαο εληαίνο πίλαθαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά έλαο 

βαζηθφο θαηάινγνο κε ην ζχλνιν ησλ επσλπκηψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα έλα 

νλνκαηνιφγην. Μέζσ απηψλ επεηεχρζε ε δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

επηβεβαηψλνληαο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηηο πθηζηάκελεο ζεκεηψζεσο, θαη 

επηηξέπνληαο ηνλ εληνπηζκφ ζρέζεσλ πνπ δελ είραλ θαηαγξαθεί κεηαμχ δηαθφξσλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 ην ζχλνιν ηεο, ε παξαπάλσ δηαδηθαζία απνζθνπνχζε ζηελ θαηαζθεπή ελφο 

ζπγθεληξσηηθνχ πίλαθα, φπνπ ηνπνζεηήζεθαλ ην ζχλνιν ηνλ δηαζέζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ. Ζ δηάηαμε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζε απηφλ, έγηλε θαηά 

ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα είλαη αθελφο δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο κηαο 

επηρείξεζεο απφ ηελ ίδξπζε ηεο κέρξη ην ζεκείν φπνπ εληνπηδφηαλ ε ηειεπηαία 

αλαθνξά ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο, θαη αθεηέξνπ λα απνθηήζεη ν πίλαθαο ηέηνηα 

δνκή, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε εμαγσγή ησλ αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ αλά 

θαηεγνξία. χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ, 

έρνληαο σο βάζε ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ ίδησλ ησλ κεηξψσλ, εληάρζεθαλ ζηηο 

παξαθάησ ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο: 

α. ηνηρεία επσλπκίαο, θαηαγξάθνληαη ην ζχλνιν ησλ ηίηισλ κε ηνπο νπνίνπο 

παξνπζηάδεηαη κηα επηρείξεζε ζηα κεηξψα, (επσλπκία, δηαθξηηηθφο ηίηινο, αχμσλ 

αξηζκφο) φπσο θαη ε ζρέζε ηεο κε άιιεο εγγξαθέο,  
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β. Ννκηθή κνξθή θαη δνκή, θαηαγξάθνληαη ν λνκηθφο ραξαθηήξαο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο, (αξηζκφο 

νκνξξχζκσλ θαη εηεξφξξπζκσλ κειψλ, αξηζκφο αηφκσλ πνπ αζθνχλ ηε δηαρείξηζε, 

πηζαλνί αθαλείο εηαίξνη, κέιε πνπ θαηνηθνχλ εθηφο έδξαο). Χο πξνο ηα άηνκα, 

ζεκεηψλνληαη θαη πην πξνζσπηθά ζηνηρεία φπσο, ε πηζαλή ζπγγεληθή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ κειψλ ή ησλ δηαρεηξηζηψλ κηαο επηρείξεζεο, θαη ην θχιν ηνπο. Καηαγξάθνληαη 

αθφκα γηα ηηο ζπλεηαηξηθέο επηρεηξήζεηο, νη αξηζκνί ησλ ζπκβνιαίσλ θαη ην φλνκα 

ηνπ ζπληάθηε, ζηηο αλαινγηθά ιίγεο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ αλαθέξεηαη,  

γ. Έδξα & ππνθαηαζηήκαηα, θαηαγξάθεηαη ε έδξα ηεο επηρείξεζεο, θαη ζε δεχηεξν 

επίπεδν ε χπαξμε θάπνηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, αληηπξνζψπσλ ή πξαθηνξείσλ. 

Καηαγξάθνληαη αθφκα νη πηζαλέο δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηνρέο εθηφο ηεο δηθαηνδνζίαο 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, 

δ. Κεθάιαην & κεηαβνιέο θεθαιαίνπ, θαηαγξάθνληαη ηα δεισκέλα θεθάιαηα ηεο 

επηρείξεζεο γηα θάζε θνξά πνπ απηή αλαθέξεηαη ζηα κεηξψα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., θαη ε 

αηηία ιφγσ ηεο νπνίαο έγηλε ε θάζε εγγξαθή. 

ε. Υξνλνινγίεο ίδξπζεο θαη εγγξαθήο, θαηαγξάθνληαη ε εκεξνκελία ίδξπζεο, 

εγγξαθήο θαη επαλεγγξαθήο ζηα κεηξψα,  

ζη. Υξνληθή δηάξθεηα & ηξνπνπνηήζεηο, θαηαγξάθεηαη ε πηζαλή πξνζσξηλή παχζε 

εξγαζηψλ, ε εκεξνκελία δηάιπζεο ή νξηζηηθήο παχζεο θαη ηα αίηηα απηήο, νη 

ηξνπνπνηήζεηο, ή ε εκεξνκελία ξηδηθήο ηξνπνπνίεζεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, 

φπσο θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ, θαηά ηε δηάιπζε ηεο, νη εξγαζίεο κεηαθέξνληαη ζε 

θάπνηα άιιε επηρείξεζε. Αλ ηα κεηξψα δελ παξέρνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, 

ζεκεηψλεηαη απιά ε εκεξνκελία φπνπ ηνπνζεηείηαη ε ηειεπηαία δηαζέζηκε 

πιεξνθνξία γηα ηελ επηρείξεζε.  

δ. ρεηηθέο επσλπκίεο & γεληθέο πιεξνθνξίεο, θαηαγξάθνληαη νη επσλπκίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη, ρσξίο φκσο λα έρνπλ νξγαληθφ ξφιν, κε ηελ επσλπκία, φπσο θαη 

νξηζκέλεο γεληθέο πιεξνθνξίεο 

ε. Μνξθή εξγαζηώλ, απνηειεί ην γεληθφ πίλαθα ησλ εξγαζηψλ, φπνπ θαηαγξάθνληαη 

νη εξγαζίεο κηαο επηρείξεζεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, φπσο 

αλαθέξνληαη ζηα κεηξψα.  
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Πίλαθαο 1.6.2. Κύξηεο θαη επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ ζπγθεληξσηηθνύ πίλαθα. 

(1) ηνηρεία επσλπκίαο 

1.α. ζπζρεηηζκφο 

1.β. α.α. θαηάζηηρνπ 

1.γ. ζειίδα 

1.δ. εκπνξηθή επσλπκία 

1.ε. αξηζκφο θαηαγξαθψλ 

1.ζη. ηίηινο δηαθξηηηθφο 

(2) Ννκηθή κνξθή & δνκή 

2.α. λνκηθή κνξθή 

2.β. ζπλνιηθφο αξηζκφο κειψλ 

2.γ. κνξθή ζπγγέλεηαο 

2.δ. νκφξξπζκα κέιε 

2.ε. εηεξφξξπζκα κέιε 

2.ζη. αθαλείο εηαίξνη 

2.δ. κνξθή ζπγγέλεηαο 

2.ε. δηάζηεκα ζπλεξγαζίαο 

2.ζ. δηαρεηξηζηέο & ππνγξάθνληεο 

2.η. κνξθή ζπγγέλεηαο 

2.ηα. ζπκκεηνρή κε κειψλ ζηε δηαρείξηζε 

2.ηβ. κέιε πνπ δηακέλνπλ εθηφο έδξαο 

2.ηγ. ηφπνο δηακνλήο 

2.ηδ. ζπκβνιαηνγξάθνο 

2.ηε. ηχπνο εγγξάθνπ 

2.ηζη. θσδηθφο 

(3) Έδξα & Τπνθαηαζηήκαηα 

3.α. έδξα επσλπκίαο 

3.β. ππνθαηαζηήκαηα 

3.γ. αληηπξνζσπείεο, πξαθηνξεία, εξγαζίεο εθηφο 

έδξαο 

(4) Κεθάιαην & Μεηαβνιέο 

Κεθαιαίνπ 

4.α. αξρηθφ θεθάιαην 

4.β. έηνο θαηαγξαθήο 

4.γ. κεηαβνιή θεθαιαίνπ (A) 

4.δ. έηνο θαηαγξαθήο 

4.ε. κεηαβνιή θεθαιαίνπ (Β) 

4.δ. έηνο θαηαγξαθήο 

(5) Υξνλνινγίεο Ίδξπζεο & 

Δγγξαθήο 

5.α. αλαγξαθφκελε ρξνλνινγία ίδξπζεο 

5.β. αξρηθή ρξνλνινγία ίδξπζεο 

5.γ. ρξνλνινγία δηακφξθσζεο 

5.δ. ρξνλνινγία εγγξαθήο 

5.ε. ρξνλνινγία επαλεγγξαθήο 

 

(6) Υξνληθή Γηάξθεηα & 

Σξνπνπνηήζεηο 

6.α. πξνβιεπφκελνο ρξφλνο δηάξθεηαο εηαηξίαο  

6.β. ηξνπνπνίεζε 

6.γ. αιιαγή λνκηθνχ ραξαθηήξα 

6.δ. έηνο 

6.ε. κνξθή ζπγγέλεηαο 

6.ζη. θσδηθφο 

6.δ. λέεο επσλπκίεο πνπ πξνέθπςαλ (ζπλνιηθά) 

6.ε. λέεο επσλπκίεο γηα ην κεηξψν ηνπ 1924 

6.ζ. λέεο επσλπκίεο γηα ην κεηξψν ηνπ 1936 
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(6) Υξνληθή Γηάξθεηα & 

Σξνπνπνηήζεηο 

6.η. λέεο επσλπκίεο γηα ην κεηξψν ηνπ 1950 

6.ηα. ρξνλνινγία αξρηθήο παχζεο  

6.ηβ. αηηία αξρηθήο παχζεο  

6.ηγ. ρξνλνινγία επαλαθνξάο 

6.ηδ. ρξνληθφ δηάζηεκα παχζεο  

6.ηε. αξηζκφο κεηά ην 1950  

6.ηζη. ρξνλνινγία νξηζηηθήο παχζεο  

6.ηδ. αηηία νξηζηηθήο παχζεο  

6.ηε. ηειεπηαία αλαθνξά 

(7) ρεηηθέο Δπσλπκίεο & 

Πιεξνθνξίεο 

7.α. ζρεηηθέο επσλπκίεο 

7.β. γεληθέο παξαηεξήζεηο 

(8) Μνξθή Δξγαζηώλ 

8.α. εηζαγσγέο 

8.β. εμαγσγέο 

8.γ. εκπφξην 

8.δ. παξαγσγή 

8.ε. παξνρή ππεξεζηψλ 

8.ζη. αληηπξνζσπείεο  

8.δ. κεζηηείεο 

8.ε. εξγνιαβηθέο επηρεηξήζεηο 

8.ζ. αζθάιεηεο 

8.η. πξνκήζεηεο 

8.ηα. πξαθηνξεχζεηο 

8.ηβ. παξαγγειηνδνρηθέο εξγαζίεο 

8.ηγ. λαπηηιηαθά 

8.ηδ. κεηαθνξέο 

8.ηε. εξγαζίεο δηα ηξίηνπο 

8.ηζη. άιιν 

8.ηδ. πλνιηθφο αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ 

 

 

1.6.4. Καηάηαμε θαη θαηαγξαθή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ.  

 

Σα πνηθίια πξνβιήκαηα θαη νη ειιείςεηο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ., επεξέαζαλ ζε νπζηαζηηθφ βαζκφ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ κεηξψνπ, 

αλαζηέιινληαο θάζε πξνζπάζεηα ζπκπιήξσζεο ή ελεκέξσζεο ησλ αξρηθψλ 

θαηαγξαθψλ. Οη ειιείςεηο απηέο αληηκεησπίζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ ράξε ζηε 

κεηάβαζε ζην λέν κεηξψν, ρσξίο φκσο λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζηαζεξφο κεραληζκφο 

ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ή ησλ φπνησλ 

άιισλ αιιαγψλ, επί ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Καηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, ην θελφ απηφ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο δηάζπαξηεο ζεκεηψζεηο 

πνπ εληνπίδνληαη θπξίσο ζην κεηξψν ηνπ 1936 θαη ζπαληφηεξα ζην αξρηθφ, σο 
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απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ηελ θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Οη 

πεξηπηψζεηο, ηέινο, φπνπ ζεκεηψλεηαη ην ζπλνιηθφ ηζηνξηθφ κίαο επηρείξεζεο, δελ 

απνπζηάδνπλ, αιιά είλαη ηδηαίηεξα ζπάληεο, ρσξίο λα είλαη ζαθήο ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν έγηλε απηνχ ηνπ είδνπο ε θαηαγξαθή γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο επσλπκίεο.  

Ζ δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζην λέν κεηξψν ζπλέβαιε ζηελ θάιπςε ηνπ θελνχ 

απηνχ σο εμήο. Αξρηθά, πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ ζηελ πνξεία ηνπο είραλ 

ηξνπνπνηεζεί, αιιάδνληαο νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, είραλ ήδε, πξηλ 

απφ ην 1936, εγγξαθεί ζην αξρηθφ κεηξψν, φρη φκσο σο δηάδνρεο άιια σο λέεο 

επηρεηξήζεηο. Ζ κεηαμχ ηνπο ζρέζε αλαδείρζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηνπ 

αξρηθνχ κεηξψνπ. Γηάζπαξηεο ζεκεηψζεηο κε ξνδ θαη κπιε κειάλη ή κε κνιχβη, 

επεζήκαλαλ, είηε ηε ζρέζε ησλ αξρηθψλ εγγξαθψλ κε ηηο κεηαγελέζηεξεο, είηε ηελ 

δηαγξαθή ηνπο απφ ην κεηξψν ηνπ 1924, ρσξίο φκσο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάιεμή ηνπο. ε δεχηεξν επίπεδν, ε 

επαλεγγξαθή ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ ζην λέν κεηξψν, επέβαιε ηελ 

αλαλέσζε ησλ αξρηθψλ πιεξνθνξηψλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα λα εληνπηζηνχλ νη 

φπνηεο αιιαγέο είραλ ππάξμεη ζην κεηαμχ, αιιά θαη λα θαζηεξσζεί ε επηζήκαλζε ηεο 

ζρέζεο ησλ λεψηεξσλ εγγξαθψλ κε ηηο πξνεγνχκελεο, επηηξέπνληαο λα ζρεκαηηζηεί 

ην ζχλζεην εθείλν πιέγκα πνπ αλαπαξηζηά ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζην 

ρξφλν.  

Σφζν ν εθηεηακέλνο φγθνο, φζν θαη ε πνηθηινκνξθία ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ, επέβαιαλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ πεξηπηψζεσλ, 

θαζηζηψληαο ηηο δηαρεηξίζηκεο, θαη επηηξέπνληαο θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, ηελ έληαμε 

ηνπο ζηνλ πγθεληξσηηθφ πίλαθα. ε πξψην επίπεδν, πξνζδηνξίζηεθαλ δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο, φπνπ ε πξψηε αθνξνχζε φιεο εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαλ κε 

ηελ είζνδν ζηηο επηρεηξήζεηο πξνζψπσλ ή άιισλ επηρεηξήζεσλ, ελψ, αληίζεηα, ε 

δεχηεξε, ηηο πεξηπηψζεηο απνρψξεζεο ή δηάζπαζεο. ηε ζπλέρεηα, νη θαηεγνξίεο 

απηέο εμεηδηθεχηεθαλ σο εμήο:  

 

α. Δλδερφκελα εηζφδνπ:  

 

1. Δίζνδνο: αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα εηζέξρνληαη ζε 

κία ήδε πθηζηάκελε αηνκηθή ή ζπλεηαηξηθή επηρείξεζε. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε 

λνκηθή κνξθή ηεο αξρηθήο επηρείξεζεο ηξνπνπνηείηαη, φπσο κπνξεί λα ζπκβεί θαη ζηε 

δεχηεξε, παξφηη ζπλήζσο παξέκελε ζηαζεξή.  
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2. Έλσζε: αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δχν αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ζπγρσλεχνληαη, 

δεκηνπξγψληαο κία ζπλεηαηξηζηηθή, φπσο θαη ηηο πεξηπηψζεηο ζπγρψλεπζεο δχν 

ζπλεηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ίδηαο λνκηθήο κνξθήο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε 

επηρείξεζε πνπ ζα πξνέθππηε δηαηεξνχζε ή φρη ηελ ίδηα λνκηθή κνξθή. 

3. Έληαμε: αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κία αηνκηθή ή ζπλεηαηξηθή επηρείξεζε 

ελψλεηαη κε θάπνηα άιιε ζπλεηαηξηθή, κε δηαθνξεηηθή φκσο λνκηθή κνξθή σο πξνο 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε νπνία θαη δηαηεξείηαη. Αληίζεηα κε ηελ έλσζε, φπνπ 

ζεσξείηαη φηη θαη νη δχν επηρεηξήζεηο παχνπλ λα πθίζηαληαη, ζηελ πεξίπησζε απηή 

παχεη κφλν εθείλε πνπ εληάζζεηαη ζηελ άιιε επηρείξεζε, κεηαθέξνληαο νπζηαζηηθά 

ζε απηήλ ην δπλακηθφ ηεο θαη ηηο εξγαζίεο ηεο. Αλ θαη νη δχν επηρεηξήζεηο είλαη 

ζπλεηαηξηζηηθέο, σο δηαξθήο αλαγλσξίδεηαη ε εηαηξία εθείλε πνπ δηαηεξεί ηε λνκηθή 

ηεο κνξθή. ε πεξίπησζε πνπ κεηά απφ κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε, νη επηρεηξήζεηο 

απηέο επαλήιζαλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή, ηφηε ζεσξείηαη φηη απιά είραλ παχζεη λα 

πθίζηαληαη κφλν θαηά ην δηάζηεκα ηε ζπλεξγαζίαο ηνπο, επαλεξρφκελεο ζε ηζρχ κεηά 

ηελ νινθιήξσζή ηεο.  

 

β. Δλδερφκελα εμφδνπ: 

 

1. Απνρψξεζε: αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα απνρσξνχλ 

απφ κία ζπλεηαηξηθή επηρείξεζε, αλεμάξηεηα αλ απηή άιιαμε λνκηθή κνξθή.  

2. Γηάζπαζε: αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, κία ζπλεηαηξηθή επηρείξεζε δηαζπάηαη, 

δεκηνπξγψληαο δχν ή πεξηζζφηεξεο λέεο, θαη ε λνκηθή κνξθή γηα ην ζχλνιν ηνπο 

είλαη δηαθνξεηηθή ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή. 

3. Απφζπαζε: αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, απφ κία ζπλεηαηξηθή επηρείξεζε 

απνρσξνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα, γηα θάπνηα απφ ηα νπνία εληνπίζηεθαλ 

πιεξνθνξίεο φηη ζε άκεζν ρξφλν δεκηνχξγεζαλ δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο, κε ηελ ίδηα ή 

δηαθνξεηηθή λνκηθή κνξθή.  

 

γ. Δλδερφκελα ελαιιαγήο.  

 

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη ζχλζεηεο εθείλεο πεξηπηψζεηο, φπνπ 

θαηαγξάθνληαη δχν δηαδνρηθέο ηξνπνπνηήζεηο, δεκηνπξγψληαο κε βάζε ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο ελλέα ζπλνιηθά ελδερφκελα. Σν πην θνηλφ απφ απηά είλαη ε ελαιιαγή 

ηχπνπ Α, πνπ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο απνρψξεζεο θαη ηαπηφρξνλεο εηζφδνπ ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ κειψλ ζε κία επηρείξεζε. Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο 
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εηεξφξξπζκεο επηρείξεζεο «Μπαιηδάθε, Καιατηδάθε & ία», κε κέιε ηνπο Νηθφιαν 

Ησάλ. Μπαιηδάθε, ησλ Γεψξγην Φση. Καιατηδάθε, θαη ηνλ Αξηζηείδε Η. Πεξίδε. Σν 

1935 ε επηρείξεζε απηή παξνπζηάδεηαη κε ηελ επσλπκία «Μπαιηδάθε & ία», θαη 

κέιε ηνπο Νηθφιαν Ησάλ. Μπαιηδάθε θαη ηνλ Αξηζηείδε Η. Πεξίδε, ηε ζέζε φκσο ηνπ 

Γεψξγηνπ Φση. Καιατηδάθε είραλ αλαιάβεη νη Μαξία Α. Πεξίδνπ, θαη ε Πφια Ν. 

Μπαιηδάθε, ζπδχγσλ ην πηζαλφηεξν ησλ δχν αξρηθψλ κειψλ.
495

 ε κία πην ζχλζεηε 

πεξίπησζε, πνπ ππάγεηαη ζηελ ελαιιαγή ηχπνπ Γ, δειαδή ηελ απφζπαζε θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ είζνδν λέσλ κειψλ ζε κία επηρείξεζε, ν Νηθφιανο άβ. Φνπληαιίδεο 

ήηαλ κέινο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ «Γακαληφπνπινο θαη 

Φνπληαιίδεο» κέρξη ην 1925, νπφηε θαη απνρψξεζε, ηδξχνληαο ηε δηθή ηνπ αηνκηθή 

επηρείξεζε κε αληίζηνηρν αληηθείκελν.
496

 ηε ζέζε ηνπ ζηελ αξρηθή επηρείξεζε 

εηζήιζαλ νη Σηκνιέσλ θαη Γεκήηξηνο Γεψξ. Γηακαληφπνπινο, αδέιθηα ηνπ έηεξνπ 

αξρηθνχ κέινπο, Θεφδσξνπ Γεψξγ. Γηακαληφπνπινπ.
497

 

Γηα φπνηα απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο απνδεηθλχεηαη ζε νπζηαζηηθφ 

επίπεδν φηη δελ απνηεινχζε κηα απιή επηρεηξεκαηηθή πξάμε, αιιά απνζθνπνχζε ζηε 

κεηαβίβαζε ηεο επηρείξεζεο ζηνπο δηαδφρνπο ησλ δηθαηνχρσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

παξάιιειν ζχζηεκα θαηεγνξηνπνίεζεο, ψζηε λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη ηδηαηηεξφηεηεο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ. Βαζηθφ θξηηήξην ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ 

ζεσξήζεθε απηφ ηεο ζπγγέλεηαο κεηαμχ δηθαηνχρσλ θαη δηαδφρσλ, ζηνηρείν πνπ 

νχησο ή άιισο εμεηάδεηαη αλαιπηηθά, σο απηφλνκε παξάκεηξνο, αιιά ε αηηία ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο, ην θαηά πφζν απηή ήηαλ ην απνηέιεζκα ελφο, αηθλίδηνπ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζαλάηνπ ή αλ ε φιε δηαδηθαζία απνηεινχζε κηα ζπλεηδεηή 

επηινγή. Έηζη, φζεο πεξηπηψζεηο ζπλδένληαλ κε ην πξψην ελδερφκελν, 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο θιεξνλφκεζε, ελψ κε ην δεχηεξν σο δηαδνρή. Δπεηδή φκσο ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε δηαδηθαζία απηή αθνξνχζε νξηζκέλα πξφζσπα θαη φρη ην 

ζχλνιν ησλ κειψλ κίαο επηρείξεζεο, θξίζεθε σο επηβεβιεκέλε ε ρξήζε ελφο 

δεπηέξνπ επηπέδνπ δηάθξηζεο αλάκεζα ζηηο πεξίπησζεο κεξηθήο θαη ζπλνιηθήο 

δηαδνρήο ή θιεξνλφκεζεο.  

                                                      
495

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 719 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 939. 
496

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 105 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 553. 
497

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 518. 
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Κεθάιαην 2. Σν γεληθό πιαίζην: ηα ζηνηρεία ηνπ κεηξώνπ. 

 

2.1. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ αλά έηνο. 

 

πσο πξνβιεπφηαλ απφ ην λφκν, ε θάζε επηρείξεζε θαηά ηελ εγγξαθή ηεο φθεηιε λα 

δειψζεη ην έηνο ίδξπζεο ηεο, θαλφλαο πνπ ηεξήζεθε απαξέγθιηηα ήδε απφ ηελ αξρή 

ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. Χζηφζν, ε πξνέιεπζε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

επηρεηξήζεσλ απφ άιιεο παιαηφηεξεο, κέζσ ηεο θιεξνλφκεζεο, ηεο δηαδνρήο ή 

αθφκα θαη ηεο εμαγνξάο ηνπο, φπσο θαη ην πιήζνο ησλ δηαθφξσλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 

λεψηεξσλ επηρεηξήζεσλ, δεκηνπξγνχλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Ο αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ, ή ηνπιάρηζηνλ 

εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

ιάζνο εκεξνκελίαο, δελ είλαη κεγάινο, θαζψο αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζηηο 121 (6,7% 

επί ηνπ ζπλφινπ). Αλ απφ απηέο αθαηξεζνχλ εθείλεο φπνπ ε δηαθνξά πεξηνξίδεηαη ζε 

έλα έσο δχν ρξφληα, ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε θάπνην 

ηπραίν παξάγνληα ή ζε ιάζνο ππνινγηζκφ, ηφηε ν αξηζκφο ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε 83.  

Ζ χπαξμε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ αλαθξίβεηα 

πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζχζηεκα θαηαγξαθψλ θαηά ηα πξψηα έηε, εθφζνλ κφλν 65 εμ 

απηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξίνδν 1924-1933, ελψ 56 απφ ηελ πεξίνδν ρξήζεο ησλ 

λέσλ κεηξψσλ, φπνπ ε φιε δηαδηθαζία ήηαλ ζαθψο πην νξγαλσκέλε. Δίλαη άιισζηε 

βέβαην φηη ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. δελ είρε θαλέλα νπζηαζηηθφ ιφγν λα 

αζρνιεζεί κε ηε δηαζηαχξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Αθφκα φκσο θαη αλ 

ην έπξαηηε, ε δηαδηθαζία απηή ζα ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιε, δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο 

αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ην έηνο έλαξμεο ηνπο ηνπνζεηνχληαλ έσο θαη 

δχν δεθαεηίεο πξηλ, ζηα ρξφληα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ή αθφκα θαη ην δεχηεξν κηζφ 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα.  

ε κεγάιν βαζκφ, ε ζπγθεθξηκέλε αλαθξίβεηα νθείινληαλ ζηελ ζπλήζεηα 

αξθεηψλ δηθαηνχρσλ, θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ θαηείραλ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο είραλ πξνέιζεη απφ ηε δηάιπζε άιισλ, λα δειψλνπλ σο εκεξνκελία ίδξπζεο, 

απηή πνπ εθείλνη αλαγλψξηδαλ σο ηέηνηα. ηελ πεξίπησζε ι.ρ. ηεο εκπνξηθήο εηαηξίαο 

«Τηνί Δ. Καζηξηλάθε», σο εκεξνκελία ίδξπζεο αλαθέξεηαη ην 1870
498

, ελψ ε 

δηάδνρε αηνκηθή εηαηξία πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηε δηάζπαζε ηεο αξρηθήο ην 1939, 

                                                      
498

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 141. 
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ε νπνία αλήθε ζην Μελά Δκκ. Καζηξηλάθε, παξνπζηάδεηαη λα έρεη ηδξπζεί ην 

1901.
499

 Δπί ηεο νπζίαο, έηνο ίδξπζεο ηνπ νίθνπ «Δκκαλνπήι Καζηξηλάθε» ήηαλ ην 

1870, ελψ ην 1901 εηζήιζε ζε απηή ν Μελάο Καζηξηλάθεο, αλαιακβάλνληαο ηελ 

επηρείξεζε ην 1910, κεηά ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ, απφ θνηλνχ κε ηνλ αδειθφ ηνπ 

Νηθφιαν.
500

 Αληίζηνηρα, νη αδειθνί Σδαλάθε, ν Γεψξγηνο θαη ν Αρηιιέαο, δειψλνπλ 

ην 1936 φηη ε επηρείξεζε ηνπο ηδξχζεθε ην 1900.
501

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, κε 

βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην λέν κεηξψν, ε 

επηρείξεζε απηή είρε πξνέιζεη απφ εθείλε πνπ είρε ζπζηήζεη ην 1898 ν παηέξαο ηνπο, 

Μηραήι Σδαλάθεο
502

, ελψ ην 1936 κεηαβιήζεθε ζε νκφξξπζκε. Πξάγκαηη, ζηελ 

ηειεπηαία ηνπο εγγξαθή ζηα πξνπνιεκηθά κεηξψα, ην 1937, ηα δχν αδέιθηα άιιαμαλ 

ηελ εκεξνκελία ίδξπζεο, αλαθέξνληαο φκσο φρη ηε ζσζηή, αιιά ην 1932, ην έηνο 

θαηά ην νπνίν άξρηζαλ λα εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε ηνπ παηέξα ηνπο.
503

 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα απηφ, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο: α. ε εκεξνκελία 

ίδξπζεο φπσο αλαγξάθεηαη ζηα κεηξψα, β. ε εκεξνκελία φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε, 

ηδξχζεθε ε αξρηθή επηρείξεζε, θαη γ. ε εκεξνκελία φπνπ ε επηρείξεζε απηή έιαβε ηε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή κε ηελ νπνία εγγξάθεηαη. Απφ απηέο, ε ηειεπηαία, πνπ 

νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ εκεξνκελία δηακφξθσζεο ησλ ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ, 

απνηειεί θαη εθείλε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί φηη ην έηνο ίδξπζεο είλαη ην κφλν 

ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα εμεηαζηεί γηα ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ην 1924. Θα ήηαλ 

άιισζηε αβάζηκν, κε δεδνκέλε ηε κεγάιε ρξνληθή απφζηαζε, ηηο δηαδνρηθέο αιιαγέο 

ζην επξχηεξν πιαίζην, αιιά θαη ηε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα ησλ ζπλεηαηξηθψλ 

εηαηξηψλ, λα ζεσξεζεί φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ θαηά ηε καθξά πεξίνδν απφ 

ην 1875 κέρξη θαη ην 1920, δηαηεξνχζαλ θαηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Δ.Β.Δ.Ζ. ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά. Μφλε εμαίξεζε απνηειεί ίζσο ε πεξίνδνο 1920-1923, ιφγσ ηεο 

εγγχηεηαο ηεο ζε ζρέζε κε ην έηνο έλαξμεο ησλ εγγξαθψλ, φπνπ θαη πάιη ε φπνηα 

πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε ηδηαίηεξε επηθχιαμε.  
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 1302. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.4, εγγξαθή 602.  
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 995.  
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 762 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, εγγξαθή 137. 
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2.1.1. Ζ πεξίνδνο πξηλ από ηε ζύζηαζε ηνπ κεηξώνπ (1875-1923). 

 

Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ ηδξπζεί πξηλ απφ ηελ ζχζηαζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., 

αλέξρεηαη ζε ζπλνιηθά 434 , απφ ηηο νπνίεο 50 θέξνληαη λα ηδξχζεθαλ θαηά ην 19
ν
 

αηψλα, απφ ην 1875 κέρξη θαη ην 1898. Σν αληίζηνηρν κέγεζνο απμάλεηαη ζηαζεξά γηα 

φζεο επηρεηξήζεηο είραλ ηδξπζεί θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ 

αηψλα, θαη εηδηθά 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920.  

 

Πίλαθαο 2.1.1. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά έηνο γηα ηελ πεξίνδν 1875-1923. 

έηνο 
αξηζκόο 

επηρ/ζεσλ 
έηνο 

αξηζκόο 

επηρ/ζεσλ 
έηνο 

αξηζκόο 

επηρ/ζεσλ 
έηνο 

αξηζκόο 

επηρ/ζεσλ 

1875 2 1891 2 1903 3 1914 11 

1878 1 1893 2 1904 5 1915 19 

1879 1 1894 2 1905 14 1916 12 

1880 4 1895 5 1906 9 1917 10 

1881 1 1896 1 1907 10 1918 15 

1882 1 1897 7 1908 13 1919 17 

1884 1 1898 6 1909 5 1920 35 

1885 4 1899 9 1910 27 1921 17 

1888 1 1900 26 1911 9 1922 42 

1889 1 1901 3 1912 13 1923 49 

1890 8 1902 3 1913 8 
  

Γεληθό ύλνιν 434 

 

Δηδηθφηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο κέρξη θαη ηελ Έλσζε ζηα ηέιε 

ηνπ 1913, εληνπίδεηαη ζρεδφλ ηξηπιάζηνο αξηζκφο ζε ζρέζε κε ην 19ν αηψλα, 

ζπλνιηθά 157, κέγεζνο ην νπνίν, κε δεδνκέλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ δηαθέξεη 

πνιχ απφ ηηο 67 επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ ζηα ηέζζεξα ρξφληα ηνπ Πξψηνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Τπνιείπεηαη φκσο αξθεηά ζε ζρέζε κε ηηο απμεηηθέο ηάζεηο 

πνπ θαηαγξάθνληαη ζηα επφκελα ρξφληα, απφ ην 1919 κέρξη θαη ην 1923, αθφκα θαη 

παξά ηα θαηαζηξνθηθά γεγνλφηα ηνπ 1922. Ζ ίδξπζε ζπλνιηθά 160 επηρεηξήζεσλ 

θαηά ηελ πεξίνδν απηή, απφ ηηο νπνίεο 108 κφλν θαηά ηελ ηξηεηία 1920-1923, 

επηηξέπεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο σο έλα πξεινχδην ηεο εθξεθηηθήο άλζεζεο πνπ 

αθνινχζεζε θαηά ηελ πεξίνδν 1924-1926, (Πίλαθαο 2.1.1 θαη Ραβδφγξακκα 2.1.1). 

Χο πξνο ηηο θνξπθψζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη θάζε πέληε ρξφληα θαη εηδηθά αλά 

δεθαεηία, δελ είλαη ζαθέο αλ ζπλδένληαλ κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα, ή αλ 

ήηαλ απιά ην απνηέιεζκα ηεο ζηξνγγπινπνίεζεο ησλ εκεξνκεληψλ, θάηη πνπ ζα 
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κπνξνχζε λα ζπκβεί ζην πιαίζην κίαο δηαδηθαζίαο πνπ δελ βαζηδφηαλ θαη’ αλάγθε ζε 

ζπγθξηκέλα έγγξαθα, θαη αθνξνχζε κία πεξίνδν φπνπ ν ρξφλνο δελ κεηξηφηαλ κε 

απφιπηε αθξίβεηα.  

Σέινο, αξθεηέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ηδξπζεί ην 19
ν
 αηψλα, θαηά 

ηελ έληαμε ηνπο ζηα κεηξψα βξίζθνληαλ είηε ιίγα ρξφληα πξηλ ηα ηέινο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, είηε ζην κεηαίρκην ηεο κεηαβίβαζεο ηνπο ζηελ επφκελε γεληά. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εληάζζεηαη ε επηρείξεζε ησλ αδειθψλ Αδειθψλ Βαγηάθσλ πνπ 

πθίζηαην απφ ην 1875, θαη δηαιχζεθε ζχκθσλα κε δήισζε ηνπ ελφο εθ ησλ δχν 

αδειθψλ ην 1929
504

, ελψ αληίζηνηρα, ε αηνκηθή επηρείξεζε ηνπ Ζξαθιή απνπηδάθε 

πνπ ηδξχζεθε ην ίδην έηνο, έπαςε λα πθίζηαηαη ην 1926, κεηά ην ζάλαην ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηεο, εθφζνλ δελ εληνπίζηεθε θακία αλαθνξά ζηελ χπαξμε δηαδφρσλ.
505

 

Αληίζηνηρα, απφ ηηο ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο πνπ δήισζαλ σο εκεξνκελία ίδξπζεο ην 

1880, εθείλε ηνπ εκπφξνπ ιαδηνχ, Γεκήηξηνπ . ηεξενχ παξέκεηλε απηνχζηα κέρξη 

ην ζάλαην ηνπ ην 1932
506

,  ελψ φιεο νη ππφινηπεο πέξαζαλ, ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1920, ζηνπο δηαδφρνπο ησλ αξρηθψλ δηθαηνχρσλ.
507

 

 

2.1.2. Ζ πεξίνδνο ρξήζεο ηνπ κεηξώνπ (1924-1954). 

 

ε αληίζεζε κε ηνλ πεξηζηαζηαθφ ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ πξν ηνπ 1924 

πεξίνδν, ε ζπζηεκαηηθή εγγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηα επφκελα έηε, επηηξέπεη 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχνληαλ ζε εηήζηα 

βάζε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηέο ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο έλαξμεο κίαο λέαο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ή αλ είραλ πξνέιζεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε 

παιαηφηεξσλ επηρεηξήζεσλ.  

Με ην κέζν φξν γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ λα αλέξρεηαη ζηηο 44,5 

επηρεηξήζεηο αλά έηνο, ηα κεγέζε ησλ πξψησλ εηψλ, απφ ην 1924 κέρξη θαη ην 1926, 

ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε κίαο βξαρχβηαο πεξηφδνπ εληππσζηαθήο αχμεζεο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο, ν αξηζκφο ηνπο μεπέξαζε 

ην 1924 ζε πνζνζηηαίν επίπεδν ην ζπλνιηθφ Μ.Ο. θαηά 104%, ππέξβαζε ε νπνία 

θνξπθψζεθε ην επφκελν έηνο πξνζεγγίδνληαο ην 262%, γηα λα πεξηνξηζηεί απφηνκα  
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 1. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 164. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 124. 
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 Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ έκπνξνπ πθαζκάησλ Ησάλλε Αξγπξάθε, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., 

η.1, εγγξαθή 36 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 508. 
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Ραβδόγξακκα 2.1.1. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά έηνο γηα ηελ πεξίνδν 1875-1923. 
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ην 1926 ζην 37%. Απφ ην 1928 θαη έπεηηα πεξλάεη ζε αξλεηηθά επίπεδα, κε 

απνθνξχθσκα ην 1931 φπνπ ηδξχνληαη κφιηο 27 λέεο επηρεηξήζεηο. Ζ πησηηθή απηή 

ηάζε αλαθφπηεηαη απφηνκα ην 1933, φπνπ θαηαγξάθεηαη αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

λέσλ επηρεηξήζεσλ θαηά 1,5 θνξά ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Χζηφζν, ε 

δηαθνξνπνίεζε απηή απνδείρζεθε κάιινλ πξφζθαηξε. Σα ζηνηρεία γηα ηα δχν 

επφκελα ρξφληα δείρλνπλ ηελ επηζηξνθή ζηα επίπεδα ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, γηα 

λα αθνινπζήζεη θαη πάιη κία απφηνκε άλνδνο ην 1936, φπνπ απηή ηε θνξά ε 

ππέξβαζε αλήιζε ζην 71% (Πίλαθαο 2.1.2).  

 

Πίλαθαο 2.1.2. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξύνληαη θαηά ηελ πεξίνδν 1924-

1954, ζπλνιηθά. 

έηνο 
αξηζκόο 

επηρεηξήζεσλ 

% επί ηνπ 

Μ.Ο. 
έηνο 

αξηζκόο 

επηρεηξήζεσλ 

% επί ηνπ 

Μ.Ο. 

1924 91 104 1939 32 -28 

1925 161 262 1940 34 -24 

1926 61 37 1941 36 -19 

1927 55 24 1942 47 6 

1928 35 -21 1943 18 -60 

1929 37 -17 1944 11 -75 

1930 32 -28 1945 37 -17 

1931 27 -39 1946 42 -6 

1932 42 -6 1947 43 -3 

1933 64 44 1948 28 -37 

1934 48 8 1949 39 -12 

1935 43 -3 1950 30 -33 

1936 76 71 1951 23 -48 

1937 57 28 1952 15 -66 

1938 55 24 1953 14 -69 

Γεληθό ζύλνιν 1333
508 

 

Μεηά απφ δχν ζρεηηθά νκαιά έηε, ην 1939 ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή κίαο αθφκα 

πεξηφδνπ ζπλερνχο πηψζεο, κε ηελ κνλαδηθή εμαίξεζε κίαο ηζρλήο αλφδνπ πνπ 

θαηαγξάθεηαη ην 1942. Ζ αξλεηηθή θνξχθσζε ηεο πεξηφδνπ απηήο, ηνπνζεηείηαη ζηα 

έηε 1943 θαη 1944 φπνπ πξνζεγγίδεη ην -60% θαη ην -75%, κε ηελ ίδξπζε 18 θαη 11 

λέσλ επηρεηξήζεσλ αληίζηνηρα. Οπζηαζηηθά, θαη παξά ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλεηηθψλ 

                                                      
508

 Σν κέγεζνο απηφ, καδί κε ηηο 435 επηρεηξήζεηο ηεο πεξηφδνπ 1875-1923, δεκηνπξγνχλ έλα ζχλνιν 

1767 επηρεηξήζεσλ. Γηα λα ζρεκαηηζηεί ην ζχλνιν ησλ 1802, ζε απηέο πξέπεη λα πξνζηεζνχλ 13 

πεξηπηψζεηο φπνπ παξά ηηο αλαθνξέο δελ θαηέζηε εθηθηφ λα πξνζδηνξηζηεί ε εκεξνκελία ίδξπζεο, 

φπσο θαη άιιεο 22 γηα ηηο νπνίεο δελ θαηεγξάθε θαλέλα ζρεηηθφ ζηνηρείν.  
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πνζνζηψλ θαηά ηε δηεηία 1946-1947, κέρξη θαη ηελ παχζε ηεο ρξήζεο ησλ 

κεζνπνιεκηθψλ κεηξψσλ, ν αξηζκφο ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ δελ επαλήιζε πνηέ ζηα 

πξνπνιεκηθά ηνπ επίπεδα, παξνπζηάδνληαο πάληα αξλεηηθά, αλ θαη κηθξφηεξα ζε 

ζρέζε κε ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ, κεγέζε. Θα πξέπεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη ηα 

δεδνκέλα γηα ηελ πεξίνδν 1950-1954 επηβάιιεηαη λα εμεηάδνληαη κε θάζε επηθχιαμε, 

ιφγσ ηεο κεηάβαζεο ζην λέν κεηξψν ηνπ 1954.  

ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ ίδξπζεο 

λέσλ επηρεηξήζεσλ, ρσξίο σζηφζν λα εμεηάδεηαη πνηεο απφ απηέο ήηαλ εμ νινθιήξνπ 

θαηλνχξηεο, θαη πνηεο πξνήιζαλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε παιαηφηεξσλ, ήδε 

πθηζηάκελσλ, επηρεηξήζεσλ. Σν δεχηεξν απηφ ελδερφκελν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, 

εθφζνλ αθνξά ην 20% ησλ ππφ εμέηαζε πεξηπηψζεσλ, ήηνη 268 επί ζπλφινπ 1332 

επηρεηξήζεσλ. Θέηνληαο σο θξηηήξην ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ κεγέζνπο απηνχ 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχζεθαλ αλά έηνο, πξνθχπηεη φηη ην 

ρακειφηεξν πνζνζηφ (1,1%) θαηαγξάθεηαη ην 1924, φπνπ ζε ζχλνιν 91 

επηρεηξήζεσλ αλαινγνχζε κφιηο κηα πξνεξρνκέλε απφ πξνγελέζηεξεο, ελψ θαη θαηά 

ην επφκελν έηνο, ην πνζνζηφ απηφ παξέκεηλε ζε ζπγθξηηηθά ρακειφ επίπεδν, παξά ηε 

ζεκαληηθή αλαινγηθά άλνδν ηνπ, ζην 5%.  

Καηά ηα επφκελα ρξφληα παξαηεξνχληαη ζπλερείο απμνκεηψζεηο. Σν 1926, ην 

1928 θαη ην 1930, ηα πνζνζηά πνπ θαηαγξάθνληαη θπκαίλνληαλ απφ 9,4 έσο 16,4%, 

ελψ εθείλα ησλ εηψλ 1927, 1929 θαη 1931, απφ 25,9 έσο θαη 32,4%. Μεηά απφ κία 

απφηνκε πηψζε ην 1932, φπνπ ην πνζνζηφ δηακνξθψζεθε ζην ίδην επίπεδν κε εθείλν 

ηνπ 1925, αθνινπζεί κηα ηεηξαεηία ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο κε κηθξέο κφλν 

δηαθπκάλζεηο αλάκεζα ζην 11 θαη ην 14%. Απφ ην 1937 θαη έπεηηα θάζε ηζνξξνπία 

θαίλεηαη λα εμαθαλίδεηαη. Σα πνζνζηά πνπ θαηαγξάθνληαη πιένλ αλά έηνο είλαη 

δηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ζηαδηαθά απμάλνληαη, θηάλνληαο 

ζηελ θνξχθσζε ηνπο ην 1940, φπνπ κφιηο έμη επηρεηξήζεηο ζε ζχλνιν 20, δελ 

παξνπζηάδνπλ θακία ζρέζε κε θάπνηα πξνγελέζηεξε. Παξά ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

πνζνζηνχ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο παξνπζηάδνληαη πςειέο, παξακέλνληαο ζηαζεξά πάλσ απφ ην 

20%, θηάλνληαο ην 1947 ζηελ απφιπηε θνξχθσζε, πξνζεγγίδνληαο ην 65%. Μφλν 

ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1950 αλαηξέπεηαη ε θπξίαξρε κέρξη ηφηε ζρέζε 1/5, 

αλάκεζα ζηηο λέεο, θαη ηηο πξνεξρφκελεο απφ παιαηφηεξεο επηρεηξήζεηο, κε ηελ ίδξπζε 

20 εμ νινθιήξνπ λέσλ επσλπκηψλ ζε ζχλνιν 23 (Πίλαθαο 2.1.3 & Γηάγξακκα 2.1.1).  
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Ίδρυςη επιχειρήςεων ανά ζτοσ

Πίλαθαο 2.1.3. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξύνληαη θαηά ηελ πεξίνδν 1924-

1953, κε βάζε ηελ πξνέιεπζε ηνπο ή κε από πξνγελέζηεξεο. 

έηνο ζύλνιν λέεο ηξνπν/ζε % έηνο ζύλνιν λέεο ηξνπν/ζε % 

1924 91 90 1 1,1 1939 32 22 10 31,3 

1925 161 153 8 5,0 1940 34 20 14 41,2 

1926 61 51 10 16,4 1941 36 28 8 22,2 

1927 55 38 17 30,9 1942 47 37 10 21,3 

1928 35 30 5 14,3 1943 18 15 3 16,7 

1929 37 25 12 32,4 1944 11 6 5 45,5 

1930 32 29 3 9,4 1945 37 28 9 24,3 

1931 27 20 7 25,9 1946 42 26 16 38,1 

1932 42 40 2 4,8 1947 43 15 28 65,1 

1933 64 55 9 14,1 1948 28 15 13 46,4 

1934 48 42 6 12,5 1949 39 29 10 25,6 

1935 43 38 5 11,6 1950 30 21 9 30,0 

1936 75 65 10 14,5 1951 23 20 3 13,0 

1937 57 44 13 22,8 1952 15 10 5 33,3 

1938 55 42 13 23,6 1953 14 10 4 28,6 

ύλνια 1332 1064 268 
 

Γηάγξακκα 2.1.1. Ρπζκόο ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ αλά έηνο ζε ζρέζε κε ην κέζν όξν.  
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Νέεο επηρεηξήζεηο Νέεο επηρεηξήζεηο πξνεξρφκελεο απφ ηελ ηξνπνπνήζε πξνεγνχκελσλ

Γηάγξακκα 2.1.2. Ρπζκόο ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ αλά έηνο, κε βάζε ηελ πξνέιεπζε ηνπ ή κε από 

πξνγελέζηεξεο. 

Γηάγξακκα 2.1.3. Ρπζκόο ηξνπνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ αλά έηνο  
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2.2. Ζ Ννκηθή κνξθή. 

Ζ λνκηθή κνξθή κίαο επηρείξεζεο ζπλδεφηαλ ζηελά κε ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο, φπσο ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ, ην κέγεζνο ηνπ θεθαιαίνπ, ην εχξνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαλ θ.α.. Απφ ηηο παξακέηξνπο απηέο, ε πην 

ζεκαληηθή, απηή πνπ επί ηεο νπζίαο θαζφξηδε θαη ηε δηακφξθσζε φισλ ησλ 

ππνινίπσλ, ήηαλ ε ζπκκεηνρή. Με βάζε ην θξηηήξην απηφ, νη επηρεηξήζεηο 

δηαρσξίδνληαλ ζε πξψην επίπεδν ζε αηνκηθέο θαη ζε ζπλεηαηξηθέο, ελψ νη 

επηρεηξήζεηο ηε δεχηεξεο νκάδαο, αλάινγα κε ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηερφλησλ, 

θαηαλεκήζεθαλ ζε εηεξφξξπζκεο, νκφξξπζκέο, αλψλπκεο θαη κεηνρηθέο ή αθαλείο 

εηαηξίεο.
509

 

 

Πίλαθαο 2.2.1. Ννκηθή κνξθή επηρεηξήζεσλ, ζπλνιηθά. 

Ννκηθή κνξθή Μεγέζε 
% επί ηνπ 

ζπλόινπ 

Αηνκηθέο  1385 76,9 

Οκόξξπζκεο  321 17,8 

Δηεξόξξπζκεο  55 3,1 

Μεηνρηθέο  2 0,1 

Αλώλπκεο  13 0,7 

Άγλσζην  26 1,4 

ύλνιν  1802  

 

ζνη δξαζηεξηνπνηνχληαλ κέζσ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ δηαηεξνχζαλ ην 

βαζηθφ πξνλφκην ηεο απηνλνκίαο ζηε δηαρείξηζε, δχζθνια φκσο κπνξνχζαλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα αλαγθαία κέζα, θαη ηδηαίηεξα ηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Αληίζεηα, νη ζπλεηαηξηθέο 

επηρεηξήζεηο, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο απηέο. ε πνιιέο 

                                                      
509

 Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο επηρεηξήζεηο, αθνξνχζε ηα δηθαηψκαηα θαη 

ηηο επζχλεο ησλ κειψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζηηο νκφξξπζκεο επηρεηξήζεηο, φια ηα κέιε κπνξνχζαλ λα 

κεηέρνπλ ζηελ δηαρείξηζε, έρνληαο ηηο ίδηεο επζχλεο γηα ηηο δεκηέο πνπ ζα πξνέθππηαλ. Αληίζηνηρα, 

ζηηο εηεξφξξπζκεο, ε δηαρείξηζε, επαθίνληαλ κφλν ζηα νκφξξπζκα κέιε, πνπ έθεξαλ θαη ηελ φπνηα 

επζχλε ελψ ηα εηεξφξξπζκα δηαθηλδχλεπαλ κφλν ην θεθάιαην κε ην νπνίν κεηείραλ. Οη «κεηνρηθέο 

εκπνξηθέο εηαηξίεο» πνπ επίζεο νλνκάδνληαλ θαη «αθαλείο» ή αιιηψο «ζπκκεηνρηθέο», δελ ππφθεηλην 

ζηηο δηαδηθαζίεο απφδεημεο θαη δεκνζηφηεηαο, ηελ ζχληαμε δειαδή θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ θαηάζεζε 

ηνπ ζην Πξσηνδηθείν. Χζηφζν, ε εηαηξία απηή, δελ δηέζεηε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Δπί ηεο νπζίαο ν 

εθάζηνηε δηθαηνχρνο, πνπ ήηαλ θαη ν δηαρεηξηζηήο, ελεξγνχζε σο θάηνρνο αηνκηθήο επηρείξεζεο 

έρνληαο φκσο ππνρξεψζεηο πξνο ηα άιια, αθαλή κέιε ηεο εηαηξίαο. βιπ. Ρφθαο, ό.π., ζει. 36. 
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σζηφζν πεξηπηψζεηο, ε ζχζηαζε ηνπο απιά απνζθνπνχζε ζηελ έληαμε θάπνηνπ 

κέινπο απφ ην ζηελφ θαη επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξίγπξν ηνπ ηδηνθηήηε, ή ελφο 

ζπλεηαίξνπ πνπ ζα πξνζέθεξε κφλν ηελ εξγαζία ηνπ, ζπκβάιινληαο ζηελ ελίζρπζε, 

αιιά φρη θαη ζηελ νπζηαζηηθή επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν ηίκεκα 

σζηφζν ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ήηαλ ε αλαγθαζηηθή ζπλεξγαζία ζηε δηαρείξηζε, κε 

θηλδχλνπο αληίζηνηρνπο, αλ φρη κεγαιχηεξνπο, ζε ζρέζε κε εθείλνπο ησλ αηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Αληίζηξνθα, ε δεκηνπξγία κίαο εηεξφξξπζκεο επηρείξεζεο, 

πξνυπέζεηε ηελ χπαξμε ηδηαίηεξεο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηα κέιε πνπ αζθνχζαλ ηε 

δηνίθεζε, θαη εθείλα πνπ απιά κεηείραλ δηαζέηνληαο ηα θεθάιαηά ηνπο, ρσξίο λα 

απνθιείεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ην ελδερφκελν ηεο άηππεο ζπκκεηνρήο θαη 

ησλ εηεξφξξπζκσλ απηψλ κειψλ ζηελ δηαρείξηζε.  

 

2.2.1. Μεγέζε θαη ζπζρεηηζκόο αηνκηθώλ θαη ζπλεηαηξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ.  

 

ε ζπλνιηθφ επίπεδν, νη αλαινγίεο αλάκεζα ζηνπο βαζηθνχο ηχπνπο ηεο λνκηθήο 

κνξθήο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ε ζρέζε 3 πξνο 1 αλάκεζα ζηηο αηνκηθέο 

θαη ηηο ζπλεηαηξηθέο, φπσο θαη ησλ νκνξξχζκσλ έλαληη ησλ εηεξνξξχζκσλ, πνπ 

πξνζδηνξίζηεθε ζε 6 πξνο 1 (Πίλαθαο 2.2.2), δείρλεη κε ζαθήλεηα φηη πξνηεξαηφηεηα 

ησλ επηρεηξεκαηηψλ ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο δπλαηφηεηαο ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία κεηείραλ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ δελ αλαηξείηαη, αθφκα θαη 

αλ ιεθζεί ππφςε ε χπαξμε αλεπίζεκσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ νξηζκέλσλ ηδησηψλ, ή 

ησλ ελδείμεσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζηε ρξήζε πξαθηηθψλ, βαζηζκέλσλ ζην ζχζηεκα 

ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο, ε ζρεδφλ κεδεληθή παξνπζία ησλ 

αλψλπκσλ εηαηξηψλ ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ πεηζκαηηθή πξνζήισζε ζε κία κηθξή 

άιια απηφλνκε επηρείξεζε, φπσο θαη ζηα επξχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο 

αγνξάο.  

Ζ δηαρξνληθή πξνηίκεζε ζηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο πξνθχπηεη θαη κέζσ ηεο 

ζχγθξηζεο ηεο λνκηθήο κνξθήο φζσλ επηρεηξήζεσλ είραλ ηδξπζεί πξηλ ην 1924, κε 

εθείλεο πνπ ηδξχζεθαλ ηα επφκελα ρξφληα. ε ζπλνιηθφ επίπεδν, απφ ηηο 434 

επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ηδξπζεί θαηά ηελ πξν ηνπ 1924 πεξίνδν, 369 

θαηεγξάθεζαλ σο αηνκηθέο, 50 σο νκφξξπζκεο θαη 6 σο εηεξφξξπζκεο, κεγέζε πνπ 

αλαινγνχλ θαη’ αληηζηνηρία, ζην 26,6%, 15,5% θαη 10,1% επί ηνπ γεληθνχ ζπλφινπ , 
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Πίλαθαο 2.2.2. Ννκηθή κνξθή επηρεηξήζεσλ αλά έηνο δηακόξθσζεο, ζπλνιηθά. 

Έηνο 

ίδξπζεο 
Αηνκηθέο Οκόξ/κεο Δηεξ/κεο Μεη/θέο Α.Δ. Άγλσζην ύλνιν 

πξηλ ηα 

1924 
369 50 6 1 0 8 434 

1924 69 16 4 0 0 2 91 

1925 124 31 4 0 0 2 161 

1926 50 8 2 0 1 0 61 

1927 41 9 3 0 0 2 55 

1928 27 5 0 0 3 0 35 

1929 28 4 3 0 0 2 37 

1930 25 3 2 0 0 2 32 

1931 20 4 1 0 1 1 27 

1932 36 5 0 0 0 1 42 

1933 55 6 1 1 0 1 64 

1934 38 9 0 0 1 0 48 

1935 31 7 4 0 1 0 43 

1936 58 12 5 0 0 0 75 

1937 38 14 5 0 0 0 57 

1938 42 12 1 0 0 0 55 

1939 20 11 1 0 0 0 32 

1940 24 8 2 0 0 0 34 

1941 32 4 0 0 0 0 36 

1942 39 8 0 0 0 0 47 

1943 13 4 0 0 1 0 18 

1944 6 5 0 0 0 0 11 

1945 31 4 1 0 0 1 37 

1946 25 13 3 0 1 0 42 

1947 26 13 1 0 2 1 43 

1948 12 15 0 0 0 1 28 

1949 26 12 1 0 0 0 39 

1950 20 7 1 0 2 0 30 

1951 20 3 0 0 0 0 23 

1952 8 6 1 0 0 0 15 

1953 12 2 0 0 0 0 14 

? 19 10 3 0 0 2 44 

ύλνιν 1385 321 55 2 13 26 1802 
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Ραβδόγξακκα 2.2.1. Αλαινγία αηνκηθώλ πξνο ζπλεηαηξηζηηθώλ θαη νκόξξπζκσλ  

πξνο εηεξόξξπζκσλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν ίδξπζεο. 
 

 

Πίλαθαο 2.2.3. Αλαινγία αηνκηθώλ πξνο ζπλεηαηξηζηηθώλ θαη νκόξξπζκσλ 

πξνο εηεξόξξπζκσλ επηρεηξήζεσλ.  

Έηνο 

ίδξπζεο 

Αηνκηθέο 

πξνο 

ζπλεηαηξηθέο  

Οκόξξπζκεο 

πξνο 

εηεξόξξπζκεο 

Έηνο 

ίδξπζεο 

Αηνκηθέο 

πξνο 

ζπλεηαηξηθέο  

Οκόξξπζκεο 

πξνο 

εηεξόξξπζκεο 

πξηλ ηα 1924 6,6 8,3 1939 1,7 11,0 

1924 3,5 4,0 1940 2,4 4,0 

1925 3,5 7,8 1941 8,0 0,0 

1926 5,0 4,0 1942 4,9 0,0 

1927 3,4 3,0 1943 3,3 0,0 

1928 5,4 0,0 1944 1,2 0,0 

1929 4,0 1,3 1945 6,2 4,0 

1930 5,0 1,5 1946 1,6 4,3 

1931 4,0 4,0 1947 1,9 13,0 

1932 7,2 0,0 1948 0,8 0,0 

1933 7,9 6,0 1949 2,0 12,0 

1934 4,2 0,0 1950 2,5 7,0 

1935 2,8 1,8 1951 6,7 0,0 

1936 3,4 2,4 1952 1,1 6,0 

1937 2,0 2,8 1953 6,0 0,0 

1938 3,2 12,0 
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ελψ εληνπίζηεθε κφιηο κηα κεηνρηθή, θαη θακία αλψλπκε. Αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο 

απηέο, ε αλαινγία αηνκηθψλ θαη ζπλεηαηξηθψλ δηακνξθψλεηαη ζε 6,6 πξνο 1, ελψ γηα 

ηηο δχν θχξηεο ζπλεηαηξηθέο κνξθέο, ζε 8,3 πξνο 1. Σα κεγέζε απηά γηα ηελ πεξίνδν 

κεηά ην 1924 πεξηνξίδνληαη ζρεδφλ ζην κηζφ. Ζ ζρέζε ησλ αηνκηθψλ πξνο ηηο 

ζπλεηαηξηθέο, πεξηνξίδεηαη ζην 3,8 πξνο 1, ελψ κεηαμχ ησλ ζπλεηαηξηθψλ ζην 3,7 

(Πίλαθαο 2.2.3). Ζ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή δελ ζα πξέπεη λα απνδνζεί απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν ζε κία ελδερφκελε ζηξνθή πξνο ηηο ζπλεηαηξηθέο επηρεηξήζεηο κεηά ην 1924, 

άιια ζην κάιινλ βξαρχβην ραξαθηήξα ησλ επηρεηξήζεσλ απηήο ηεο κνξθήο ζε ζρέζε 

κε ηηο αηνκηθέο, θαη άξα ηελ επηβίσζε ζαθψο κηθξφηεξνπ αξηζκνχ απφ φζεο είραλ 

ηδξπζεί θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ηε ζχζηαζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

Καηά ηελ ηξηεηία 1924-1926 νη λέεο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο αλήιζαλ ζε 243, ην 

24% φισλ φζσλ ζα ηδξχνληαλ θαηά ηα επφκελα 27 ρξφληα, κέρξη θαη ην 1953. 

Αληίζηνηρα, νη 55 νκφξξπζκεο πνπ ηδξχζεθαλ ηελ ίδηα πεξίνδν, αληηζηνηρνχζαλ ζην 

21% ηνπ ζπλφινπ, ελψ νη κφιηο δέθα εηεξφξξπζκεο ζην 20%. ε ζπλνιηθφ επίπεδν, ε 

αλαινγία κεηαμχ ησλ 308 επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχνληαη ηελ πεξίνδν απηή, 

δηακνξθψζεθε ζε 4 πξνο 1 αλάκεζα ζηηο αηνκηθέο θαη ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο, θαη 5,3 

πξνο 1 κεηαμχ ησλ νκφξξπζκσλ θαη εηεξφξξπζκσλ. Απφ ηα δχν απηά κεγέζε, ην 

πξψην κεηαβιήζεθε ειάρηζηα κε βάζε ην κέζν φξν ησλ επφκελσλ εηψλ, 

δηακνξθνχκελν ζην 3,8 πξνο 1, ελψ αληίζεηα ην δεχηεξν, ράξε ζηε κηθξή αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εηεξφξξπζκσλ επηρεηξήζεσλ, άιιαμε ζεκαληηθά, δηακνξθψλνληαο ηελ 

αλαινγία 3,6 πξνο 1.  

Ζ ζπλνιηθή δηαξθήο πξνηίκεζε πξνο ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο επηβεβαηψλεηαη 

απφ ην ζπζρεηηζκφ ηεο παξακέηξνπ απηήο, κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ζρέζε πνπ απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ζην αληίζηνηρν δηάγξακκα, φπνπ νη δχν απηέο 

θακπχιεο θηλνχληαη ζρεδφλ παξάιιεια θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 

παξνπζηάδνληαο κηθξέο κφλν δηαθπκάλζεηο ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ θαη κεηά ην ηέινο 

ηνπ (Γηάγξακκα 4.2.1). Αληίζεηα, ε δηακφξθσζε ηφζν ησλ νκφξξπζκσλ φζν θαη ησλ 

εηεξφξξπζκσλ εηαηξεηψλ, παξά ηα ζεκαληηθά κεγέζε πνπ θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ 

αξρηθή ηξηεηία, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή πηψζε, ηελ νπνία δηαδέρεηαη κηα δηαξθήο 

νκαιφηεηα κε δχν αλνδηθέο πεξηφδνπο. Απφ ην 1936 κέρξη ην 1940, ηα κεγέζε θαη 

ησλ δπν θαηεγνξηψλ ζρεδφλ δηπιαζηάζηεθαλ, θαζψο ν κέζνο φξνο ησλ λέσλ 

νκνξξχζκσλ εηαηξηψλ δηακνξθψζεθε ζην 11,6 έλαληη 5,8 πνπ ήηαλ  
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Γηάγξακκα 2.2.1. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ αλά έηνο κε βάζε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή θαη ζπλνιηθά.  
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γηα ηελ πεξίνδν 1927-1935, ελψ ν αληίζηνηρνο κέζνο φξνο γηα ηηο εηεξφξξπζκεο 

δηακνξθψζεθε ζην 2,8 έλαληη 1,5. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ην έηνο πνπ 

πξνεγήζεθε ηεο πξνφδνπ απηήο, ήηαλ ε κνλαδηθή πεξίπησζε φπνπ νη δπν απηέο 

θαηεγνξίεο θαηέγξαςαλ παξφκνηα κεγέζε, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ νκνξξχζκσλ, 

θαη αληίζηξνθα ηεο αλφδνπ ησλ εηεξφξξπζκσλ επηρεηξήζεσλ, αλαινγία πνπ δελ 

παξαηεξείηαη μαλά, κε κφλε ίζσο εμαίξεζε ην 1945. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή, 

ήηαλ ζαθψο κεγαιχηεξε, θαζψο δηακνξθψζεθε ζην 4 έλαληη 1,7 ην 1935. Ζ δεχηεξε 

αλνδηθή πεξίνδνο ηνπνζεηείηαη κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Αλάκεζα ζην 1946 θαη ην 

1950 θαηαγξάθεηαη κεγαιχηεξε άλνδνο γηα ηηο νκφξξπζκεο, ησλ νπνίσλ ν κέζνο φξνο 

αλήιζε ζηηο 12, έλαληη 5 γηα ηα πξνεγνχκελα πέληε έηε, θαη κηθξφηεξε, αιιά εμίζνπ 

ζεκαληηθή, γηα ηηο εηεξφξξπζκεο, γηα ηηο νπνίεο ν κέζνο φξνο, απμήζεθε ζην 1,2, 

έλαληη 0,2 ηεο πξνεγνχκελεο πεληαεηνχο πεξηφδνπ.   

Ζ κφλε πεξίνδν φπνπ ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο αηνκηθέο θαη ζπλεηαηξηθέο 

επηρεηξήζεηο αλαηξέπεηαη, είλαη θαηά ηε πεξίνδν ηεο Καηνρήο φπνπ, γηα πξψηε θνξά 

ην 1944 ε δηαθνξά ηνπο πεξηνξίζηεθε ζε κφιηο κία επηρείξεζε, φρη φκσο ιφγσ ηεο 

χπαξμεο επξχηεξσλ κεηαβνιψλ ζην επίπεδν ηε ίδξπζεο λέσλ ζπλεηαηξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, αιιά ηεο ξαγδαίαο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ αηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, κέγεζνο πνπ πεξηνξίζηεθε θαηά 50% ζε ζρέζε κε ην 1943, θαη θαηά 

83% ζε ζρέζε κε ην 1942. ην ίδην πιαίζην, ε ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηνκηθψλ 

απφ ηηο νκφξξπζκεο, γηα πξψηε θαη ηειεπηαία θνξά, ην 1948, νθεηιφηαλ ζηελ χπαξμε 

δχν αληίζηξνθψλ ηάζεσλ. Πξψηε θνξά κεηά ην 1925, νη λέεο νκφξξπζκεο 

επηρεηξήζεηο πξνζέγγηζαλ ην κέγηζην αξηζκφ ηνπο, κε ηελ ίδξπζε ζπλνιηθά 15 

επηρεηξήζεσλ, ελψ αληίζηξνθα, νη αηνκηθέο θαηέγξαςαλ ην ίδην έηνο θάκςε 

αληίζηνηρε κε εθείλε ηνπ 1944, κε ηνλ αξηζκφ ηνπο λα πεξηνξίδεηαη θαηά 50% ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.  

 

2.3. Σξνπνπνίεζε θαη δηακόξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζην ρξόλν.  
 

2.3.1. Πξνβιήκαηα θαη ειιείςεηο.  
 

Σν γεληθφηεξν, δηαρξνληθφ πιαίζην, νη δπζθνιίεο θαηαγξαθήο, φπσο θαη ε πξνέιεπζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηε ξηδηθή ή κε ηξνπνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, 

πεξηγξάθνληαη ζε άιια ζεκεία ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Χζηφζν, ηα γεληθά απηά 

ζπκπεξάζκαηα, θαη εηδηθά ε δηαπίζησζε πεξί ηεο πιεκκεινχο παξαθνινχζεζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ, επηβεβαηψλνληαη θαη κέζα απφ ηε κειέηε ησλ θαζαπηφ 

δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, πξνθχπηεη φηη γηα 82 απφ ηηο 524 επηρεηξήζεηο (15,6%) πνπ 
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δεκηνπξγήζεθαλ κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είραλ 

νδεγεζεί ή φρη ζε αιιαγή ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο, δελ είρε γίλεη θακία ζρεηηθή 

δήισζε ζηα κεηξψα (Πίλαθαο 2.3.1).
510

 

Φαηλνκεληθά ε ηάζε απηή παξνπζηάδεηαη πην ηζρπξή σο πξνο ην ελδερφκελν 

ηεο απνρψξεζεο, φπνπ γηα 26 απφ ηηο 130 πεξηπηψζεηο (20%), δελ έγηλε δήισζε ηεο 

ηξνπνπνίεζεο. Ζ ζεκαζία φκσο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ πεξηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, 

αλ ιεθζεί ππφςε φηη 17 απφ απηέο απνηεινχζαλ ηξνπνπνηήζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο, 

θαζψο αθνξνχζαλ απιά ηελ απνρψξεζε πξνζψπσλ, ρσξίο λα ζπλεπάγνληαη 

νπζηαζηηθφηεξεο αιιαγέο ζηε δνκή ή ηε λνκηθή κνξθή ηεο αληίζηνηρεο επηρείξεζεο, 

ελψ 6 ζπλδένληαλ κε δηαδηθαζίεο επαλαθνξάο ζε ηζρχ πξνυπαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ.  

Αληίζεηα, αλ αζξνηζηνχλ φιεο νη πεξηπηψζεηο θιεξνλφκεζεο θαη δηαδνρήο, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ζε πνζνζηηαίν επίπεδν νη ειιείςεηο ζηε κεηθηή απηή θαηεγνξία 

είλαη ζαθψο κεγαιχηεξεο. ε ζχλνιν 110 πεξηπηψζεσλ, εληνπίδνληαη 27 επηρεηξήζεηο 

(24,5%) νη νπνίεο δελ δήισζαλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο, κέγεζνο κεγαιχηεξν απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν απφ ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο, αθφκα θαη αλ ζπλππνινγηζηεί ην 

γεγνλφο φηη γηα κφιηο 7 απφ ηηο απηέο, θαηαγξάθνληαη ηξνπνπνηήζεηο επί ηεο λνκηθήο 

κνξθήο. Ζ έληνλε απηή δηαθνξνπνίεζε ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηηο ζχλζεηεο, θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηδηαίηεξα αζαθείο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλεπαγφηαλ κία δηαδηθαζία 

κεηάβαζεο, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε φπνπ αηηία ήηαλ θάπνηνο απξφζκελνο ζάλαηνο, ή ε 

απνπζία ζρεηηθήο πξφλνηαο, νδεγψληαο ζε βηαζηηθέο θαη ζπρλά αλεπίζεκεο 

δηαδηθαζίεο. Σν ελδερφκελν απηφ, ππνζηεξίδεηαη θαη κέζσ ηεο θαηαλνκήο ηνπ 

ζπλφινπ αλάκεζα ζηηο πεξηπηψζεηο δηαδνρήο θαη θιεξνλφκεζεο, φπνπ ζηελ πξψηε 

θαηεγνξία εληνπίδνληαη 4 κφιηο πεξηπηψζεηο κε δήισζεο, ελψ ζηε δεχηεξε 23. 

 

2.3.2. Βαζηθά κεγέζε θαη πεξηπηώζεηο.  

 

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν κέζα απφ ηα 

κεηξψα, ην ζχλνιν φζσλ επηρεηξήζεσλ ελεπιάθεζαλ ζε θάπνηα δηαδηθαζία 

ηξνπνπνίεζεο αλήιζε ζε 542. Απφ ην κέγεζνο απηφ, αθαηξέζεθαλ αξρηθά 40 

 

                                                      
510

 Σν κέγεζνο απηφ, ζα κπνξνχζε λ’ ακθηζβεηεζεί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνπζία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αλαθνξψλ, νθεηιφηαλ ζηελ κεηαγξαθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζην επαγγεικαηηθφ κεηξψν. 

κσο ην ελδερφκελν απηφ, δελ επηβεβαηψλεηαη , εθφζνλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πεξηπηψζεσλ, αθνξά 

έλα ελδηάκεζν ζηάδην θαη φρη ηε ζπλνιηθή πνξεία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ, ε παξνπζία ησλ 

νπνίσλ ζηα κεηξψα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο κεηαγελέζηεξεο εγγξαθέο ηνπο, δελ δηαθφπηεηαη. Οχηε 

ζηελ πεξίπησζε ησλ 58 λέσλ επηρεηξήζεσλ, δηαπηζηψλεηαη ην γεγνλφο απηφ, θαζψο φιεο 

θαηεγξάθεζαλ θαλνληθά ζηα κεηξψα, κε ηελ εμαίξεζε κφιηο δχν, γηα ηηο νπνίεο δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ 

νπζία απνηεινχζαλ επαλαθνξά ζε ηζρχ πξνγελέζηεξσλ επηρεηξήζεσλ. 
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Πίλαθαο 2.3.1. Πεξηπηώζεηο δήισζεο ηξνπνπνηήζεσλ, ζπλνιηθό. 

Μνξθή 

ηξνπνπνίεζεο 
Πεξηπηώζεηο 

αξρηθέο 

επηρεηξήζεηο 

δηαηήξεζε 

λνκηθήο 

κνξθήο 

Καηαγξαθή αιιαγή 

λνκηθήο 

κνξθήο 

Καηαγξαθή 

παύνπλ λέεο 

Καηαγξαθή 

δειώζεθε 
δελ 

δειώζεθε 
δειώζεθε 

δελ 

δειώζεθε 
δειώζεθε 

δελ 

δειώζεθε 

Απνρώξεζε 130 130 29 13 16 101 91 10 0 0 0 0 

Δίζνδνο  100 100 17 13 4 83 82 1 0 0 0 0 

Γηαδνρή 
ζπλνιηθή 29 29 22 20 2 7 5 2 0 0 0 0 

κεξηθή 4 4 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 

Κιεξ/κηζε 
ζπλνιηθή 61 61 35 25 10 26 21 5 0 0 0 0 

κεξηθή 16 16 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 

Απόζπαζε 7 7 7 2 5 0 0 0 0 7 7 0 

Γηάζπαζε 
2 επηρ. 38 38 0 0 0 38 34 4 0 38 36 2 

3 επηρ. 2 2 0 0 0 2 2 0 0 4 4 0 

Έληαμε 9 18 8 5 3 1 0 1 9 0 0 0 

Έλσζε 
2 επηρ. 17 34 2 0 1 32 16 0 0 0 0 0 

3 επηρ. 3 9 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 

Δμαγνξά 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Δλαιιαγή 

(Α) 32 32 22 17 5 10 10 0 0 0 0 0 

(Β) 1 1 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 

(Γ) 6 6 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 

(Θ) 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

Μεηαζρεκαηηζκόο 11 11 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 

ύλνιν 470 502 167 111 56 323 277 24 12 57 54 3 
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επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ν ρξφλνο ηξνπνπνίεζεο ηνπο πξνεγνχληαλ ή έπνληαλ 

ρξνληθά ζε ζρέζε κε ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν (1924-1954), πεξηνξίδνληαο ην αξρηθφ 

ζχλνιν ζηηο 502. Με ηελ αθαίξεζε ζε δεχηεξν επίπεδν ησλ 32 πιενλαδνπζψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ εκπιαθεί ζε δηαδηθαζίεο έλσζεο θαη έληαμεο
511

, ν νξηζηηθφο 

αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ δηακνξθψζεθε ζηηο 470. Σν απνηέιεζκα ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ήηαλ ε δεκηνπξγία 524 επηρεηξήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαθξηζνχλ ζε 

δχν θαηεγνξίεο. 467
512

 πξνήιζαλ απφ ηηο 502 αξρηθέο, ελψ 57 αλαγλσξίζηεθαλ σο εμ 

νινθιήξνπ λέεο, πξνεξρφκελεο κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο απφζπαζεο, δηάζπαζεο, 

ελαιιαγήο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ (Πίλαθαο 2.3.2).  

Υξεζηκνπνηψληαο σο κέγεζνο αλαθνξάο ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ 

ηξνπνπνίεζεο, κία πξψηε παξάκεηξνο πνπ ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί είλαη απηή ηεο 

δηεχξπλζεο ηεο αξρηθήο δνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο θαη ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπο, κε 

βάζε ηελ παξαδνρή φηη δηαδηθαζίεο φπσο ε είζνδνο ελφο πξνζψπνπ, ε έλσζε κεηαμχ 

δχν επηρεηξήζεσλ, ή αληίζηξνθα, ν πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ θαη ε 

δηάζπαζε κίαο επηρείξεζεο, κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηα δχν απηά ελδερφκελα. 

Με βάζε ην θξηηήξην απηφ πξνθχπηνπλ δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο, φπνπ ζηελ 

πξψηε εμ απηψλ ηνπνζεηήζεθαλ νη 143 ζπλνιηθά πεξηπηψζεηο εηζφδνπ, έληαμεο, 

έλσζεο, εμαγνξάο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ, ήηνη φιεο φζεο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ 

ζε θάπνηα κνξθή επέθηαζεο. ζεο κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζην αληίζεην 

απνηέιεζκα, εληάρηεθαλ ζηε δεχηεξε νκάδα, φπσο νη 177 πεξηπηψζεηο απνρψξεζεο, 

απφζπαζεο θαη δηάζπαζεο.
513

 Ζ δηαθνξά ησλ 34 πεξηπηψζεσλ αλάκεζα ζηηο δχν 

απηέο νκάδεο είλαη ζεκαληηθή, φρη φκσο επαξθήο, ψζηε λα ηεθκεξησζεί ε επηθξάηεζε 

ηεο δεχηεξεο ηάζεο, ηδηαίηεξα αλ ζπλππνινγηζηεί ην ελδερφκελν, πνιιέο απφ ηηο 

ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δηαιχζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ λα 

είραλ πξνέιζεη κέζα απφ αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο θαηά ηα ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηε 

ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε παξάκεηξνο απηή ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε ζαθέζηεξα ζπκπεξάζκαηα, αλ ηα ζπγθεθξηκέλα κεγέζε εμεηάδνληαλ ζε 

ζρέζε κε ην ρξφλν, φπσο γίλεηαη παξαθάησ 

                                                      
511

 ηηο ελλέα πεξηπηψζεηο έληαμεο, εκπιέθνληαη 18 επηρεηξήζεηο ελψ ζηηο 20 πεξηπηψζεηο έλσζεο, 43, 

θαζψο εληνπίζηεθαλ θαη ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ έλσζε ηξηψλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη ην 

ζχλνιν ησλ 61 απηψλ αλαθνξψλ, επί ηεο νπζίαο αληηζηνηρνχλ ζε 29 πεξηπηψζεηο.  
512

 Σν κέγεζνο απηφ, πξνέξρεηαη απφ ηελ αθαίξεζε εθ ηνπ ζπλφινπ ησλ 23 επηρεηξήζεσλ πνπ 

ελψζεθαλ θαη ησλ 12 πνπ έπαςαλ.  
513

 Απφ ηε θαηεγνξηνπνίεζε απηή φπσο θαη απφ ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε άηνκα θαη 

επηρεηξήζεηο, εμαηξέζεθαλ φιεο νη πεξηπηψζεηο ελαιιαγήο, εθφζνλ επί ηεο νπζίαο πεξηγξάθνπλ ηε 

δηεμαγσγή παξάιιεισλ δηαδηθαζηψλ, ππαγνκέλσλ θαη ζηηο δχν παξαπάλσ νκάδεο, φπσο θαη νη 132 

πεξηπηψζεηο θιεξνλφκεζεο θαη δηαδνρήο, θαζψο θαη απηέο απνηεινχλ επί ηεο νπζίαο πεξηπηψζεηο 

ελαιιαγήο, δηαθνξνπνηνχληαη φκσο ηφζν σο πξνο ηα θίλεηξα φζν θαη ηα απνηειέζκαηα. 
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Πίλαθαο 2.3.2. Καηαλνκή, δηακόξθσζε θαη δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ζπλνιηθά. 

Μνξθή ηξνπνπνίεζεο αλαθνξέο πεξηπηώζεηο 
αξρηθέο 

επσλπκίεο 

Παξάγσγα 
ύλνιν 

Ννκηθή κνξθή 
παύνπλ ύλνιν 

από αξρηθέο λέεο δηαηήξεζε  αιιαγή  

Απνρώξεζε 130 130 130 130 0 130 29 101 0 130 

Δίζνδνο 100 100 100 100 0 100 17 83 0 100 

Γηαδνρή ζπλνιηθή 29 29 29 29 0 29 22 7 0 29 

Γηαδνρή κεξηθή 4 4 4 4 0 4 3 1 0 4 

Κιεξνλόκεζε 61 61 61 61 0 61 35 26 0 61 

Κιεξνλόκεζε κεξηθή 16 16 16 16 0 16 16 0 0 16 

Απόζπαζε 7 7 7 7 7 14 7 0 0 7 

Γηάζπαζε (2) 38 38 38 38 38 76 0 38 0 38 

Γηάζπαζε (3) 2 2 2 2 4 6 0 2 0 2 

Έληαμε 18 9 18 9 0 9 8 1 9 18 

Έλσζε (2) 34 17 34 17 0 17 2 32 0 34 

Έλσζε (3) 9 3 9 3 0 3 0 9 0 9 

Δμαγνξά 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 

Δλαιιαγή Α 32 32 32 32 0 32 22 10 0 32 

Δλαιιαγή Β 2 2 2 2 2 4 1 1 0 2 

Δλαιιαγή Γ 5 5 5 5 5 10 5 0 0 5 

Δλαιιαγή Θ 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 

Μεηαζρεκαηηζκόο 11 11 11 11 0 11 0 11 0 11 

ύλνια 502 470 502 467 57 524 167 323 12 502 
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Μία άιιε παξάκεηξνο, βάζεη ηεο νπνίαο ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε θαηάηαμε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πεξηπηψζεσλ, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ σο ην 

απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη κεκνλσκέλσλ πξνζψπσλ, ή 

απνθιεηζηηθά αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε πεξίπησζε 

ππάγνληαη νη δηαδηθαζίεο εηζφδνπ θαη απνρψξεζεο, δεκηνπξγψληαο έλα άζξνηζκα πνπ 

αλέξρεηαη ζε 230 πεξηπηψζεηο. Αληίζεηα, ε δεχηεξε νκάδα ππνιείπεηαη ζεκαληηθά ζε 

ζρέζε κε ηελ πξψηε, θαζψο νη πεξηπηψζεηο απφζπαζεο, δηάζπαζεο, έληαμεο, έλσζεο 

θαη εμαγνξάο πνπ εληνπίζηεθαλ, δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 79. Ζ δηαθνξά απηή, ελ κέξεη 

ακβιχλεηαη, ρσξίο φκσο λα αλαηξείηαη, αλ ρξεζηκνπνηεζεί σο γλψκνλαο ν αξηζκφο 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπιέθνληαλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηξνπνπνίεζεο, φπνπ γηα ηε 

δεχηεξε νκάδα αλήιζαλ ζηηο 111, ελψ γηα ηελ πξψηε παξακέλεη ζηηο 230.  

Αλεμάξηεηα απφ ην κέηξν ζχγθξηζεο, ε ζπληξηπηηθή δηαθνξά ζηελ πεξίπησζε 

απηή, ππνδεηθλχεη κε ζαθήλεηα ηελ έκθαζε ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ, ζε ζρέζε 

κε εθείλε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηνηρείν πνπ ζπλάδεη κε ηε δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηελ 

πξνηίκεζε ησλ ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ απηφλνκε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο. ε 

έλα δεχηεξν επίπεδν, ε δηαπίζησζε απηή ππνδεηθλχεη ηελ έληνλε αλάκημε ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αηφκσλ πνπ δελ είραλ ζηαζεξή θαη δηαξθή παξνπζία 

ζην ρψξν, έλα είδνο πεξηζηαζηαθψλ ζπλεηαίξσλ ή επελδπηψλ, πνπ εληνπίδνληαη κφλν 

κε απηή ηελ ηδηφηεηα, ρσξίο λα αλαπηχζζνπλ απηφλνκε δξάζε, εθφζνλ νη αλαθνξέο 

ζε απηνχο μεθηλάλε κε ηελ έληαμε, θαη ζηακαηάλε κεηά απφ ηελ απνρψξεζε ηνπο απφ 

ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε.  

 

2.3.3. Σξνπνπνηήζεηο επί ηεο λνκηθήο κνξθήο.  

 

πσο είλαη επλφεην, κία δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο δελ ζπλεπαγφηαλ θαη’ αλάγθε θαη 

ηελ αιιαγή ηεο λνκηθήο κνξθήο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπιεθφηαλ ζε 

απηή. Χζηφζν ην ζρεηηθφ πνζνζηφ είλαη αξθεηά πςειφ, θαζψο ην 64% ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ππέζηεζαλ θάπνηαο κνξθήο ηξνπνπνίεζε, θαη εηδηθφηεξα 323 επί 

ζπλφινπ 502 επηρεηξήζεσλ, νδεγήζεθαλ κέζσ απηήο, ζηελ αιιαγή ηεο λνκηθήο ηνπο 

κνξθήο, ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο, απφ ηηο νπνίεο 167 παξέκεηλαλ 

ζηαζεξέο, ελψ 12 έπαπζαλ λα πθίζηαληαη. Απφ ηε ζχγθξηζε ζε πνζνζηηαίν επίπεδν 

ησλ ηξνπνπνηήζεσλ αλά θαηεγνξία, παξαηεξείηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο 

πξνζεγγίδεη ην κέγηζην ζεκείν ηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο ζχκπξαμεο κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ, φπσο ε δηάζπαζε, ε έλσζε, ε ελαιιαγή ηχπνπ Β θαη Θ, θαη ν 

κεηαζρεκαηηζκφο (Πίλαθαο 2.3.3.). Μηθξφηεξα, άιια εμίζνπ πςειά είλαη 
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Πίλαθαο 2.3.3. Πεξηπηώζεηο αιιαγήο ηεο λνκηθήο κνξθήο ησλ ηξνπνπνηνύκελσλ επηρεηξήζεσλ.  

Μνξθή 

ηξνπνπνίεζεο 
Αξρηθέο 

επηρεηξήζεηο 
% 

Σξνπνπνίεζε λνκηθήο κνξθήο Καηαγξαθή 

ζπλνιηθό  Ο.Δ. Δ.Δ. Α.Δ. αηνκηθή άγλσζην δειώζεθε 
δελ 

δειώζεθε 

Απνρώξεζε 130 78 101 4 0 0 96 1 91 10 

Δίζνδνο  100 83 83 65 14 0 0 4 82 1 

Γηαδνρή 33 24 8 4 0 0 1 3 6 2 

Κιεξνλόκηζε 77 34 26 21 0 0 0 5 21 5 

Απόζπαζε 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γηάζπαζε  
2 επηρ. 38 100 38 0 0 0 38 0 34 4 

3 επηρ. 2 100 2 0 0 0 2 0 2 0 

Έληαμε 18 6 1 0 0 0 0 1 0 1 

Έλσζε 
2 επηρ. 34 94 32 14 2 0 0 0 16 0 

3 επηρ. 9 100 9 3 0 0 0 0 3 0 

Δμαγνξά 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δλαιιαγή 

 (Α) 32 31 10 3 3 0 3 1 10 0 

(Β) 1 100 1 0 1 0 0 0 1 0 

(Γ) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(Θ) 1 100 1 0 0 0 1 0 0 1 

Μεηαζρεκαηηζκόο 11 100 11 0 0 11 0 0 11 0 

ζύλνιν 502 64 323
514

 114 20 11 141 15 277 24 

                                                      
514

 Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζην κέγεζνο απηφ θαη ην άζξνηζκα αλά θαηεγνξία, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

θαηά ηελ έλσζε, 22 επηρεηξήζεηο αιιάδνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ λνκηθή κνξθή, δελ κπνξνχλ φκσο λα 

θαηαγξαθνχλ ζην ηειηθφ ζχλνιν, πνπ αληηπξνζσπεχεη κφλν εθείλεο πνπ ζρεκαηίζηεθαλ.  

Ραβδόγξακκα 2.3.1. ύλνιν πεξηπηώζεσλ αλά θαηεγνξία ηξνπνπνίεζεο. 
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αληίζηνηρα πνζνζηά ζηηο πεξηπηψζεηο απνρψξεζεο ή εηζφδνπ πξνζψπσλ, ελψ ηα 

ρακειφηεξα εληνπίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο θιεξνλφκεζεο, δηαδνρήο, ελαιιαγήο 

ηχπνπ Α, φπσο θαη έληαμεο. Σέινο, νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ απφζπαζε ή 

ηελ εμαγνξά κηαο επηρείξεζεο απφ κία ήδε πξνυπάξρνπζα, παξνπζηάδνπλ, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, κεδεληθά πνζνζηά (Ραβδφγξακκα 2.3.1). 

Λφγσ ηεο έθηαζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ εμεηάδνληαη μερσξηζηά κε βάζε δχν παξακέηξνπο. Σνλ 

αξηζκφ, αλά θαηεγνξία ησλ πεξηπηψζεσλ, κεηαηξνπήο απφ ζπλεηαηξηθέο ζε 

αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ηεο ίδηα κνξθήο, ή απφ αηνκηθέο ζε ζπλεηαηξηθέο θαη ην 

αληίζηξνθν, θαη ηελ λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απηέο, ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ηνπο. 

Χο πξνο ηελ πξψηε παξάκεηξν, δηαπηζηψλεηαη φηη νη πεξηπηψζεηο κεηαηξνπήο 

αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλεηαηξηθέο είλαη ζρεδφλ ηζάξηζκεο κε απηέο ηνπ 

αληίζηξνθνπ ελδερνκέλνπ, θαζψο αλέξρνληαη ζε 113 θαη 129 αληίζηνηρα. Αλ σζηφζν, 

ζπλππνινγηζηνχλ νη 11 πεξηπηψζεηο φπνπ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ηξνπνπνηήζεθαλ, 

πξνεξρφκελεο απφ αηνκηθέο θαη απνθηψληαο λέα λνκηθή κνξθή, ρσξίο φκσο λα 

πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηα δεδνκέλα πνηα ήηαλ απηή, ηφηε ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί φηη ην δεχηεξν ελδερφκελν ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα κηθξφ πξνβάδηζκα ζε 

ζρέζε κε ην πξψην, ρσξίο φκσο λα αλαηξέπεηαη ζε νπζηαζηηθφ βαζκφ ε κεηαμχ ηνπο  

 

Πίλαθαο 2.3.4. Γεληθή θαηάηαμε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο λνκηθήο κνξθήο αλά 

πεξίπησζε.  

Πεξηπηώζεηο 
Αηνκηθή ζε 

ζπλεηαηξηθή 

πλεηαηξηθή ζε 

ζπλεηαηξηθή 

πλεηαηξηθή 

ζε Αηνκηθή 
Άγλσζην ύλνιν 

Απνρώξεζε 0 0 89 12 101 

Δίζνδνο 74 2 0 7 83 

Γηαδνρή 2 1 1 4 8 

Κιεξνλόκεζε 17 2 0 7 26 

Γηάζπαζε 0 0 38 2 40 

Έληαμε 0 0 0 1 1 

Έλσζε (2) 16 0 0 0 16 

Έλσζε (3) 3 0 0 0 3 

Δλαιιαγή Α 0 3 1 6 10 

Δλαιιαγή Β 0 0 0 1 1 

Δλαιιαγή Θ 0 0 0 1 1 

Μεηαζρεκαηηζκόο 1 7 0 3 11 

ύλνιν 113 15 129 44 301 
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αλαινγία. Αληίζεηα, ε κεηαηξνπή κίαο ζπλεηαηξηθήο επηρείξεζεο ζε θάπνηα άιιε, 

αληίζηνηρεο κνξθήο, απνηεινχζε έλα κάιινλ ζπάλην θαηλφκελν, θαζψο ζηελ 

θαηεγνξία απηή, ππάγνληαη κφιηο 15 πεξηπηψζεηο (Πίλαθαο 2.3.4).  

Με βάζε ηελ θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, είλαη εκθαλήο ν 

ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηελ λνκηθή κνξθή θαη ην είδνο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ 

πιεηνςεθία ι.ρ. ησλ πεξηπηψζεσλ κεηαηξνπήο ζπλεηαηξηζηηθψλ ζε αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο, 128 επί ζπλφινπ 129, εληνπίδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απνρψξεζεο θαη 

δηάζπαζεο, ελψ αληίζηξνθα, 93 απφ ηηο 113 πεξηπηψζεηο κεηαηξνπήο αηνκηθψλ ζε 

ζπλεηαηξηθέο επηρεηξήζεηο, ζπλνδεχνληαη απφ ηελ είζνδν λέσλ πξνζψπσλ, ή ηελ 

έλσζε κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. Θα πξέπεη σζηφζν λα επηζεκαλζεί φηη απφ ην δεχηεξν 

απηφ ζχλνιν εμαηξέζεθαλ 19 πεξηπηψζεηο, φπνπ αηηία ηεο αιιαγήο ήηαλ ε 

θιεξνλφκεζε ηεο αξρηθήο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη νη ηξνπνπνηήζεηο απηήο ηεο 

κνξθήο είλαη ζαθέο φηη απνζθνπνχζαλ ζηελ έληαμε ησλ θιεξνλφκσλ, ή απιά ην 

δηακνηξαζκφ ηεο επηρείξεζεο.  

Δμεηάδνληαο ηελ αξρηθή θαη ηελ ηειηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζπλνιηθφ 

επίπεδν δηαπηζηψλεηαη φηη ζρεδφλ φιεο φζεο κεηέβαιαλ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, 

πξνέξρνληαλ θαηά ζεηξά απφ αηνκηθέο (124), νκφξξπζκεο (116) θαη εηεξφξξπζκεο 

(31), αξρηθέο επηρεηξήζεηο. Οη επξχηεξεο θαηεγνξίεο, αθνξνχλ ηε κεηαηξνπή 

αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε νκφξξπζκεο, ζπλνιηθά 98 πεξηπηψζεηο, φπσο θαη ηελ 

αληίζηξνθε ξνή, απφ νκφξξπζκεο ζε αηνκηθέο, φπνπ θαηεγξάθεζαλ 106 πεξηπηψζεηο, 

ελψ ζηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηεξφξξπζκεο πνπ 

κεηεηξάπεζαλ ζε αηνκηθέο, ζε πνζνζηφ 74%. Αληίζεηα κε ην αλακελφκελν, νη 

αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ πξνυπάξρνπζεο επηρεηξήζεηο δελ 

πξνήιζαλ κφλν απφ ζπλεηαηξηθέο. Πέληε βαζίζηεθαλ ζε νκφξξπζκεο, δχν ζε 

εηεξφξξπζκεο, θαη ηνπιάρηζηνλ κία ζε αηνκηθή επηρείξεζε  (Πίλαθαο 2.3.5). 

Πίλαθαο 2.3.5. Αξρηθή θαη ηειηθή λνκηθή κνξθή επηρεηξήζεσλ θαηά 

πεξίπησζε. 

Πεξηπηώζεηο ύλνιν 
Ννκηθή κνξθή 

Αηνκηθή Ο.Δ. Δ.Δ. Α.Δ. Άγλσζην 

Αηνκηθή 124 0 98 14 1 11 

Ο.Δ. 116 106 0 3 5 2 

Δ.Δ. 31 23 4 0 2 2 

Μεηνρηθή 1 0 1 0 0 0 

Άγλσζην 29 13 7 2 4 4 

ύλνιν 301 142 110 19 11 19 
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Θα πξέπεη ηέινο, λα αλαθεξζεί φηη νη 57 λέεο πξφζζεηεο επηρεηξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο απφζπαζεο, δηάζπαζεο θαη ελαιιαγήο, θαηεγξάθεζαλ ζην 

ζχλνιν ηνπο, ρσξίο θακία εμαίξεζε, σο αηνκηθέο.  

 

2.3.4. Μνξθέο ηξνπνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ην ρξόλν.  

 

α. πλνιηθά δεδνκέλα.  

 

Αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπο, νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ θαιχπηνπλ κηα ηδηαίηεξα καθξά πεξίνδν, 

μεθηλψληαο ιίγα ρξφληα πξηλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ αξρηθνχ κεηξψνπ, θαη θηάλνληαο 

κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 (Πίλαθαο 2.3.6). ζα φκσο απφ ηα δεδνκέλα απηά δελ 

αθνξνχλ ηελ πεξίνδν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο ηνπ αξρηθνχ κεηξψνπ, 

ην 1924, κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηάβαζεο ζην κεηαπνιεκηθφ ην 1954, ζα 

πξέπεη λα ζεσξεζνχλ απνζπαζκαηηθά σο πξνο ην πξντφλ νξηζκέλσλ ηπραίσλ 

αλαθνξψλ. ε θάζε πεξίπησζε, κεγάιν κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ θαη ηδηαίηεξα 

νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970, 

απνκαθξχλνληαη ππεξβνιηθά ζε ζρέζε κε ην ρξνληθφ φξην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, 

επηβάιινληαο ηελ εμαίξεζε 40 επηρεηξήζεσλ θαη αληίζηνηρνπ αξηζκνχ πεξηπηψζεσλ, 

δηακνξθψλνληαο, ην αξρηθφ δείγκα ησλ 510 πεξηπηψζεσλ, ζε 470.  

Ζ θαηαλνκή ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ αλά θαηεγνξία ζηα 31 ζπλνιηθά έηε πνπ 

κεζνιαβνχλ απφ ην 1924 κέρξη ην 1954, αλαδεηθλχεη ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ 

απμνκεηψζεσλ ζε θάζε πεξίνδν. Δηδηθφηεξα, ε απμεηηθή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη 

κέρξη θαη ην 1927, θάκπηεηαη αξρηθά ην 1928, γηα λα επαλέιζεη πξφζθαηξα ην 1929, 

πξηλ αθνινπζήζεη λέα πηψζε ην επφκελν έηνο. Απφ ην 1932 θαη έπεηηα, ν αξηζκφο 

ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, απμάλεηαη θαη δηαηεξεί ηελ αλνδηθή ηνπ ηάζε, κε κφλε εμαίξεζε 

ην 1934, θηάλνληαο ζηελ θνξχθσζή ηνπ έλα έηνο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ πησηηθή ηάζε ησλ πξψησλ πνιεκηθψλ εηψλ αλαθφπηεηαη 

πξνζσξηλά ην 1941, γηα λα θαηαβαξαζξσζεί ηα επφκελα ρξφληα, επηζηξέθνληαο ζε 

επίπεδα αληίζηνηρα κε απηά ηεο πξν ηνπ 1932 πεξηφδνπ. Νέα αχμεζε παξαηεξείηαη 

απφ ην 1945, φπνπ εληνπίδεηαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν κέγεζνο ελψ νη 35 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ην 1947, απεηέιεζαλ φρη κφλν ηελ θνξχθσζε ηεο 

κεηαπνιεκηθήο επνρήο, άιια θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ. Δπηπιένλ, 

ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη θαηά ηελ πεξίνδν απηή, απφ ην 1945 κέρξη ην 1948, 
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θαηαγξάθεηαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηξνπνπνηήζεσλ αλά έηνο, ελψ ην άζξνηζκα ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ φισλ απηψλ ησλ εηψλ αληηζηνηρεί ζην ¼ ηνπ ζπλφινπ. Σα επφκελα 

Πίλαθαο 2.3.6. Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ ηξνπνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ αλά έηνο.  

έηνο πεξηπηώζεηο έηνο πεξηπηώζεηο έηνο πεξηπηώζεηο 

1920 1 1938 21 1954 6 

1921 1 1939 17 1955 6 

1924 3 1940 15 1956 12 

1925 8 1941 22 1957 1 

1926 14 1942 15 1958 3 

1927 16 1943 5 1959 1 

1928 7 1944 9 1960 2 

1929 13 1945 29 1961 1 

1930 3 1946 24 1964 2 

1931 7 1947 35 1966 1 

1932 10 1948 27 1969 1 

1933 9 1949 15 1972 1 

1934 8 1950 15 1974 2 

1935 10 1951 15 1975 1 

1936 15 1952 13 
? 33 

1937 19 1953 16 

ύλνιν 510 

 

Πίλαθαο 2.3.7. Πεξηπηώζεηο ηξνπνπνηήζεσλ αλά έηνο γηα ηελ πεξίνδν 1924-

1954. 

έηνο πεξηπηώζεηο έηνο πεξηπηώζεηο έηνο πεξηπηώζεηο 

1924 1 1935 10 1946 24 

1925 8 1936 15 1947 35 

1926 14 1937 19 1948 27 

1927 16 1938 21 1949 15 

1928 7 1939 17 1950 15 

1929 13 1940 15 1951 15 

1930 3 1941 22 1952 13 

1931 7 1942 15 1953 16 

1932 10 1943 5 1954 6 

1933 9 1944 9 
άγλσζην 30

515
 

1934 8 1945 30 

ύλνιν 470 

                                                      
515

Γηα 33 ζπλνιηθά πεξηπηψζεηο, ε εκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο δελ θαηαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ζηα 

κεηξψα. Παξέρεηαη σζηφζν ε δπλαηφηεηα κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία άιια θαη κέζσ ηνπ 

ζπζρεηηζκνχ κε άιια δεδνκέλα, λα πξνζδηνξηζηεί έζησ θαη θαηά πξνζέγγηζε ε πεξίνδνο πνπ 

εληάζζνληαη, νδεγψληαο ζηελ εμαίξεζε ζπλνιηθά ηξηψλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην δεχηεξν 

κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. 
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Γηάγξακκα 2.3.1. Καηαλνκή ηξνπνπνηήζεσλ αλά έηνο θαηά ηελ πεξίνδν 1924-

1954. 

 

 

ρξφληα, ν αξηζκφο ηνπο πεξηνξίζηεθε ζρεδφλ θαηά ην ήκηζπ, παξέκεηλε φκσο 

ζηαζεξφο κέρξη θαη ην 1953. 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο εηζφδνπ, απνρψξεζεο θαη θιεξνλφκεζεο, δεκηνπξγψληαο έλα άζξνηζκα 

πνπ πξνζεγγίδεη ην 64% επί ηνπ ζπλφινπ, απμαλφκελν ζην 72% αλ ζε απηφ 

πξνζηεζνχλ θαη νη πεξηπηψζεηο δηαδνρήο, αηηηνινγεί ηελ χπαξμε κίαο ηδηαίηεξεο 

ζπλάθεηαο αλάκεζα ζηηο θαηαλνκέο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζε 

ζρέζε κε εθείλε ηνπ ζπλνιηθνχ αζξνίζκαηνο. Χζηφζν, παξαηεξήζεηο απηήο ηεο 

κνξθήο, φπσο θαη ε θαηά πεξίπησζε εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ, δελ νδεγνχλ ζηελ 

εμαγσγή νινθιεξσκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ, ζε αληίζεζε κε κηα ζπγθξηηηθή εμέηαζε 

ησλ δεδνκέλσλ, κε βάζε ην κεηαμχ ηνπο ζπζρεηηζκφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, φπσο θαη 

ζηε ζπλνιηθή εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ, δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο νκάδεο. ηελ πξψηε 

ηνπνζεηήζεθαλ νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηε κεηαθίλεζε πξνζψπσλ θαη 

εηδηθφηεξα, νη πεξηπηψζεηο απνρψξεζεο, έληαμεο θαη ελαιιαγήο Α. ηε δεχηεξε, ην 

ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ ηξνπνπνίεζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάπηπμε 

νπνηαζδήπνηε ζρέζεο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο, κε κφλε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο 

εμαγνξάο, ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο αξηζκνχ, ελψ ζηελ ηξίηε θαηεηάγεζαλ νη, 

παξεκθεξείο κεηαμχ ηνπο, πεξηπηψζεηο θιεξνλφκεζεο θαη δηαδνρήο. Σέινο, νη 

πεξηπηψζεηο κεηαζρεκαηηζκνχ ζεσξήζεθε φηη απνηεινχλ κία μερσξηζηή θαηεγνξία, 

σο ην απνηέιεζκα δηαδηθαζηψλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκειησδψο ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο. 
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Πίλαθαο 2.3.8. Καηαλνκή ηξνπνπνηήζεσλ αλά θαηεγνξία, αλά έηνο, ζπλνιηθό.  

Καηεγνξίεο 

ηξνπνπνίεζεο 

Έηνο 

ύλνιν 

1
9

2
4
 

1
9

2
5
 

1
9

2
6
 

1
9

2
7
 

1
9

2
8
 

1
9

2
9
 

1
9

3
0
 

1
9

3
1
 

1
9

3
2
 

1
9

3
3
 

1
9

3
4
 

1
9

3
5
 

1
9

3
6
 

1
9

3
7
 

1
9

3
8
 

1
9

3
9
 

1
9

4
0
 

1
9

4
1
 

1
9

4
2
 

1
9

4
3
 

1
9

4
4
 

1
9

4
5
 

1
9

4
6
 

1
9

4
7
 

1
9

4
8
 

1
9

4
9
 

1
9

5
0
 

1
9

5
1
 

1
9

5
2
 

1
9

5
3
 

1
9

5
4
 

; 

Απόζπαζε 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 7 

Απνρώξεζε 0 1 3 6 1 8 0 3 4 1 1 2 4 4 8 5 2 6 2 0 2 6 4 10 5 3 6 5 5 4 1 18 130 

Γηαδνρή 0 2 2 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 0 1 3 0 1 1 1 1 1 0 2 2 1 33 

Γηάζπαζε 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 2 1 0 5 1 0 1 3 3 0 1 0 2 5 1 3 2 1 3 1 0 0 40 

Δίζνδνο 0 1 4 5 0 1 1 2 1 1 0 2 4 4 5 5 5 1 3 0 1 7 11 6 11 7 2 2 2 3 0 3 100 

Δλαιιαγή Α 0 1 2 0 2 1 1 1 0 1 2 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 2 1 1 2 32 

Δλαιιαγή (Β,Γ & Θ) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 

Έληαμε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Έλσζε 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 3 2 4 0 1 0 0 1 0 1 20 

Δμαγνξά 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Κιεξνλόκηζε 0 2 1 2 1 0 1 1 2 2 2 0 2 2 1 4 3 8 3 4 3 6 3 7 2 1 3 2 1 3 2 3 77 

Μεηαζρεκαηηζκόο 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 11 

ύλνιν 1 8 14 16 7 13 3 7 10 9 8 10 15 19 21 17 15 22 15 5 9 30 25 35 26 15 15 15 13 16 6 30 470 
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β. Πεξηπηώζεηο έληαμεο θαη απνρώξεζεο.  

 

Καηά ηα πξψηα ρξφληα, ε θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ ηεο πξψηεο νκάδαο, ηαπηίδεηαη 

ζρεδφλ νινθιεξσηηθά κε εθείλε ησλ ζπλνιηθψλ δεδνκέλσλ. Σν ζεκείν φπνπ ηα δχν 

απηά κεγέζε, αξρίδνπλ λα δηαθνξνπνηνχληαη εληνπίδεηαη ζην 1932, φηαλ γηα πξψηε 

θνξά ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απμάλεηαη, ζε αληίζεζε κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απηήο ηεο κνξθήο πνπ κεηψλνληαη, έζησ θαη θαηά κία πεξίπησζε ζε  

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Χζηφζν, ε ηζνξξνπία επαλέξρεηαη ηα επφκελα 

ρξφληα, παξά ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ κεγεζψλ ησλ δχν θαηεγνξηψλ πνπ πιένλ 

εδξαηψλεηαη, γηα λα αλαηξαπεί πξνζσξηλά ηε δηεηία 1937-1938, φπνπ γηα πξψηε θνξά 

θαηά ηε δεθαεηία απηή, ν ξπζκφο αχμεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ππεξέβε 

ην ζπλνιηθφ, έζησ θαη θαηά έλα ειάρηζην πνζνζηφ. Απφ ην 1940 θαη έπεηηα, ε 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν κεγεζψλ ζπλερψο δηεπξχλεηαη, ππνδεηθλχνληαο κε 

ζαθήλεηα ηελ πξσηνθαζεδξία θάπνηαο άιιεο κνξθήο ηξνπνπνηήζεσλ. Δηδηθφηεξα, νη 

κεγαιχηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο εληνπίδνληαη ήδε απφ ην 1943, θηάλνπλ φκσο ζηελ 

θνξχθσζε ηνπο ην 1945, ρσξίο λα θακθζνχλ κέρξη θαη ην 1949. Μφιηο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950, ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παξνπζηάδεη κηθξή αχμεζε, ζε 

αληίζεζε κε ην ζχλνιν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, πνπ επί δχν ρξφληα παξακέλεη ζηαζεξφ. 

Σν κηθξφ απηφ πξνβάδηζκα απνδείρζεθε ηδηαίηεξα βξαρχβην, θαζψο ην 1953, κεηά 

απφ κία απφηνκε άλνδν, ε ηζνξξνπία ησλ δχν απηψλ κεγεζψλ επαλέξρεηαη ζηελ 

πξνγελέζηεξε ηεο θαηάζηαζε.  

 

Πίλαθαο 2.3.9. πλνιηθόο αξηζκόο ηξνπνπνηήζεσλ απνρώξεζεο, έληαμεο 

θαη ελαιιαγήο αλά έηνο. 

έηνο πεξηπηώζεηο έηνο πεξηπηώζεηο έηνο πεξηπηώζεηο 

1924 0 1934 3 1944 3 

1925 3 1935 5 1945 17 

1926 9 1936 10 1946 15 

1927 11 1937 10 1947 17 

1928 3 1938 14 1948 16 

1929 10 1939 11 1949 10 

1930 2 1940 7 1950 8 

1931 6 1941 8 1951 9 

1932 5 1942 5 1952 9 

1933 3 1943 0 1953 8 

 
1954 2 

ύλνιν 239 
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Γηάγξακκα 2.3.2. πλνιηθόο αξηζκόο ηξνπνπνηήζεσλ απνρώξεζεο, έληαμεο θαη 

ελαιιαγήο αλά έηνο. 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.3.3. πλνιηθόο αξηζκόο εηζόδνπ θαη απνρσξήζεσλ αλά έηνο. 

 

 

 

Παξά ηε κεηαμχ ηνπο αληίζεηε κνξθή, ε πνξεία ησλ δχν απηψλ κεγεζψλ, 

παξνπζηάδεηαη ζε κεγάιν κέξνο ηεο ζρεδφλ ηαπηφζεκε, αιιά θαη αληίξξνπε ζε 

νξηζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο (Γηάγξακκα 2.3.3). Ζ πξψηε ζεκαληηθή δηαθνξά 
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εληνπίδεηαη ην 1929, φηαλ ν αξηζκφο ησλ απνρσξήζεσλ εθηηλάζζεηαη, θηάλνληαο ζηηο 

νρηψ, ζπλερίδνληαο λα παξνπζηάδεη κεγάιεο απμνκεηψζεηο κέρξη θαη ην 1932. 

Αληίζηνηρεο ηάζεηο, θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ πεξίνδν 1938-1942, θαη μαλά απφ ην 

1945 κέρξη ην 1948, ρσξίο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ πξψηε πεξίπησζε. Αληίζεηα 

ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, θαη εηδηθφηεξα ην 1947, εληνπίδεηαη ε κεγαιχηεξε 

θνξχθσζε κε ηελ θαηαγξαθή 10 ζπλνιηθά απνρσξήζεσλ, γηα λα αθνινπζήζεη κεηά 

απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο θαηά ην ήκηζπ, κία καθξά πεξίνδνο ζηαζεξφηεηαο. 

Αληίζεηα, νη πεξηπηψζεηο εηζφδνπ, παξφηη παξνπζηάδνπλ κηα παξφκνηα ρξνληθά αιιά 

θαη απφ άπνςε κεγέζνπο ζεηξά αιιαγψλ, ζρεκαηίδνπλ κία ζαθψο νκαιφηεξε 

θαηαλνκή. Ζ εηθφλα απηή αλαηξέπεηαη κφλν κεηά ην 1945, φπνπ γηα ηέζζεξα ρξφληα 

παξνπζηάδνληαη απφιπηα αληίξξνπεο ηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο απνρσξήζεηο. ηαλ ην 

1947 νη απνρσξήζεηο θηάλνπλ ζην κέγηζην ζεκείν ηνπο, νη πεξηπηψζεηο εηζφδνπ 

κεηψλνληαη ελψ ην αληίζηξνθν ζπκβαίλεη ην 1946 θαη ην 1948, πνπ απνηεινχλ θαη ηα 

έηε θνξχθσζεο, κε ηελ θαηαγξαθή 11 πεξηπηψζεσλ εηζφδνπ ζην θαζέλα.  

 

γ. Πεξηπηώζεηο δηάζπαζεο θαη έλσζεο.  

 

ε αληίζεζε κε ηελ είζνδν θαη ηελ απνρψξεζε πξνζψπσλ, νη πεξηπηψζεηο ζχκπξαμεο 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο ππφ εμέηαζεο πεξηφδνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηάζηκεο. Δηδηθφηεξα, θαηαγξάθεηαη κία κφιηο ηξνπνπνίεζε αλά 

έηνο κέρξη θαη ην 1927, νπφηε θαη ην κέγεζνο απηφ κεδελίδεηαη θαηά ην επφκελν έηνο 

γηα πξψηε θνξά, φπσο ζα ζπκβεί μαλά θαηά ηελ ηξηεηία 1930-1932, ην 1939 θαη ην 

1954. Σα ρξνληθά απηά ζεκεία επηηξέπνπλ ην ζρεκαηηζκφ ηξηψλ ελδηάκεζσλ 

πεξηφδσλ. Καηά ηελ πξψηε απφ απηέο, παξαηεξνχληαη αιιεπάιιειεο απμνκεηψζεηο, 

πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ πξψηε κεγάιε θνξχθσζε ηνπ 1938, έλα κφιηο έηνο πξηλ ηελ 

θαηαβαξάζξσζε, ελψ ε δεχηεξε θαηαγξάθεηαη ην 1942, φπνπ θαη πάιη ηε δηαδέρεηαη 

πηψζε, αλ θαη φρη ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο. Οπζηαζηηθά, ην 1943 απνηειεί ηελ αξρή κίαο 

νκαιήο αλνδηθήο πεξηφδνπ, πνπ θηάλεη ζην κέγηζην ζεκείν ηεο ην 1947, γηα λα 

ζηαζεξνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα, έρνληαο ράζεη πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ κέγηζηνπ 

κεγέζνπο ηεο, πξηλ θαηαιήμεη θαη πάιη ζην κεδέλ ην 1954.  

Σν 71% ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ πξνέξρνληαη απφ ηηο δχν αληίξξνπεο 

πεξηπηψζεηο, δηάζπαζεο θαη έλσζεο, φπνπ ε κεηαμχ ηνπο αλαινγία δηακνξθψλεηαη ζε 

2 πξνο 1 αληίζηνηρα. Σα δεδνκέλα θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κεγάιε δηαζπνξά, κηθξά κεγέζε θαη αξθεηά έηε, 12 ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη 19 
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ζηε δεχηεξε, κε κεδεληθέο θαηαγξαθέο, έρνληαο σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ κίαο 

αζηαζνχο εηθφλαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο απμνκεηψζεηο  

 

Πίλαθαο 2.3.10. πλνιηθόο αξηζκόο ηξνπνπνηήζεσλ δηάζπαζεο έλσζεο, 

απόζπαζεο θαη έληαμεο αλά έηνο. 

έηνο πεξηπηώζεηο έηνο πεξηπηώζεηο έηνο πεξηπηώζεηο 

1924 1 1934 2 1944 2 

1925 1 1935 4 1945 3 

1926 1 1936 3 1946 6 

1927 1 1937 6 1947 8 

1928 0 1938 5 1948 6 

1929 3 1939 0 1949 3 

1930 0 1940 3 1950 3 

1931 0 1941 4 1951 3 

1932 0 1942 5 1952 3 

1933 3 1943 1 1953 3 

 
1954 0 

ύλνιν 83 

 

Γηάγξακκα 2.3.4. πλνιηθόο αξηζκόο ηξνπνπνηήζεσλ δηάζπαζεο έλσζεο, 

απόζπαζεο θαη έληαμεο αλά έηνο. 

 

 

 

ε γεληθέο γξακκέο, κέρξη θαη ην 1932, εληνπίδνληαη ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο 

δηάζπαζεο. Απφ ην επφκελν έηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εκθαλίδεηαη κία 

ζηαζεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε, ρσξίο λα απνπζηάδνπλ θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή νη έληνλεο ελαιιαγέο. Ζ πξψηε θνξχθσζε θαηαγξάθεηαη ην 1937, 

ηελ νπνία αθνινπζεί κία καθξά πεξίνδνο κε ζηνηρεηψδε κεγέζε, κε εμαίξεζε ηελ 
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δηεηία 1941-1942, ζε αληίζεζε κε εθείλεο ηεο θιεξνλφκεζεο πνπ δηαηεξνχλ κία 

ζηαζεξή παξνπζία, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηξεηο πεξηπηψζεηο αλά έηνο. Ζ πεξίνδνο 

φπνπ θαηαγξάθνληαη νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δηάζπαζεο, ζπλνιηθά 18 ή αιιηψο 

ην 45% ηνπ ζπλφινπ, φπσο θαη ε κφλε φπνπ δελ παξεκβάιινληαη έηε κε κεδεληθέο 

εγγξαθέο, είλαη αλάκεζα ζην 1946 θαη ην 1953, φπνπ νη δχν θνξπθψζεηο ηεο 

ηνπνζεηνχληαη ζην 1947 θαη ζην 1949. Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν, παξαηεξείηαη 

αχμεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε θαη ησλ πεξηπηψζεσλ έλσζεο, γηα έλα πνιχ πην βξαρχ 

δηάζηεκα ηεζζάξσλ εηψλ απφ ην 1945 κέρξη ην 1948, φπνπ θαη εδψ ζπγθεληξψλεηαη 

ην 52,6% ησλ ζπλνιηθψλ πεξηπηψζεσλ.  

 

δ. Πεξηπηώζεηο θιεξνλόκεζεο θαη δηαδνρήο.. 

 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη πεξηπηψζεηο θιεξνλφκεζεο θαη δηαδνρήο, απνηεινχλ επί 

ηεο νπζίαο δχν δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο. πλεπψο, ζε αληίζεζε 

κε ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, δελ ζεσξνχληαη σο αληίξξνπεο κεηαμχ ηνπο 

ηξνπνπνηήζεηο, αιιά δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ην πιαίζην, επηηξέπνληαο νπζηαζηηθά 

ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ αθνχζηα θαη εθνχζηα κεηαβίβαζε ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο ζηελ επφκελε γεληά.  

 

Πίλαθαο 2.3.11. πλνιηθόο αξηζκόο ηξνπνπνηήζεσλ θιεξνλόκεζεο θαη 

δηαδνρήο αλά έηνο. 

έηνο πεξηπηώζεηο έηνο πεξηπηώζεηο έηνο πεξηπηώζεηο 

1924 0 1934 2 1944 4 

1925 4 1935 0 1945 9 

1926 3 1936 2 1946 3 

1927 3 1937 3 1947 8 

1928 3 1938 2 1948 3 

1929 0 1939 6 1949 2 

1930 1 1940 4 1950 4 

1931 1 1941 10 1951 3 

1932 1 1942 5 1952 1 

1933 5 1943 4 1953 5 

 
1954 4 

ύλνιν 106 

 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πεξηπηψζεσλ είλαη ζρεδφλ 

κεδεληθέο κέρξη ην 1932. Καηά ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα ν αξηζκφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ θιεξνλφκεζεο παξακέλεη ζηαζεξφο, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηπηψζεηο 

δηαδνρήο, πνπ δελ παξνπζηάδνπλ θακία θαηαγξαθή κέρξη ην 1936. Απφ ην 1939 θαη 
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Γηάγξακκα 2.3.5. πλνιηθόο αξηζκόο πεξηπηώζεσλ θιεξνλόκεζεο θαη δηαδνρήο 

αλά έηνο. 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.3.6. πλνιηθόο αξηζκόο πεξηπηώζεσλ θιεξνλόκεζεο ζε ζρέζε κε 

ηηο πεξηπηώζεηο δηαδνρήο, αλά έηνο. 

 

 

 

έπεηηα, ε κεηαμχ ηνπο ηζνξξνπία αλαηξέπεηαη νξηζηηθά, κε ηηο θιεξνλνκήζεηο λα 

εηζέξρνληαη ζε κία πεξίνδν ζπλερνχο αχμεζεο, φπνπ, παξά ηηο θαηά θαηξνχο 

απμνκεηψζεηο, νδήγεζε ζηελ παγίσζε κίαο ηδηαίηεξα κεγάιεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ 

δχν απηψλ κεγεζψλ. Μφλν κεηά ην1948 ε θαηάζηαζε απηή αλαζηξέθεηαη, νδεγψληαο 
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ζηελ επαλαθνξά ηεο πξν ηνπ 1932 ηζνξξνπίαο, ε νπνία θαη δηαηεξείηαη θαηά ηα 

επφκελα ρξφληα (Γηάγξακκα 2.3.5).   

Γεδνκέλνπ φηη ζε αληίζεζε κε άιιεο κνξθέο ηξνπνπνίεζεο, νη πεξηπηψζεηο 

κεηαβίβαζεο δελ ζπλδένληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηηο αιιαγέο ζην επίπεδν ηεο 

νηθνλνκίαο, αιιά κε άιιεο ιηγφηεξν ζπκβαηηθέο παξακέηξνπο, φπσο ν ζάλαηνο ή ε 

ειηθία, ζα κπνξνχζε λα επηρεηξεζεί κία πξψηε εξκελεία κε βάζε ηα γεγνλφηα ηεο 

θάζε πεξηφδνπ. Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δηαδνρήο, 

ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά πξηλ θαη κεηά απφ ηηο πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, φπσο 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1929 κέρξη θαη ην 1934, ελψ ζρεδφλ κεδελίδνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπο. Αληίζεηα, νη πεξηπηψζεηο θιεξνλφκεζεο δηαηεξνχλ κία ζηαζεξή 

παξνπζία, θαηαγξάθνληαο αλαινγηθά πςειά πνζνζηά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930. 

Ζ δηακφξθσζε ησλ δχν απηψλ πεξηπηψζεσλ επεξεάδεηαη εμίζνπ απφ ηα 

γεγνλφηα ηεο πνιεκηθήο πεξηφδνπ, κε δηαθνξεηηθφ σζηφζν ηξφπν, θαζψο νη 

πεξηπηψζεηο δηαδνρήο απμάλνληαη, ζε κηθξφηεξν φκσο βαζκφ ζε ζρέζε κε εθείλεο ηεο 

θιεξνλφκεζεο, φρη κφλν ιφγσ ησλ πεξηζζφηεξσλ ζαλάησλ ή ηεο αλαβνιήο ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ δελ απνηεινχζαλ επηηαθηηθή αλάγθε, άιια ίζσο θαη ηεο ζηξάηεπζεο 

κεγάινπ κέξνπο ηνπ λεφηεξνπ πιεζπζκνχ. Αληίζεηα, νη πεξηπηψζεηο θιεξνλφκεζεο, 

φρη κφλν θηάλνπλ ζηελ θνξχθσζε ηνπο ην 1941, αιιά δηαηεξνχλ ην πςειφ ηνπο 

πνζνζηφ θαη θαηά ηα επφκελα ρξφληα, παξά ηηο φπνηεο απμνκεηψζεηο, ζεκεηψλνληαο 

κία αθφκα θνξχθσζε ην 1947. πσο είλαη απηνλφεην, ε θνξχθσζε απηή νθείιεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηα γεγνλφηα ηεο Γεξκαληθήο εηζβνιήο, θαζψο φπσο δειψλεηαη κε 

ζαθήλεηα ζηηο ηξεηο απφ ηηο νρηψ πεξηπηψζεηο, ν αξρηθφο δηθαηνχρνο ζθνηψζεθε θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ, ελψ δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη θαη ε πςειή 

ζλεζηκφηεηα ηεο θαηνρηθήο πεξηφδνπ, σο έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο δηαηήξεζεο ησλ 

αλαινγηθά πςειψλ πνζνζηψλ θιεξνλφκεζεο. 

 

ε. Αληηπαξαβνιή ησλ ελδερνκέλσλ ζπξξίθλσζεο θαη δηεύξπλζεο.  

 

πσο επηρεηξήζεθε θαη ζην πξψην κέξνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, κε ζθνπφ ην 

ζρεκαηηζκφ κίαο ζπλνιηθήο εηθφλαο, ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ πεξηπηψζεσλ 

ηξνπνπνίεζεο δηαρσξίζηεθε ζε δχν νκάδεο, αλάινγα κε ην θαηά πφζν κπνξνχζε ε 

φρη λα επεξεάζεη ην κέγεζνο θαη θαη’ επέθηαζε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο. Παξφηη ηα ζπλνιηθά κεγέζε πνπ πξνέθπςαλ είλαη κηθξφηεξα ζε ζρέζε 

κε ηα αξρηθά, ιφγσ ηεο αθαίξεζεο ησλ κε πξνζδηνξηζκέλσλ ρξνληθά πεξηπηψζεσλ, ε 

κεηαμχ ηνπο αλαινγία δελ αιιάδεη, κε ηηο πεξηπηψζεηο ζπζπείξσζεο λα πξνεγνχληαη 
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αξηζκεηηθά εθείλσλ ηεο επέθηαζεο, ρσξίο φκσο ε κεηαμχ ηνπο δηαθνξά λα επηθπξψλεη 

ηε ζαθή επηθξάηεζε ηεο κίαο ή ηεο άιιεο ηάζεο.  

Ζ κεηαμχ ηνπο αλαινγία αληηζηξέθεηαη αξρηθά θαηά ηα έηε 1926 θαη 1927, 

νδεγψληαο ην 1929 ζε κία απφηνκε έμαξζε ησλ πεξηπηψζεσλ ζπζπείξσζεο, πνπ 

εθθξάζηεθε κε ηε ζπληξηπηηθή αλαινγία 10/1. Σα επφκελα ρξφληα, ε αλαινγία απηή 

ζηαζεξνπνηείηαη ζε έλα ζαθψο ρακειφηεξν επίπεδν, σζηφζν, γηα ηέζζεξα δηαδνρηθά 

έηε, απφ ην 1931 κέρξη θαη ην 1934, γηα θάζε δχν πεξηπηψζεηο ζπζπείξσζεο 

εληνπίδεηαη κφλν κία δηεχξπλζεο. Ζ αληηζηξνθή ηεο ηζνξξνπίαο απηήο ην 1935, 

απνηεινχζε κία πξφζθαηξε εμαίξεζε, πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηελ απφηνκε αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηπηψζεσλ επέθηαζεο, πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηελ κέρξη ηφηε 

δηαθνξά, παξά ηα πςειά κεγέζε πνπ θαηαγξάθνληαη ην 1937 θαη ην 1938 γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ζπζπείξσζεο.  

Οη έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ, φπσο θαηαγξάθνληαη ζρεδφλ 

απφ έηνο ζε έηνο, ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ αληηδξάζεσλ ζε θάζε 

ζηάδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ. ηα ρξφληα πνπ πξνεγήζεθαλ, γηα πξψηε θνξά 

απφ ην 1927, νη πεξηπηψζεηο επέθηαζεο θαη ζπζπείξσζεο ηαπηίδνληαη, νδεγψληαο ην 

1940 ζηελ επηθξάηεζε ηεο πξψηεο έλαληη ηεο δεχηεξεο, αλαινγία πνπ αλαηξέπεηαη ην 

πξψην θαηνρηθφ έηνο, δεκηνπξγψληαο αλαινγίεο αληίζηνηρεο κε απηέο ηνπ 1929. Σα 

επφκελα ρξφληα ηα δχν κεγέζε παξακέλνπλ ζηαζεξά σο πξνο ηε κεηαμχ ηνπο 

αλαινγία, θηάλνληαο ακθφηεξα, ζε κεδεληθά κεγέζε ην 1943. Σν ηέινο ηεο Καηνρήο, 

κε κφλε εμαίξεζε ην 1947, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί κηα πεξίνδνο εθηίλαμεο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ λέσλ ζπλεηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε κεγέζε δηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηηο 

αληίζεηεο πεξηπηψζεηο. Ζ άλζεζε φκσο απηή απνδείρηεθε πξφζθαηξε, θαζψο ην 1950, 

κεηά απφ έλα αθφκα έηνο πνπ ηα δχν κεγέζε ηζνξξνπνχλ, ε κεηαμχ ηνπο αλαινγία 

επαλέξρεηαη ζηελ πξφηεξε ηεο θαηάζηαζε, κε ηηο πεξηπηψζεηο ζπζπείξσζεο λα 

ππεξηεξνχλ εθείλσλ ηεο επέθηαζεο ζρεδφλ θαηά ην δηπιάζην. 

 

2.3.5. Υξόλνο παύζεο θαη δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Οη ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κεηξψα σο πξνο ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζην ρξφλν, δελ αθνξνχλ κφλν ην ζχλζεην θαη πνιχπιεπξν 

δήηεκα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, αιιά θαη απιά γεγνλφηα, φπσο ε παχζε ησλ εξγαζηψλ ή 

ε δηάιπζε κίαο επηρείξεζεο. Γηα άιιε κία θνξά, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζρεηηθψλ 
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Πίλαθαο 2.3.12. πλνιηθόο αξηζκόο ελδερνκέλσλ ζπξξίθλσζεο θαη 

δηεύξπλζεο.  

έηνο 
Πεξηπηώζεηο 

έηνο 
Πεξηπηώζεηο 

επέθηαζε ζπζπείξσζε επέθηαζε ζπζπείξσζε 

1924 1 0 1940 8 3 

1925 1 2 1941 1 10 

1926 5 3 1942 5 5 

1927 6 7 1943 0 1 

1928 1 1 1944 2 3 

1929 1 10 1945 11 6 

1930 1 0 1946 15 6 

1931 2 3 1947 11 15 

1932 1 4 1948 16 7 

1933 2 3 1949 7 6 

1934 1 3 1950 3 8 

1935 6 3 1951 2 8 

1936 5 4 1952 2 8 

1937 4 9 1953 4 5 

1938 8 10 1954 0 1 

1939 5 5       

ύλνιν  137 159 

 

Γηάγξακκα 2.3.7. πλνιηθόο αξηζκόο ελδερνκέλσλ ζπξξίθλσζεο θαη δηεύξπλζεο.  

 

 

 

πιεξνθνξηψλ αληινχληαη κε έκκεζν ηξφπν κέζα απφ δηάζπαξηεο ζεκεηψζεηο, 

πξνεξρφκελεο θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο απφ ηηο δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο ζηα 

κεηξψα ηνπ 1936 θαη ηνπ 1954.  
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Με ηελ εμαίξεζε 680 επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, είηε 

ηξνπνπνηνχκελεο κέζσ άιισλ, είηε κεηά ην 1954, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζην ζρεηηθφ κεηξψν, απνκέλεη έλα ζχλνιν 1122 πεξηπηψζεσλ. Γηα ηηο κηζέο 

ζρεδφλ εμ απηψλ, ζπλνιηθά 451, νη πθηζηάκελεο ζεκεηψζεηο θαη αλαθνξέο δελ 

πξνζθέξνπλ επαξθή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

ζπκπεξάζκαηα.
516

 Αληίζεηα, πιεξνθνξίεο εληνπίζηεθαλ γηα ηηο ππφινηπεο 671 

επηρεηξήζεηο, φπνπ θαη πάιη ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ ζε δχν νκάδεο κε θξηηήξην ην 

εχξνο ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε νκάδα, ππάγνληαη 455 επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο 

ζεκεηψλεηαη φηη απιά δηέθνςαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαηαξγήζεθαλ ή δηαιχζεθαλ ελψ 

ζηε δεχηεξε 217 γηα ηηο νπνίεο εληνπίζηεθαλ αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία. Θα πξέπεη 

σζηφζν λα ζεκεησζεί, φηη ε θαηαλνκή απηή δελ ζπκβαδίδεη θαη κε ηηο πιεξνθνξίεο  

αλαθνξηθά κε ην ρξφλν παχζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα κεγέζε θαηαλέκνληαη 

ζρεδφλ ηζφπνζα, εθφζνλ ε ζρεηηθή πιεξνθνξία είλαη δηαζέζηκε γηα 365 πεξηπηψζεηο, 

ελψ γηα 307 δελ ππήξμε θακία ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά. 

 

α. Υξόλνο παύζεο θαη αηηίεο.  

 

Αλάκεζα ζηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο είλαη γλσζηή ε αηηία παχζεο, θπξίαξρε, 

παξά ηνλ πξνβιεκαηηθφ ραξαθηήξα ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ
517

, είλαη απηή ηνπ 

                                                      
516

 Γηα 43 απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο, αλαθέξεηαη φηη είηε δηεγξάθεζαλ, είηε αλαθαηαρσξήζεθαλ ζην 

Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην, ζην κεηξψν Λαζηζίνπ ή άιινπ ελψ ηξείο απφ απηέο ήηαλ θαξκαθεία, ηα 

νπνία απφ ην 1929 θαη έπεηηα δελ ππάγνληαλ ζην Δπηκειεηήξην. Χο εθ ηνχηνπ, απνκέλνπλ 407 

επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη ζαθήο ε θαηάιεμή ηνπο. Σν κεγάιν απηφ κέγεζνο, νθείιεηαη ζηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο πξαθηηθήο πνπ αξρηθά εθαξκφζηεθε θαηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ κεηξψσλ, λα 

επηζεκαίλεηαη νινγξάθσο ή κε ζπληνκνγξαθίεο, ε θαηάιεμε ηεο θάζε επηρείξεζεο. Αληίζεηα, απφ ηελ 

θαηαγξαθή 358 θαη έπεηηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νξηζκέλα ζχκβνια, ε ζεκαζία ησλ νπνίσλ δελ είλαη 

ζαθήο. Χζηφζν, ε ρξήζε κπιε ζπκβφισλ γηα ηελ επηζήκαλζε επηρεηξήζεσλ φπσο ι.ρ. ηεο 

θαπλνβηνκεραλία «Κλσζζφο-Κφζκνο», γηα ηελ νπνία δελ εληνπίζηεθε θακία θαηαγξαθή ή άιιε 

πιεξνθνξία κεηά ηελ αξρηθή ηεο εγγξαθή ην 1925, παξ’ φηη είλαη ζαθέο, κε βάζε άιιεο πεγέο, φηη 

εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη αθφκα θαη κέρξη ηηο παξακνλέο ηνπ πνιέκνπ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, 

εγγξαθή 434 θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 435, φπσο θαη αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ φπνπ κε βάζε ην 

αληηθείκελν ηνπο ζα έπξεπε λα ππαρζνχλ ζην Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

ζπλεπαγφηαλ ηε κεηαθνξά ηνπ ζην λενζχζηαην απηφ Δπηκειεηήξην. Τπφ ηνλ φξν απηφ, ην παξαπάλσ 

ζχλνιν κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξείο νκάδεο: 52 επηρεηξήζεηο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη θαηαξγήζεθαλ, 

150 κεηαθέξζεθαλ ζην Δπαγγεικαηηθφ ελψ γηα 205, 91 απφ ην αξρηθφ θαη 114 απφ ην κεηξψν ηνπ 

1936, νη θαηαγξαθέο ήηαλ είηε αζαθείο, είηε δελ παξείραλ θακία απνιχησο πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάιεμή ηνπο. 
517

 Γελ είλαη απφιπηα βέβαην, αλ ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρεη ζεκεησζεί φηη ν δηθαηνχρνο πέζαλε, ην 

γεγνλφο απηφ, απνηεινχζε ηελ νπζηαζηηθή αηηία ηεο παχζεο ή αλ ε αλαθνξά απηή απνζθνπνχζε απιά 

ζηελ επηβεβαίσζε ηεο κε χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ην γεγνλφο θαη κφλν φηη 

πθίζηαηαη ε ζρεηηθή ζεκείσζε άιια θαη επηκέξνπο παξάκεηξνη φπσο ε ζαθήο επηζήκαλζε ζε αξθεηέο 

θαηαγξαθέο, εηδηθά ζην κεηξψν ηνπ 1936 φηη ε παχζε ηεο επηρείξεζεο ζπλδέεηαη κε ην ζάλαην ηνπ 

δηθαηνχρνπ ή ηνπ κέινπο, ε κηθξή απφζηαζε εηδηθά θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930 αλάκεζα ζην 

έηνο εγγξαθήο θαη ην έηνο ζαλάηνπ φπσο θαη ε απνπζία νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο ζε θιεξνλφκνπο, 

επηηξέπνπλ ηελ παξαδνρή φηη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο αλ φρη ζην ζχλνιν ηνπο, θαηά ην κεγαιχηεξν 

ηνπιάρηζηνλ κέξνο ηνπο επηζεκαίλνπλ ηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ. Θα πξέπεη ηέινο, λα ζεκεησζεί φηη 
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ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ. Δηδηθφηεξα, ζηελ θαηεγνξία απηή ππάγεηαη ην 14,6% ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο είλαη γλσζηφ φηη δηέθνςαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ,ή αιιηψο ην 

45% φζσλ θαηαγξάθεηαη ε αηηία ηεο παχζεο ηνπο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ 

γεληθφηεξε δηαπίζησζε αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε εμάξηεζεο αλάκεζα ζηα πξφζσπα 

θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. ρη ηπραία, νη 95 απφ ηηο 98 απηέο επηρεηξήζεηο ήηαλ  

 

Πίλαθαο 2.3.13. Καηάιεμε επηρεηξήζεσλ θαη αηηία αλά έηνο. 

Καηεγνξία αηηία ύλνιν άγλσζην 

δεθαεηία 

1924 

έσο 

1929 

1930 

έσο 

1939 

1940 

έσο 

1949 

1950 

έσο 

1959 

1960 

έσο 

1969 

1970 

έσο 

1979 
1980 

Γηέθνςε 171 45 2 16 41 40 11 15 - 

Καηαξγήζεθε 194 189 2 2 1 - - - - 

Γηαιύζεθε 90 29 12 10 19 17 2 1   

Αιιαγή 

επαγγέικαηνο  

ππάιιεινο 18 12 1 3 2 - - - - 

ηειψλεο 1 1 - - - - - - - 

δεκφζηνο θήξπθαο 1 1 - - - - - - - 

θξενπψιεο 1 - - - 1 - - - - 

παληνπψιεο 1 1 - - - - - - - 

άγλσζην 1 1 - - - - - - - 

Παύζε 

εξγαζηώλ 

απνζχξζεθε 5 - 3 2 - - - - - 

ζπληαμηνδφηεζε 5 1 - - - - - 3 1 

πνπιήζεθε 8 2 - - 5 1 - - - 

πηψρεπζε 6 - 1 - 1 3 1 - - 

ιφγσ πνιέκνπ 4 - - - 4 - - - - 

ιφγσ πγείαο 3 - - - 2 - 1 - - 

θπγφδηθνο 2 2 - - - - - - - 

ιήμε ζπκβνιαίνπ 1 - - - - 1 - - - 

ζάλαηνο 

δνινθνλήζεθε 1 - - 1 - - - - - 

ιφγσ πνιέκνπ 2 - - - 2 - - - - 

άγλσζην 95 11 17 18 37 11 1 - - 

Μεηνίθεζε 

Αζήλα 16 7 1 3 2 3 - - - 

αιινδαπή 2 - 1 - 1 - - - - 

άγλσζην 5 3 - - - 2 - - - 

Αιιαγή έδξαο 3 2 - 1 - - - - - 

Γελ εξγάζηεθε  1 1 - - - - - - - 

Γηαγξάθεηαη (κεζίηεο) 35 1 - 13 21 - - - - 

ύλνιν 671 309 40 69 139 78 16 19 1 

                                                                                                                                                        
αληίζηνηρεο ακθηβνιίεο ππάξρνπλ θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ε ζρέζε αηηίαο θαη παχζεο 

δελ είλαη εκθαλήο φπσο ι.ρ. ζηελ αιιαγή επαγγέικαηνο. Χζηφζν θαη νη πεξηπηψζεηο απηέο, γηα 

αληίζηνηρνπο κε ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη επηηξέπνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αηηίαο παχζεο.  
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Πίλαθαο 2.3.14. Καηάιεμε επηρεηξήζεσλ θαη αηηία αλά έηνο (1926-1949). 

Γεγνλόο αηηία Πεξηπ/ζεηο άγλσζην Καηνρή 

έηνο 

1
9

2
6
 

1
9

2
7
 

1
9

2
8
 

1
9

2
9
 

1
9

3
0
 

1
9

3
1
 

1
9

3
2
 

1
9

3
3
 

1
9

3
4
 

1
9

3
6
 

1
9

3
7
 

1
9

3
8
 

1
9

3
9
 

1
9

4
0
 

1
9

4
1
 

1
9

4
2
 

1
9

4
3
 

1
9

4
4
 

1
9

4
5
 

1
9

4
6
 

1
9

4
7
 

1
9

4
8
 

1
9

4
9
 

Γηέθνςε 170 45 7 1 1 - - 2 - 1 1 - 1 1 7 3 9 5 2 2 - 5 1 4 2 4 

Καηαξγήζεθε 194 189 - 2 - - - 1 - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 

δηαιύζεθε 90 29 - 3 3 - 6 4 - - - - - 3 1 2 1 - 1 - 2 1 - 6 6 2 

Αιιαγή 

επαγ/ηνο  

ππάιιεινο 18 12 - - - 1 - - - - - - - - 2 1 1 1 - - - - - - - - 

ηειψλεο 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

δεκφζηνο 

θήξπθαο 
1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

θξενπψιεο 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

παληνπψιεο 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

άγλσζην 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Παύζε 

εξγαζηώλ   

απνζχξζεθε  5 - - 1 1 - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 

ζπληαμηνδφηεζε 5 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

πνπιήζεθε 8 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 3 - 1 - - 

πηψρεπζε  6 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 

ιφγσ πνιέκνπ  4 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - - - - - 

ιφγσ πγείαο 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - 

θπγφδηθνο 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ιήμε 

ζπκβνιαίνπ 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Θάλαηνο 

δνινθνλήζεθε 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ιφγσ πνιέκνπ 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 

άγλσζην 95 11 1 2 4 5 6 - 2 6 5 - 2 1 - 2 4 10 6 4 3 1 2 1 5 - 

Μεηνίθεζε 
Αζήλα 16 7 - - - - 1 - - - - - - - 1 2 - - - - - 1 - - - 1 

αιινδαπή 3 2 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

άγλσζην 5 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Αιιαγή έδξαο 3 2 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 

Γελ εξγάζηεθε 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Γηαγξάθνληαη (κεζίηεο) 35 1 - - - - - - - - - - - - 11 2 17 3 - - - - - - 1 - 

ύλνιν 671 310 9 10 10 6 14 8 3 7 6 1 3 6 24 12 34 23 11 8 5 11 3 12 15 7 



 

219 

 

Πίλαθαο 2.3.15. Καηάιεμε επηρεηξήζεσλ θαη αηηία αλά έηνο (1950-1980). 

Γεγνλόο αηηία Πεξηπ/ζεηο 

Έηνο 

1
9

5
0
 

1
9

5
1
 

1
9

5
2
 

1
9

5
3
 

1
9

5
4
 

1
9

5
5
 

1
9

5
6
 

1
9

5
7
 

1
9

5
8
 

1
9

5
9
 

1
9

6
0
 

1
9

6
1
 

1
9

6
2
 

1
9

6
3
 

1
9

6
4
 

1
9

6
8
 

1
9

6
9
 

1
9

7
0
 

1
9

7
1
 

1
9

7
2
 

1
9

7
3
 

1
9

7
4
 

1
9

7
5
 

1
9

7
6
 

1
9

7
7
 

1
9

8
0
 

Γηέθνςε 169 7 6 7 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 1 1 1 1 - 1 2 3 2 - 5 2 - 

Καηαξγήζεθε 194 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

δηαιύζεθε 90 - - 4 4 5 1 2 1 - - 2 - - - - - - 1 - - - - - - - - 

Αιιαγή 

επαγ/καηνο  

ππάιιεινο 18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ηειψλεο 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

δεκφζηνο 

θήξπθαο 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

θξενπψιεο 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

παληνπψιεο 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

άγλσζην 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Παύζε 

εξγαζηώλ   

απνζχξζεθε  5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ζπληαμηνδφηεζε 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - - 1 

πνπιήζεθε 8 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

πηψρεπζε  6 - - - 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 

ιφγσ πνιέκνπ  4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ιφγσ πγείαο 3 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 

θπγφδηθνο 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ιήμε ζπκβνιαίνπ 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ζάλαηνο 

δνινθνλήζεθε 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ιφγσ πνιέκνπ 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

άγλσζην 95 2 - 2 1 1 1 3 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 

Μεηνίθεζε 

Αζήλα 16 - - - 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

αιινδαπή 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

άγλσζην 5 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Αιιαγή έδξαο 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Γελ εξγάζηεθε 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Γηαγξάθνληαη (κεζίηεο) 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ύλνιν 671 11 6 13 9 9 5 10 7 3 5 5 3 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 5 2 1 
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αηνκηθέο ελψ ζε κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ηξεηο ζπλεηαηξηθέο, ζε απηή ηνπ 

κεηαμνπξγείνπ ησλ αδειθψλ Παληαηνζάθε, αλαθέξεηαη φηη ε επηρείξεζε έπαςε 

θαζψο πέζαλαλ θαη νη δχν δηθαηνχρνη.
518

 Δπηπιένλ, ν ηδηαίηεξνο απηφο ζπζρεηηζκφο 

εθθξάδεηαη θαη κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ζπλνιηθά 15 επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο 

απφζπξζεο ή ηεο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ, φπσο θαη δχν αθφκα 

πεξηπηψζεσλ φπνπ νη ηδηνθηήηεο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο θπγφδηθνη.  

Αληίζεηα, νη πεξηπηψζεηο παχζεο γηα νηθνλνκηθνχο ή άιινπο ιφγνπο, είλαη 

αλαινγηθά ειάρηζηεο. Δηδηθφηεξα, εληνπίζηεθαλ κφιηο έμη πεξηπηψζεηο πηψρεπζεο θαη 

νρηψ πψιεζεο ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο θακία αλαθνξά γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο απφ άιια πξφζσπα, ελψ ζε κία κφιηο πεξίπησζε, απηή ηεο 

εηεξφξξπζκεο επηρείξεζεο ησλ Πνιπρξφλε Σζηγθνπλάθε θαη Γεψξγηνπ Μαξθάθε, 

αλαθέξεηαη φηη ε επηρείξεζε δηαιχζεθε κφιηο ζπκπιεξψζεθαλ ηα εθηά έηε πνπ φξηδε 

ην ηδξπηηθφ ζπκβφιαην. Αθφκα φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε ζπγθεθξηκέλε 

πιεξνθνξία απνηππψζεθε επ’ αθνξκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Σζηγθνπλάθε, πξνθεηκέλνπ 

λα ζεκεησζεί φηη νη θιεξνλφκνη ηνπ ζα δηαρεηξίδνληαλ ην κεξίδην ηνπ, κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην ηδξπηηθφ ζπκβφιαην ρξφλνπ.
519

 

Μία άιιε ηζρπξή ηάζε είλαη απηή ηεο αιιαγήο επαγγέικαηνο, ρσξίο σζηφζν 

λα είλαη ζαθέο αλ ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε απνηεινχζε ην αίηην ή απιά ην απνηέιεζκα 

ηεο παχζεο κίαο επηρείξεζεο. ρεηηθέο αλαθνξέο εληνπίζηεθαλ ζε 23 ζπλνιηθά 

πεξηπηψζεηο, φπνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ζεκεηψλεηαη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα 

δηαγξάθνληαλ απφ ηα κεηξψα, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη πιένλ εξγάδνληαλ σο 

ππάιιεινη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ή ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο θαη ζε ηξάπεδεο, ζε 

ηνπιάρηζηνλ πέληε πεξηπηψζεηο.
520

 Δληνπίδνληαη αθφκα πεξηπηψζεηο κεηαπήδεζεο ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο ν Ησάλλεο Φ. Καββαδάηνο, έκπνξνο ςηιηθψλ πνπ φπσο 

ζεκεηψλεηαη «…απνζχξζεθε απφ ην εκπφξην θαη εξγάδεηαη σο δεκφζηνο θήξπθαο»
521

, 

ν Μίλσο Αλεκνγηαλλάθεο πνπ έπαςε λα αζρνιείηαη κε ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο 

εμαγσγέο, φληαο πιένλ ππάιιεινο ηνπ «ιηκεληθνχ ζηξαηνχ»
522

, ελψ γηα ηνλ Μηιηηάδε 

                                                      
518

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 461. 
519

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, εγγξαθή 1161. 
520

 Πξφθεηηαη γηα ηνπο Μαλψιε Α. Πεξίδε, Γεψξγην Α. Υαηδεδάθε-Νίβα θαη ηνλ Μελά η. Εαξηθάθε, 

γηα ηνπο νπνίνπο ζεκεηψλεηαη φηη δηνξίζηεθαλ ππάιιεινη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, κε ηελ δηεπθξίληζε 

γηα ηνλ ηειεπηαίν φηη αζρνινχληαλ κε ην δήηεκα ησλ αληαιιαμίκσλ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, 

εγγξαθέο 7, 242 θαη 618 αληίζηνηρα. Γηα δχν αθφκα πξφζσπα, ηνλ Απφζηνιν Γ. Παηηαθφ θαη έλα απφ 

ηα κέιε ηεο εηεξφξξπζκεο επηρείξεζεο ησλ Κνπηδάθε θαη Σξηράθε, αλαθέξεηαη φηη ππήξμαλ 

ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο Κξήηεο θαη ηεο Λατθήο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθέο 12 θαη 483.  
521

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, εγγξαθή 193. 
522

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, εγγξαθή 224. 
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Αξηζη. Καινχδε αλαθέξεηαη φηη εγθαηέιεηςε ην επάγγεικα ηνπ εθηεισληζηή, γηα λα 

επαλέιζεη ζηελ πξφηεξε ζέζε ηνπ ζηελ Σεισλεηαθή Τπεξεζία.
523

 

Δληνπίδνληαη αθφκα 21 πεξηπηψζεηο κεηνίθεζεο, νη 16 απφ απηέο ζηελ Αζήλα 

θαη 2 ζην εμσηεξηθφ, ηξεηο πεξηπηψζεηο αιιαγήο έδξαο, θαη κία φπνπ ζεκεηψλεηαη φηη 

ε επηρείξεζε δελ εξγάζηεθε. Σέινο, νη 35 πεξηπηψζεηο κεζηηψλ πνπ έπαπζαλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο, ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν απφ ην 1938 κέρξη ην 1941, 

ζα πξέπεη λα απνδνζνχλ φρη ζε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, αιιά ζε θάπνηα ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία καδηθήο αλάθιεζεο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ απφ κέξνπο ην Δ.Β.Δ.Ζ., ίζσο 

ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηφδνπ. 

ε επίπεδν ρξφλνπ, ε κεγάιε δηαζπνξά ησλ δεδνκέλσλ δελ επηηξέπεη ηελ 

εμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ άιια κφλν ηε ζχγθξηζε επηκέξνπο, ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηφδσλ. Σα δεδνκέλα ι.ρ. γηα ηε δεθαεηία ηνπ 1920 δελ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε εθείλα ηεο επφκελεο δεθαεηίαο, παξά ηελ χπαξμε 

πεξηζζφηεξσλ πεξηπηψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ αθελφο κελ ζην κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, αθεηέξνπ δε ζηε καδηθή δηαγξαθή ησλ κεζηηψλ ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930. ε επηκέξνπο σζηφζν πεξηπηψζεηο, φπσο ζε απηφ ηεο 

κεηνίθεζεο, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ππήξμαλ απμεηηθέο ηάζεηο, γεγνλφο πνπ 

πξνθχπηεη φρη κφλν απφ ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, αιιά θαη κέζσ επηκέξνπο 

γεγνλφησλ. Δλδεηθηηθή είλαη ι.ρ. ε παξαίηεζε ηξηψλ κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., 

ιφγσ ηεο κεηνίθεζεο ηνπο ζηελ Αζήλα, αλάκεζα ζηα νπνία πεξηιακβαλφηαλ θαη ν 

πξψηνο πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, Ησάλλεο Γ. Καξνχδνο.  

Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην θαη κε ηηο δχν επφκελεο δεθαεηίεο, φπνπ ζε 

ζπλνιηθφ επίπεδν παχεη ε ιεηηνπξγία δηπιάζηνπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηελ πεξίνδν 1924-1939. Ζ ηάζε απηή παξαηεξείηαη θαη ζηα επηκέξνπο πεδία. 81 

επηρεηξήζεηο δηέθνςαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηελ πεξίνδν 1940-1959, έλαληη 18 ηηο δχν 

πξψηεο δεθαεηίεο, 36 δηαιχζεθαλ έλαληη 22, ζπλνιηθά 30 ιφγσ ηεο απφζπξζεο ή ηεο 

κεηνίθεζεο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο έλαληη 17, ελψ νη πεξηπηψζεηο παχζεο ιφγσ ζαλάηνπ  

παξνπζηάδνπλ ηε κηθξφηεξε απφθιηζε, θαζψο αλήιζαλ ζε 48 έλαληη 35. Ζ αηηία ησλ 

ζεκαληηθψλ απηψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζα πξέπεη ζε έλα βαζκφ λα απνδνζεί ζηελ 

ηήξεζε θαιχηεξσλ θαη πην αλαιπηηθψλ θαηαγξαθψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ, εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν πνπ έπεηαη ηνπ ηέινπο ηεο Καηνρήο. 

Οπζηαζηηθή φκσο αηηία δελ είλαη άιιε απφ ηα γεγνλφηα ηνπ πνιέκνπ, πνπ φπσο 

πξνέθπςε θαη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ 

                                                      
523

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, εγγξαθή 700. 
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βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ήδε απφ ηα ρξφληα πνπ πξνεγνχληαη ηεο 

επίζεκεο έλαξμήο ηνπ.  

Δμεηάδνληαο επηζηακέλα ηελ πεξίνδν απφ ην 1939 κέρξη θαη ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1940, φπνπ ε νηθνλνκία ηείλεη λα επαλέιζεη ζε θάπνηα νκαιφηεηα, θαη 

αθαηξψληαο απφ ηα γεληθά ζχλνια ηηο πεξηπηψζεηο δηαγξαθήο ησλ κεζηηψλ, 

παξαηεξείηαη ε χπαξμε κηαο ζηαδηαθήο, αλ θαη φρη ηδηαίηεξα απφηνκεο, αχμεζεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ παχζεο κέρξη ην 1941, θαη μαλά θαηά ηελ πεξίνδν 1946-1948. Χο πξνο 

ηελ πξψηε πεξίπησζε, είλαη ζαθέο φηη ε θιηκάθσζε απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ αχμεζε ησλ ζαλάησλ, ηελ αηηία ησλ 25 απφ ηηο ζπλνιηθά 44 παχζεηο ηεο 

εκπφιεκεο πεξηφδνπ 1941-1944. Απφ απηέο, 11 ηνπνζεηνχληαη θαηά ην έηνο ηεο 

Γεξκαληθήο εηζβνιήο, παξφηη γηα κία κφιηο πεξίπησζε ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά φηη 

νθεηιφηαλ ζηηο ζρεηηθέο ζπγθξνχζεηο, ελψ ζην ζχλνιν απηφ ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηνχλ θαη ηξεηο αθφκα πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ, φπνπ δειψλεηαη φηη 

έπαςαλ θαηά ην ίδην έηνο ιφγσ ησλ βνκβαξδηζκψλ, ησλ θαηαζρέζεσλ θ.α.. Αληίζεηα, 

θχξηα αηηία ηεο παχζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ κεηέπεηηα πεξίνδν ήηαλ ε 

δηάιπζή ηνπο, φπσο άιισζηε είρε ζπκβεί θαη θαηά ηε δηεηία πνπ πξνεγήζεθε ηνπ 

πνιέκνπ. Δηδηθφηεξα, κφλν θαηά ηε δηεηία 1939-1940 δηαιχζεθαλ ή δηέθνςαλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο 17 επηρεηξήζεηο, ελψ γηα ηελ ηεηξαεηία 1945-1949, ην αληίζηνηρν 

κέγεζνο αλήιζε ζηηο 31, έλαληη κφιηο 13 επηρεηξήζεσλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο 

Καηνρήο.  

 

β. Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο.  

 

πσο θαη κε ην ζχλνιν ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, έηζη θαη ην 

δήηεκα ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κφλν ελ κέξεη θαη 

απνζπαζκαηηθά κπνξεί λα εμεηαζηεί κε βάζε ηηο 365 πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο είλαη 

γλσζηή ε ρξνλνινγία παχζεο ηνπο. Απφ απηέο ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ επηπιένλ 12, 

γηα ηηο νπνίεο είηε ε εκεξνκελία παχζεο ηνπο ηνπνζεηείηαη αθεξεκέλα ζηελ θαηνρηθή 

πεξίνδν, είηε δελ είλαη γλσζηή ε εκεξνκελία ίδξπζήο ηνπο. 

Απφ ηελ θαηαλνκή ησλ πεξηπηψζεσλ αλά πεληαεηία πξνθχπηεη φηη ηα ρξνληθά 

φξηα κε ηηο κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο ήηαλ απφ έλα έσο πέληε ρξφληα, φπνπ 

ππάγνληαη 83 πεξηπηψζεηο (23,5%), θαη απφ 20 έσο 25 ρξφληα κε 41 πεξηπηψζεηο 

(11,6%). Με εμαίξεζε ηηο δχν απηέο πεξηφδνπο, ε θαηαλνκή είλαη ζρεδφλ ηζφπνζε γηα 

φιεο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο κέρξη θαη ηα 40 έηε, κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δηέθνπηαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο αλά πεληαεηία λα αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζηηο 30. 



 

223 

 

Απφ ην φξην απηφ θαη έπεηηα, ν αξηζκφο φζσλ επηρεηξήζεσλ ζπλέρηζαλ γηα 

πεξηζζφηεξα ρξφληα λα ιεηηνπξγνχλ πεξηνξίδεηαη πξννδεπηηθά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, 

ελψ κεδελίδεηαη απφ ηα 65 ρξφληα θαη έπεηηα, κε ηέζζεξηο κφιηο εμαηξέζεηο γηα ηηο  

 

Πίλαθαο 2.3.16. Καηαλνκή επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηελ πεξίνδν παύζεο 

αλά πεληαεηία θαη ηε λνκηθή ηνπο κνξθή. 

Έηε ζύλνιν 
λνκηθή κνξθή  

Αηνκηθή O.E. E.E. A.E. ? 

0 3 1 2 0 0 0 

1 έσο 5 83 58 21 3 0 1 

6 έσο 10 37 31 6 0 0 0 

11 έσο 15 29 27 1 1 0 0 

16 έσο 20 38 34 3 0 1 0 

21 έσο 25 41 39 2 0 0 0 

26 έσο 30 31 23 7 1 0 0 

31 έσο 35 24 19 4 0 1 0 

36 έσο 40 26 24 2 0 0 0 

41 έσο 45 12 12 0 0 0 0 

46 έσο 50 11 9 2 0 0 0 

51 έσο 55 7 6 1 0 0 0 

56 έσο 60 1 1 0 0 0 0 

61 έσο 65 6 4 2 0 0 0 

66 έσο 70 0 0 0 0 0 0 

71 έσο 75 0 0 0 0 0 0 

76 έσο 80 2 1 1 0 0 0 

80 έσο 85 2 2 0 0 0 0 

? 12 9 2 1 0 0 

ύλνιν 365 300 56 6 2 1 

 

νπνίεο ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο φηη ζπλέρηζαλ επί καθξφλ ηηο εξγαζίεο ηνπο 

ζπκπιεξψλνληαο απφ 77 έσο 83 ρξφληα ιεηηνπξγίαο.
524

 

                                                      
524

 Απφ ηηο δχν επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο αλαθέξεηαη φηη παξέκεηλαλ ελεξγέο επί 77 έηε, κεγαιχηεξν 

εχξνο δξαζηεξηνηήησλ παξνπζίαδε ε ζαπσλνπνηία ηνπ Αληψληνπ Α. Αλεκνγηάλλε, ηελ νπνία είρε 

ηδξχζεη ν παηέξαο ηνπ Αλδξέαο, ην 1875. Ο ίδηνο, αλέιαβε ηε δηαρείξηζε ηεο ην 1904, επεθηείλνληαο 

παξάιιεια ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ ελψ 

θαηαγξάθεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θαη ζε αξθεηέο άιιεο επηρεηξήζεηο κε παξφκνην αληηθείκελν, κέρξη ην 

ζάλαηφ ηνπ ην 1952, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, εγγξαθή 192. Αληίζεηα, ε επηρείξεζε πνπ ίδξπζε ην 

1880 ν Κσλζηαληίλνο Δκκ. Μαξηδάθεο, δξαζηεξηνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά ζην ρψξν ηεο εκπνξίαο 

δεξκάησλ θαη εηδψλ ππνδεκαηνπνηίαο. Σν 1936, άγλσζην γηα πην ιφγν, ε επηρείξεζε πέξαζε ζηνπο δχν 

γηνπο ηνπ ηδξπηή ηεο, Ησάλλε θαη Νηθφιαν, νη νπνίνη θαη ζπλέρηζαλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κέρξη ην 1955, 

βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, εγγξαθή 667. Χο πξνο ηηο δχν καθξνβηφηεξεο επηρεηξήζεηο, ε πξψηε, κε 

αληηθείκελν ηελ εκπνξία πθαζκάησλ, ηδξχζεθε ην 1890 απφ ην Μηραήι Σζαράθε. Σν 1922, ιφγσ ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπ, πέξαζε ζηε γπλαίθα ηνπ Μαξία, ε νπνία πέζαλε ην 1934, νπφηε ηελ αλέιαβαλ νη δχν γηνη 

ηεο νηθνγέλεηαο, Νηθφιανο θαη άββαο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.3, εγγξαθή 126. Ζ ζπλεξγαζία ηνπο 

ζπλερίζηεθε κέρξη ην 1940, φηαλ ν άββαο απνρψξεζε γηα λα δεκηνπξγήζεη δηθή ηνπ επηρείξεζε ελψ ν 

Γεψξγηνο ζπλέρηζε κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1972, φπνπ φπσο ζεκεηψλεηαη, δηέθνςε ηηο εξγαζίεο ηνπ, βιπ. 
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Δμεηάδνληαο αλαιπηηθφηεξα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ κεδέλ έσο 40 έηε, φπνπ 

ππάγεηαη ην 85,5% ησλ πεξηπηψζεσλ, δηαπηζηψλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο, θαη εηδηθφηεξα ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο, 

παξέκελαλ ελεξγέο γηα έλα έσο έμη ρξφληα, κε ηελ θνξχθσζε ζην εζσηεξηθφ απηήο 

ηεο νκάδαο λα εληνπίδεηαη ζηα ηέζζεξα έηε (Ραβδφγξακκα 2.3.2). Αληίζεηα, γηα ηελ 

ππφινηπε πεξίνδν δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο, κε ηελ ππαγσγή 

πέληε σο δέθα επηρεηξήζεσλ αλά ρξνληθή θαηεγνξία, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ 

(Πίλαθαο 4.3.16). Θα κπνξνχζε ζπλεπψο λα ππνζηεξηρζεί γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο, φηη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξνζδηνξίδεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ έλα έσο έμη ρξφληα, αλ σζηφζν αλαδεηεζεί ν κέζνο φξνο γηα ζπγθεθξηκέλν 

δείγκα, αθνχ πξψηα αθαηξεζνχλ νη αλαινγηθά πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα πελήληα έηε, δηαπηζηψλεηαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο 

δηακνξθψλεηαη πεξίπνπ ζηα δεθαελλέα ρξφληα.  

Ο ζπζρεηηζκφο ησλ παξακέηξσλ απηψλ κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ επηρεηξήζεσλ 

δελ απέδσζε ηδηαίηεξεο πιεξνθνξίεο. Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο φπνπ, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ πεξηπηψζεσλ, αθνινπζνχλ, 

θαηαγξάθνληαο ειαθξψο κηθξφηεξα κεγέζε ζηε γεληθή θαηαλνκή, ελψ νη πεξηπηψζεηο 

ησλ εηεξφξξπζκσλ θαη ησλ αλψλπκσλ εηαηξηψλ είλαη αλαινγηθά ειάρηζηεο, κε 

επηηξέπνληαο ηελ εμαγσγή γεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Μφλν ε θαηεγνξία ησλ 

νκνξξχζκσλ παξνπζηάδεη κία ηδηαίηεξε δηαθχκαλζε γηα ην δηάζηεκα απφ έλα έσο έμη 

έηε, φπνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπνζεηείηαη ζηα δχν ρξφληα. 

Σέινο, κε ηνπο φξνπο πνπ ηέζεθαλ παξαπάλσ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο θαηά 

κέζν φξν αλά λνκηθή κνξθή, πξνζδηνξίζηεθε γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ζηα 

δεθαελλέα, ελψ γηα ηηο ζπλεηαηξηθέο ζηα δεθαέμη έηε. 

Δπηδηψθνληαο ηε δηεχξπλζε ηνπ ππφ εμέηαζε ζπλφινπ ή ηνπιάρηζηνλ ην 

ζρεκαηηζκφ κίαο επξχηεξεο βάζεο, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή πιεξέζηεξσλ 

ζπκπεξαζκάησλ, νξίζηεθε απζαίξεηα ην 1954 σο ρξφλνο παχζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ είλαη γλσζηφ φηη εγξάθεζαλ ζην κεηξψν ηνπ 1950, φρη φκσο θαη ην πφηε ή γηα 

πνην ιφγν έπαπζαλ. Ζ θαηαλνκή πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ πεξίπησζε απηή, 

παξνπζηάδεη κηθξέο, αιιά ηδηαίηεξεο απνθιίζεηο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

(Γηάγξακκα 2.3.1). 

                                                                                                                                                        
Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.8, εγγξαθή 1235. Σέινο, ε καθξνβηφηεξε αλάκεζα ζηηο ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο, αλ 

θαη κε δηαθνξά ελφο κφιηο ρξφλνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε, ήηαλ ε εκπνξηθή επηρείξεζε ηνπ 

Παλαγηψηε ηαχξνπ Πξαηηθάθε, ηδξπκέλε απφ ηνλ ίδην ην 1897, Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, εγγξαθή 119. Σν 

1946, κεηά ην ζάλαην ηνπ, ηε δηαρείξηζε ηεο αλέιαβε ν γηνο ηνπ Μελάο, φπνπ θαη ζπλέρηζε ηηο 

εξγαζίεο ηνπ κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1980, Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, εγγξαθή 769. 
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Πίλαθαο 2.3.17. Καηαλνκή επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηελ πεξίνδν παύζεο από 0 

έσο 40 έηε θαη ηε λνκηθή ηνπο κνξθή. 

Έηε ζύλνιν 
λνκηθή κνξθή 

Αηνκηθή O.E. E.E. A.E. ? 

0 3 1 2 0 0 0 

1 12 8 2 1 0 1 

2 14 3 11 0 0 0 

3 15 11 4 0 0 0 

4 25 23 2 0 0 0 

5 17 13 2 2 0 0 

6 12 10 2 0 0 0 

7 9 8 1 0 0 0 

8 5 5 0 0 0 0 

9 6 4 2 0 0 0 

10 5 4 1 0 0 0 

11 6 5 0 1 0 0 

12 4 4 0 0 0 0 

13 6 6 0 0 0 0 

14 8 8 0 0 0 0 

15 5 4 1 0 0 0 

16 8 7 1 0 0 0 

17 7 7 0 0 0 0 

18 9 8 1 0 0 0 

19 8 7 0 0 1 0 

20 6 5 1 0 0 0 

21 6 6 0 0 0 0 

22 10 10 0 0 0 0 

23 9 8 1 0 0 0 

24 7 7 0 0 0 0 

25 9 8 1 0 0 0 

26 2 2 0 0 0 0 

27 8 6 2 0 0 0 

28 9 6 3 0 0 0 

29 5 4 1 0 0 0 

30 7 5 1 1 0 0 

31 3 3 0 0 0 0 

32 6 4 1 0 1 0 

33 5 4 1 0 0 0 

34 4 3 1 0 0 0 

35 6 5 1 0 0 0 

36 5 4 1 0 0 0 

37 4 3 1 0 0 0 

38 7 7 0 0 0 0 

39 4 4 0 0 0 0 

40 6 6 0 0 0 0 

ύλνιν 312 256 48 5 2 1 
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Ραβδόγξακκα 2.3.2. Καηαλνκή επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηελ πεξίνδν παύζεο από 0 έσο 40 έηε. 
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Γηάγξακκα 2.3.8. ύγθξηζε ηνπ αξηζκνύ πεξηπηώζεσλ παύζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πεξηπηώζεηο παύζεο επηρεηξήζεσλ εγγξακκέλσλ ζην κεηξών ηνπ 1950.  

 

 

Δηδηθφηεξα, ην ρξνληθφ δηάζηεκα φπνπ παξαηεξνχληαη νη κεγαιχηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο, πεξηνξίδεηαη ζηα 35 αληί 40 έηε, ε θνξχθσζε φκσο εληνπίδεηαη απηή 

ηε θνξά φρη ζηα 5, αιιά ζην δηάζηεκα απφ ηα 26 έσο ηα 30 έηε (Πίλαθαο 2.3.18).  

Οξηζκέλεο κηθξφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο εληνπίδνληαη θαη ζην ζπλνιηθφ 

επίπεδν, φπσο ι.ρ. ζην κέζν φξν ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ππφ 

ηνπο ίδηνπο φξνπο πξνζδηνξίζηεθε ζηα 20 έλαληη 19 έηε ελψ νη καθξνβηφηεξεο 

επηρεηξήζεηο δελ πεξηνξίδνληαη πιένλ ζηηο νρηψ δεθαεηίεο, αιιά  πξνζεγγίδνπλ θαη 

ππεξβαίλνπλ ηα 100 ρξφληα.
525

 Γεληθφηεξα, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηα 50 έηε ιεηηνπξγίαο πξνζδηνξίζηεθε ζηελ πεξίπησζε απηή ζηα 36, 

                                                      
525

 Οη πεξηπηψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα 100 ρξφληα ιεηηνπξγίαο, είλαη ζπλνιηθά 

ηξεηο, εμαηξέζεθαλ φκσο δχν εμ’ απηψλ θαη εηδηθφηεξα νη εηαηξίεο επεμεξγαζίαο θαη εμαγσγήο 

ζηαθίδσλ «Αδειθνί Κσλζηαληηλίδε» θαη «Τηνί Ν. Κσλζηαληηλίδνπ», θαζψο ακθφηεξεο αλήθαλ ζε 

πξφζθπγεο πνπ είραλ μεθηλήζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

κεηαθέξζεθαλ φκσο ζην Ζξάθιεην κεηά ην 1922. Ζ κφλε επηρείξεζε πνπ ππεξέβαηλε ηα 100 έηε 

ιεηηνπξγίαο, ήηαλ ε επηρείξεζε ηνπ Παλαγηψηε ηπι. αξάθνγινπ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην 

εκπφξην πθαζκάησλ θαη κεηαμηνχ αιιά θαη ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο. χκθσλα κε ηηο 

εγγξαθέο, ν «νίθνο ηέθ. αξάθνγινπ» ηδξχζεθε ην 1850 απφ ηνλ Παλαγηψηε αξάθνξγινπ, ζείνο 

ηνπ νκψλπκνπ πξνζψπνπ πνπ παξνπζηάδεηαη σο θάηνρνο θαη δηαρεηξηζηήο ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ 

πξψηε ηεο εγγξαθήο ζην κεηξψν ην 1925. Ζ κνξθή ηεο παξέκεηλε ζηαζεξή κέρξη θαη ην 1951, φηαλ 

κεηεηξάπε ζε νκφξξπζκε κεηά ηελ είζνδν ηνπ Νηθφιανπ Αξηζη. Γεκεηξηάδε. Βάζε ζπκβνιαίνπ, ε 

ζπλεξγαζία ηνπο ζα δηαξθνχζε κέρξη ην 1957, φκσο κεηά ην ζάλαην ηνπ αξάθνγινπ ην 1956, ν 

ζπλέηαηξνο ηνπ παξνπζηάδεηαη σο ζπλερηζηήο ηεο επηρείξεζεο, άγλσζην γηα πφζα ρξφληα.  
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έλαληη 18 ζηελ αξρηθή, κέγεζνο πνπ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί αθφκα κεγαιχηεξν, 

εθφζνλ νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο δελ παχνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα 

πθίζηαληαη ην 1954. 

 

Πίλαθαο 2.3.18. Καηαλνκή επηρεηξήζεσλ πνπ εγξάθεζαλ ζην 

κεηξών ηνπ 1950 κε βάζε ηελ πεξίνδν παύζεο αλά πεληαεηία θαη 

ηε λνκηθή ηνπο κνξθή.  

Έηε ζύλνιν 
λνκηθή κνξθή  

Αηνκηθή O.E. E.E. A.E. ? 

1 έσο 5 71 58 9 2 2 0 

6 έσο 10 43 32 10 0 0 1 

11 έσο 15 21 17 4 0 0 0 

16 έσο 20 53 42 10 1 0 0 

21 έσο 25 58 48 10 0 0 0 

26 έσο 30 75 57 18 0 0 0 

31 έσο 35 26 17 9 0 0 0 

36 έσο 40 11 10 1 0 0 0 

41 έσο 45 11 5 6 0 0 0 

46 έσο 50 10 4 3 0 3 0 

51 έσο 55 11 8 3 0 0 0 

56 έσο 60 9 5 4 0 0 0 

61 έσο 65 4 2 2 0 0 0 

66 έσο 70 1 1 0 0 0 0 

71 έσο 75 5 3 2 0 0 0 

76 έσο 80 1 0 1 0 0 0 

80 έσο 85 1 1 0 0 0 0 

86 έσο 90 1 1 0 0 0 0 

91 έσο 95 0 0 0 0 0 0 

100 έσο 105 2 0 1 0 0 0 

? 7 4 2 1 0 0 

ύλνιν 420 315 95 4 5 1 

 

Χο πξνο ηε λνκηθή κνξθή, ε δηακφξθσζε ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ 

αθνινπζεί θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην ίδην κνηίβν κε ηε ζπλνιηθή θαηαλνκή, κε 

κφλε εμαίξεζε ην έηνο ηεο θνξχθσζεο, φπνπ ε αλαινγία ελ κέξεη αλαηξέπεηαη ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Μεγαιχηεξεο σζηφζν απνθιίζεηο 

παξαηεξνχληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ ζε αληίζεζε 

κε ηηο αηνκηθέο, ν αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ζρεδφλ δηπιάζηνο ζε ζρέζε κε 

εθείλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο γλσξίδνπκε ην έηνο παχζεο. ηελ πεξίπησζε 
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απηή παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ, φρη κφλν ηε 

κεηάζεζε ηεο θνξχθσζεο ησλ νκφξξπζκσλ επηρεηξήζεσλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 

26 έσο 30, αληί ησλ 5, εηψλ, αιιά θαη ηε κεηαβνιή ηνπ κέζνπ φξνπ γηα ηηο 

ζπλεηαηξηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηα 16 ζηα 23 έηε, ζε αληίζεζε κε ηηο αηνκηθέο πνπ θαη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν κέζνο φξνο ιεηηνπξγίαο ηνπο παξακέλεη ζην ίδην επίπεδν 

(Πίλαθαο 2.3.19).  

 

 

2.4. Γηακόξθσζε θαη επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  
 

Με ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ λα έρνπλ αηνκηθή κνξθή, ε εμέηαζε 

ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, 

επηθεληξψλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο ζπλεηαηξηθέο. Δμαίξεζε απνηεινχλ νξηζκέλεο 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ε ζπκκεηνρή θαη άιισλ πξνζψπσλ, 

ζπλήζσο ππφ ην θαζεζηψο ηνπ αθαλνχο εηαίξνπ. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν αξηζκφο 

ησλ ζπλεηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ αλέξρεηαη ζε 417, κέγεζνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 

23% ηνπ ζπλφινπ. Πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο εμ απηψλ, θαη εηδηθφηεξα 268, ή 

αιιηψο ην 64% ηνπ ζπλφινπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, αθνξνχζαλ ηε ζπκκεηνρή 

δχν κφλν πξνζψπσλ. Αλ ζε απηέο πξνζηεζνχλ θαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο αλαθέξεηαη 

ε ζπκκεηνρή ηξηψλ έσο ηεζζάξσλ πξνζψπσλ, ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο 

αλέξρεηαη ζηηο 376 πεξηπηψζεηο, πξνζεγγίδνληαο ην 90%. Μπνξεί ζπλεπψο λα 

ζεσξεζεί φηη νη πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ κε πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα κέιε, 

απνηεινχζαλ κία κάιινλ ζπάληα πεξίπησζε. Δηδηθφηεξα, ζε 14 κφλν πεξηπηψζεηο 

θαηαγξάθεηαη ε ζπκκεηνρή πέληε θαη ζε 7, έμη πξνζψπσλ , ελψ γηα φιεο ηηο άιιεο 

θαηεγνξίεο εληνπίζηεθαλ απφ κία έσο δχν πεξηπηψζεηο (Πίλαθαο 2.4.1). Θα πξέπεη 

ηέινο λα ζεκεησζεί φηη γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο δελ παξέρνληαη επαξθή ζηνηρεία, 

Πίλαθαο 2.3.19. Μέζνο όξνο ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ, ζπλνιηθά θαη κε 

βάζε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή αλά θαηεγνξία. 

 
πλνιηθόο 

Μέζνο όξνο 

Μ.Ο. γηα 

Αηνκηθέο 

Μ.Ο. γηα 

πλεηαηξηθέο 

Πεξηπηώζεηο παύζεο 19 19 16 

Τπνζεηηθέο πεξηπηώζεηο παύζεο 20 19 23 
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πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν αθξηβήο αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ κεηείραλ ζε 

απηέο, ή έζησ ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξγαλα. 

 

2.4.1. Γηακόξθσζε ηεο δνκήο κε βάζε ηε λνκηθή κνξθή. 

 

Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο κειψλ εληνπίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο νκφξξπζκεο 

«βηνκεραλίαο», παξαγσγήο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ «Καξηεξάθεο, Γαιαλάθεο θαη ία», 

ε νπνία ηδξχζεθε ην 1933, έρνληαο 11 ζπλνιηθά κέιε.
526

 Σα πξφζσπα απηά, φπσο 

πξνθχπηεη κέζα απφ άιιεο εγγξαθέο, ήηαλ είηε εξγνιάβνη είηε έκπνξνη θαη 

κηθξνπαξαγσγνί νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Θα κπνξνχζε ζπλεπψο λα ζεσξεζεί φηη 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο θνηλνπξαμίαο πξνζψπσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ήδε ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, ρσξίο λα είλαη γλσζηφ αλ 

απέδσζε θαη πνηα ήηαλ ε δηάξθεηα ηεο, θαζψο δελ εληνπίζηεθε ζην δεχηεξν κεηξψν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπφκελε θαηά ζεηξά, ήηαλ ε ξαθηλαξία «Σάισο». Ηδξπκέλε ην 1934, ε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε απνηέιεζε ην πξντφλ ηεο ζχκπξαμεο κεξηθψλ απφ ηνπο πην 

γλσζηνχο εκπφξνπο θαη βηνκήραλνπο ιαδηνχ ηνπ Ζξαθιείνπ. Απνηεινχκελε επί ηεο 

νπζίαο φρη απφ πξφζσπα, αιιά απφ αληηπξνζψπνπο ησλ πέληε αξρηθψλ εηαηξηψλ
527

, ε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε βαζίζηεθε ζε κία ζχλζεηε, πνιπδηαζπαζκέλε δνκή, πνπ 

                                                      
526

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 855. 
527

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 887 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 1130. 

Πίλαθαο 2.4.1. Αξηζκόο κειώλ αλά επηρείξεζε κε βάζε ηε 

λνκηθήο ηεο κνξθή. 

Αξηζκόο 

κειώλ 

Ννκηθή κνξθή 

Ο.Δ. Δ.Δ. Α.Δ. κεηνρηθή άγλσζην ζύλνιν 

2 228 22 0 0 18 268 

3 48 20 0 0 4 72 

4 25 9 0 0 2 36 

5 9 2 0 1 2 14 

6 6 1 0 0 0 7 

7 0 0 0 1 0 1 

8 0 1 0 0 0 1 

9 2 0 0 0 0 2 

10 2 0 0 0 0 2 

11 1 0 0 0 0 1 

άγλσζην 0 0 13 0 0 13 

ύλνιν 321 55 13 2 26 417 
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απέθηεζε έλα επξχηεξν, αιιά ζαθέζηεξν, πιαίζην, κφλν κεηά ηνλ πφιεκν, φηαλ 

κεηεηξάπε ζε αλψλπκε.
528

  

Κνηλφ ζηνηρείν ηεο δνκήο ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ, φπσο θαη ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο φζσλ απνηεινχληαλ απφ έμη θαη πιένλ κέιε, ήηαλ ε ζηειέρσζε 

ηνπο απφ πξφζσπα πνπ αζθνχζαλ είηε θαηά ην παξειζφλ, είηε παξάιιεια θάπνηα 

παξαπιήζηα δξαζηεξηφηεηα. Ζ βξαρχβηα ι.ρ. εηαηξία επεμεξγαζίαο θπζηθψλ θαη 

δσηθψλ ειαίσλ «Πεξδηθνγηάλλεο-Μαξθαηάθεο-Γ.Μ. Γηαιιπλάο- Γ. Λακπξάθεο» πνπ 

ηδξχζεθε ην 1951 έρνληαο ζπλνιηθά δέθα κέιε, απνηεινχζε επί ηεο νπζίαο έλα άηππν 

παξαθιάδη ηεο εηαηξίαο «Σάισο».
529

 Αληίζηνηρα, ε νκφξξπζκε «Δηαηξία Μεηαθνξψλ 

Ζξαθιείνπ Καιιέξγεο, θαθηαλάθεο & ία», πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1938, κε ζθνπφ 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεηαθνξψλ απφ θαη πξνο ην ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ, 

απνηεινχληαλ απφ ελλέα ζπλνιηθά πξφζσπα, φπνπ ζην ζχλνιφ ηνπο 

δξαζηεξηνπνηνχηαλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ.
530

 

Γηαθνξεηηθή θαηεγνξία, απνηεινχλ νη επηρεηξήζεηο εθείλεο, φπνπ ε ζπκκεηνρή 

δηακνξθψζεθε κέζσ δηαδηθαζηψλ δηαδνρήο ή θιεξνλφκεζεο (Πίλαθαο 2.4.2). 

Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ππήξμε απηή ηεο ππξελειαηνπξγίαο-ζαπσλνπνηίαο 

«Αζελά», πξντφλ θαη απηή ηεο ζχκπξαμεο ηεζζάξσλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο 

θαη επεμεξγαζίαο ιαδηνχ ηνπ Ζξαθιείνπ. Σν εξγνζηάζην ηδξχζεθε ην 1911, θαη κε 

βάζε ηελ πξψηε εγγξαθή ην 1925, κέιε ηεο ήηαλ νη Παλαγηψηεο Θεφδ. Αιεπνπδέιεο, 

Δκκαλνπήι Νηθνι. Βαζηιάθεο, Γεψξγηνο Υαξαι. Ληαπάθεο θαη Παλαγηψηεο Δπζηξ. 

Σαιηάλεο, φινη ηνπο θχξηα ζηειέρε ή θάηνρνη αληίζηνηρσλ εηαηξηψλ απφ άπνςε 

κεγέζνπο θαη αληηθεηκέλνπ.
531

 Λφγσ ησλ ζαλάησλ, αξρηθά ηνπ Σαιηάλε ην 1927, θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηνπ Ληαπάθε ην 1928, θαη ηνπ Αιεπνπδέιε ην 1932, ζηελ επηρείξεζε 

εηζήιζαλ νη θιεξνλφκνη ηνπο, απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ κεηερφλησλ ζηα πέληε θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζηα έμη κέιε. Σν 1936, κε βάζε ηελ επαλεγγξαθή ηεο επηρείξεζεο ζην 

λέν κεηξψν, ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο αλεξρφηαλ πιένλ ζε έληεθα, απφ ηα νπνία 

εθηά, θαηνηθνχζαλ ζηελ Αζήλα.
532

 Με ην ζάλαην ηνπ Βαζηιάθε ην 1946, ηνπ 

ηειεπηαίνπ απφ ηνπο αξρηθνχο ηδξπηέο, ν αξηζκφο ησλ κειψλ αλήιζε πιέσλ ζηα 16 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, εγγξαθή 1126. 
529

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.8, εγγξαθή 1357. 
530

 Πξσηνδηθείν, έγγξαθν 7, εκεξ. θαηαρψξεζεο 27 Φεβξνπαξίνπ 1938. Δπίζεο, Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, 

εγγξαθή 433, Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 881, Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 882 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., 

Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 1254. 
531

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, εγγξαθή 288. 
532

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, εγγξαθή 66. 
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άηνκα, ελψ ππάξρνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ είζνδν θαηά ηα επφκελα ρξφληα θαη 

άιισλ κειψλ, πξνεξρνκέλσλ απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ θιεξνλφκσλ.
533

 

 

Πίλαθαο 2.4.2. Πεξηπηώζεηο κεηαβνιήο αξηζκνύ κειώλ κεηά από 

ηξνπνπνίεζε ρσξίο αιιαγή ηεο λνκηθήο κνξθήο.  

Αξηζκόο κειώλ  

Αξρηθόο 
κεηά από ηξνπνπνίεζε 

2 3 4 5 6 7 8 11 12 16 

1 1 - - - - - - - - - 

2 - 12 4 - - - - - - - 

3 14 - 6 1 1 - - - - - 

4 3 11 - 1 - 1 - - - - 

5 - 1 3 - 1 - 1 - - - 

6 - 1 - 2 - - - 1 - - 

7 - - - - 1 - - - - - 

8 - - - - - 1 - - - - 

9 - - - - - - - - 1 - 

11 - - - - - - - -   1 

ύλνιν 20 28 17 9 9 9 9 10 13 15 

 

Μία άιιε αλεπίζεκε κνξθή ζπκκεηνρήο απνηεινχζε ν ζεζκφο ηνπ αθαλνχο 

εηαίξνπ. Οη ζρεηηθέο αλαθνξέο, είλαη αλαινγηθά ειάρηζηεο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη νη 

πεξηπηψζεηο απηέο δελ ππφθεηλην ζηελ ππνρξεσηηθή δεκνζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ, νχηε πξνυπέζεηαλ ηε ζχζηαζε μερσξηζηήο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο
534

, 

θαζηζηψληαο ηνλ εληνπηζκφ ηνπο εθηθηφ κφλν κέζσ ησλ ζρεηηθψλ ζεκεηψζεσλ, ζα 

πξέπεη εχινγα λα ζεσξεζεί φηη ν αξηζκφο ηνπο ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο. 

πλνιηθά εληνπίζηεθαλ 22 πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο αθαλψλ εηαίξσλ ζε 21 

επηρεηξήζεηο, απφ ηηο νπνίεο 16 θαηεγξάθεζαλ σο αηνκηθέο, 4 σο νκφξξπζκεο, 1 σο 

εηεξφξξπζκε , ελψ γηα άιιε κηα δελ πξνζδηνξίζηεθε ε λνκηθή ηεο κνξθή. 

Χζηφζν, ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε 

θάζε επηθχιαμε γηα έλα αθφκα ιφγν. ε αξθεηέο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε 

απφδνζε ηε ηδηφηεηαο ηνπ αθαλνχο εηαίξνπ ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηελ έληαμε ζηελ 

επηρείξεζε, φρη ελφο λένπ ζπλεηαίξνπ, αιιά θάπνηνπ πξνζψπνπ πξνεξρνκέλνπ απφ 

ηνλ άκεζν πεξίγπξν ηνπ κνλαδηθνχ δηθαηνχρνπ, ή θάπνηνπ κέινπο ηεο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε κεηαβνιή απηή απνζθνπνχζε είηε ζηελ πξνεηνηκαζία 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, εγγξαθή 1099. 
534

 Μφλε εμαίξεζε, απνηεινχλ νη δχν κεηνρηθέο εηαηξίεο, φπνπ αθξηβψο ιφγσ ηεο αλαιπηηθήο 

θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, αληηκεησπίζηεθαλ σο ζπλεηαηξηθέο. 
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ηεο δηαδνρήο, είηε απιά ζηε επηζεκνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνζψπνπ ζηελ επηρείξεζεο. ηελ πεξίπησζε ι.ρ. ηνπ βηβιηνπψιε, Ησάλλε Κ. 

Κνθθηλάθε, αλαθέξεηαη φηη νη δχν γηνη ηνπ ήηαλ απφ ην 1926 αθαλή κέιε ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ, ελψ ζε πξνγελέζηεξε εγγξαθή ην 1937, αλαθέξεηαη φηη απιά 

κεηείραλ ζηε δηαρείξηζε ηεο, βάζεη πιεξεμνπζίνπ.
535

 Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο εκπνξηθήο επηρείξεζεο «Βαζίιεηνο Γ. Παπάδνγινπ θαη Τηνί» πνπ 

απέθηεζε ζπλεηαηξηθή κνξθή ην 1949, φπσο φκσο ζεκεηψλεηαη, νη δχν γηνη ηνπ 

αξρηθνχ δηθαηνχρνπ κεηείραλ ζε απηή σο αθαλείο εηαίξνη ήδε απφ ην 1947.
536

 

Σν ελδερφκελν απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα ζπλνιηθά δεδνκέλα, θαζψο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο πεξηπηψζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ, αθνξνχζαλ ζπγγελείο ησλ 

δηθαηνχρσλ, κε κνξθέο ζπλεξγαζίαο πην ζχλζεηεο θαη δηαξθείο απφ ηελ απιή 

θιεξνλφκεζε ή δηαδνρή. Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε ησλ αδειθψλ Μάξηνπ θαη 

Αλδξέα Γεκ. Εέε, πνπ επίζεκα ζπλεηαηξίζηεθαλ ην 1926, δεκηνπξγψληαο ηελ 

νκφξξπζκε «Μάξηνο Γ. Εέεο θαη Αδειθνί». πσο φκσο ζεκεηψλεηαη, πξηλ ηελ 

ίδξπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, είρε πξνεγεζεί ε ζπλεξγαζία ησλ δχν 

αδειθψλ ππφ ην θαζεζηψο ηνπ αθαλνχο εηαίξνπ ήδε απφ ην 1919. Δπηπιένλ, ην 1932, 

ηξία ρξφληα κεηά ηε δηάιπζε ηεο θνηλήο ηνπο επηρείξεζεο, ν Αλδξέαο Εέεο, 

επαλέξρεηαη σο αθαλήο εηαίξνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ αδειθνχ ηνπ, φπνπ θαη 

παξακέλεη κέρξη ην 1935, νπφηε θαη δεκηνχξγεζε ηελ πξνζσπηθή ηνπ επηρείξεζε.
537

  

 

2.4.2. Γνκή θαη ζρέζεηο ζπγγέλεηαο.  

 

Σν ηδηαίηεξα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζρέζεσλ ζπγγελείαο αλάκεζα ζηα κέιε φζσλ 

επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ πξαθηηθή ηνπ αθαλνχο εηαίξνπ δελ απνηεινχζε 

ηδηαηηεξφηεηα, αιιά κία αξθεηά ηζρπξή ηάζε, κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ ηνπηθψλ 

ζπλεηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα, ζε ζχλνιν 404 επηρεηξήζεσλ, εληνπίζηεθαλ 

162 πεξηπηψζεηο φπνπ ζηειερψλνληαλ απνθιεηζηηθά απφ άηνκα κε ζπγγεληθνχο, 

κεηαμχ ηνπο δεζκνχο, θαη 44 γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα νξηζκέλα κφλν 

κέιε (Πίλαθαο 2.4.4).  
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, εγγξαθή 130 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.6, εγγξαθή 927. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.8, εγγξαθή 1252. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 69, Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 549, Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, 

θαηαγξαθή 109, Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 943 θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 120. 
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Πίλαθαο 2.4.4. Αξηζκόο κειώλ αλά επσλπκία θαη ζρέζεηο ζπγγέλεηαο, ζπλνιηθά. 

Αξηζκόο κειώλ 

αλά επσλπκία 
ζπγγελείο 

κε 

ζπγγελείο 
κεηθηά 

βαζκόο ζπγγέλεηαο 
άγλσζην ππάιιεινο 

Α Β Γ Γ 

1 1385 - - - - - - - - - 

2 268 113 155 - 16 80 2 2 13 1 

3 72 23 29 20 8 29 0 1 5 1 

4 36 17 9 10 10 12 0 3 3 1 

5 14 6 2 6 5 6 0 0 2 0 

6 7 3 1 3 4 3 0 1 0 0 

7 1 - - 1 1 0 0 0 0 0 

8 1 - - 1 0 1 0 0 0 0 

9 2 - - 2 1 2 0 0 0 0 

10 2 - 1 1 0 2 0 1 0 0 

11 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 

? 13 - - - - - - - - - 

ύλνιν 1802 162 198 44 45 135 2 8 23 3 

 

Πίλαθαο 2.4.5. Αξηζκόο κειώλ νκόξξπζκσλ αλά επσλπκία, λνκηθή κνξθή θαη ζπγγέλεηα. 

Αξηζκόο κειώλ ζπλνιηθέο πεξηπηώζεηο ζπγγελείο κε ζπγγελείο κεηθηό 

2 228 98 130 0 

3 48 18 16 14 

4 25 14 5 6 

5 9 5 1 3 

6 6 2 0 4 

9 2 0 0 2 

10 2 0 1 1 

11 1 0 1 0 

ύλνιν 321 137 154 30 

Πίλαθαο 2.4.3. Πεξηπηώζεηο ζπκκεηνρήο αθαλώλ εηαίξσλ 

λνκηθή κνξθή 
ηππηθά 

κέιε 

ζπλνιηθέο 

πεξηπηώζεηο 
έλα κέινο ζπγγελείο 

κε 

ζπγγελείο 
κεηθηό δύν κέιε ζπγγελείο 

Αηνκηθή - 16 14 7 7 - 2 2 

Ο.Δ. 
2 2 2 1 1 - - - 

3 2 2 1 1 - - - 

Δ.Δ. 4 1 1 - - 1 - - 

Άγλσζην 1 1 1 - 1 - - - 

ύλνιν 10 22 19 9 10 1 2 2 
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Πίλαθαο 2.4.6. Αξηζκόο κειώλ εηεξόξξπζκσλ αλά επσλπκία, λνκηθή κνξθή θαη ζπγγέλεηα. 

Αξηζκόο 

κειώλ  

ζπλνιηθέο 

πεξηπηώζεηο 
νκόξξπζκνη εηεξόξξπζκνη πεξηπηώζεηο ζπγγελείο  

κε 

ζπγγελείο  
κεηθηό 

2 22 1 1 22 6 16 - 

3 20 
1 2 5 2 2 1 

2 1 15 2 10 3 

4 9 

1 3 6 1 2 3 

2 2 1 - 1 - 

3 1 2 1 - 1 

5 2 4 1 2 - 1 1 

6 1 1 5 1 - 1 - 

8 1 2 6 1 - - 1 

ύλνιν 55 17 22 55 12 33 10 

 

πγθξίλνληαο ηηο δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο ζπλεηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο 

ηε ζπκκεηνρή ή φρη ζε απηέο πξνζψπσλ κε ζπγγεληθνχο δεζκνχο, δηαπηζηψλεηαη φηη 

ην ζρεηηθφ πνζνζηφ γηα ηηο νκφξξπζκεο, αλέξρεηαη ζην 52%. Αληίζεηα ζηηο 

εηεξφξξπζκεο πεξηνξίδεηαη ζην 40%, δηαθνξά πνπ δηεπξχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν αλ  

ε ζχγθξηζε γίλεη κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ φπνπ κεηείραλ κφλν ζπγγελείο, νπφηε θαη ηα 

παξαπάλσ κεγέζε δηακνξθψλνληαη ζε 43% θαη 22% αληίζηνηρα (Πίλαθαο 4.4.5 θαη 

Πίλαθαο 2.4.6).  

Σα κεγέζε απηά είλαη αλακελφκελα ζε έλα πιαίζην φπνπ θπξηαξρνχζαλ ζε 

ζπληξηπηηθφ βαζκφ νη νκφξξπζκεο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν εληνπίδνληαη πεξηπηψζεηο, 

φπνπ είλαη ζαθέο πψο ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλε λνκηθήο κνξθήο δελ νθεηιφηαλ ζε 

άκεζεο νηθνλνκηθέο ή άιιεο επηρεηξεκαηηθέο επηδηψμεηο, αιιά αληίζεηα απνζθνπνχζε 

απνθιεηζηηθά ζηελ έληαμε ή ζηε δηεπζέηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ζε απηέο. Αληίζεηα, δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνζπάζεηα εμππεξέηεζεο ησλ ζρέζεσλ ζπγγέλεηαο, σο θίλεηξν γηα ηελ επηινγή ηεο 

εηεξφξξπζκεο κνξθήο. Πεξηπηψζεηο φπσο απηή ηεο «Αδειθψλ Σδαλάθε & ία», 

φπνπ δχν αδέιθηα, νη Βαζίιεο θαη Κσλζηαληίλνο Δκκαλ. Σδαλάθεο ζηειέρσλαλ απφ 

θνηλνχ ην νκφξξπζκν ηκήκα ηεο επηρείξεζεο, ελψ ην ηξίην κέινο, ν Νηθφιανο Μ. 

Υαηδάθεο κεηείρε σο εηεξφξξπζκν κέινο
538

, ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε επηρεηξήζεσλ 

πνπ βαζίδνληαλ ζε έλα νηθνγελεηαθνχ ππξήλα, ν νπνίνο ελίνηε επεθηεηλφηαλ κέζσ 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιια πξφζσπα. Χζηφζν, ην ελδερφκελν απηφ δελ επηβεβαηψλεηαη 

απφ ηελ επξχηεξε εηθφλα. Πξνθξίλεηαη αληίζεηα ε χπαξμε κίαο γεληθφηεξεο ηάζεο, 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η1, θαηαγξαθή 239. 
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φπνπ νη εηεξφξξπζκεο επηρεηξήζεηο πξνέθππηαλ απφ ηε ζπζπείξσζε λέσλ κειψλ 

γχξσ απφ νξηζκέλα πξφζσπα, ζπλήζσο ηνπο αξρηθνχο ηδηνθηήηεο ή ηα παιαηνηέξα 

κέιε ηεο επηρείξεζεο, πνπ νπζηαζηηθά δηαηεξνχζαλ κέζσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

νκνξξχζκνπ εηαίξνπ, ηνλ έιεγρφ ηεο.  

 ρη ηπραία, ζε ελλέα πεξηπηψζεηο εηεξφξξπζκσλ επηρεηξήζεσλ, ηα 

εηεξφξξπζκα κέιε δελ θαηνηθνχζαλ ζην Ζξάθιεην, ή δξαζηεξηνπνηνχληαλ αθφκα θαη 

ζε πεξηνρέο εθηφο Κξήηεο. ε επίπεδν κεγεζψλ, ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δελ ηδξχζεθαλ, αιιά κεηαηξάπεθαλ ζε εηεξφξξπζκεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ αξρηθή 

ηνπο κνξθή, αλέξρεηαη ζην 40%, ζε αληίζεζε κε ηηο νκφξξπζκεο, φπνπ, ελψ αξρηθά ην 

ίδην κέγεζνο πξνζδηνξίδεηαη ζην 35%, αλ αθαηξεζνχλ νη πεξηπηψζεηο πνπ 

απνζθνπνχζαλ ζηε δηαδνρή ή ηελ θιεξνλφκεζε, πεξηνξίδεηαη κφιηο ζην 28%. Θα 

πξέπεη ζπλεπψο λα ζεσξεζεί φηη νη επξχηεξεο ηάζεηο θαη ζπλήζεηεο ηεο ηνπηθήο 

αγνξάο επεξέαδαλ ζε ζαθψο κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ επηινγή ηεο λνκηθήο κνξθήο 

κηαο επηρείξεζεο, ζε ζρέζε κε ηνπο δεζκνχο ζπγγέλεηαο αλάκεζα ζηα κέιε, κε κφλε 

εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο θιεξνλφκεζεο θαη δηαδνρήο, φπνπ ρσξίο θακία εμαίξεζε, νη 

επηρεηξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ κειψλ είραλ ζην 

ζχλνιν ηνπο νκφξξπζκε κνξθή. 

 

Πίλαθαο 2.4.7. Αξηζκόο κειώλ αλά επσλπκία θαη ζρέζεηο ζπγγέλεηαο, ζπλνιηθά. 

Αξηζκόο 

κειώλ αλά 

επσλπκία 

ζπγγελείο 
κε 

ζπγγελείο 
κεηθηά 

βαζκόο ζπγγέλεηαο 
άγλσζην ππάιιεινο 

1
νο

 2
νο

 3
νο

 4
νο

 

1 1385 - - -           - 

2 268 113 155 - 16 80 2 2 13 1 

3 72 23 29 20 8 29 0 1 5 1 

4 36 17 9 10 10 12 0 3 3 1 

5 14 6 2 6 5 6 0 0 2 0 

6 7 3 1 3 4 3 0 1 0 0 

7 1 - - 1 1 0 0 0 0 0 

8 1 - - 1 0 1 0 0 0 0 

9 2 - - 2 1 2 0 0 0 0 

10 2 - 1 1 0 2 0 1 0 0 

11 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 

? 13 - - - - - - - - - 

ύλνιν 1802 162 198 44 45 135 2 8 23 3 
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Πίλαθαο 2.4.8. ρέζεηο ζπγγέλεηαο κεηαμύ κειώλ, αλαιπηηθά.  

πγγέλεηα αξηζκόο κειώλ  

ύλνιν 

Βαζκόο  κνξθή 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1
νο

  

παηέξαο 

/παηδηά 

παηέξαο/πηόο 9 7 6 2 3 0 0 0 0 27 

παηέξαο/θόξε 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

κεηθηό 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

κεηέξα 

/παηδηά 

κεηέξα/πηόο 5 0 1 0 0 0 0 1 0 7 

κεηέξα/θόξε 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

κεηθηό 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4 

ζύδπγνη 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

2
νο

 

αδέιθηα 76 26 12 6 2 0 1 2 1 126 

πεζεξόο /γακπξόο 2 2 0 0 1 0 0 0 0 5 

θνπληάδνη 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

θνπληάδνο/λύθε 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

3
νο

  ζείνο /αληςηόο  2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

4
νο

 μαδέιθηα 2 1 3 0 1 0 0 0 1 8 

ύλνιν 100 38 25 11 8 1 1 3 3 190 

 

Δμεηάδνληαο αλαιπηηθφηεξα ηηο κνξθέο ζπγγέλεηαο, δηαπηζηψλεηαη φηη ζε 

πνζνζηφ 71%, αθνξνχζαλ ζρέζεηο δεπηέξνπ βαζκνχ (Πίλαθαο 2.4.7 θαη Πίλαθαο 

2.4.8). Σν πςειφ απηφ πνζνζηφ πξνέξρεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο πεξηπηψζεηο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε αδέιθηα, ελδερφκελν πνπ εληνπίδεηαη ζηηο 126 απφ ηηο 135, 

ζπλνιηθά πεξηπηψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο (93%). Σα κεγέζε απηά είλαη 

ηδηαίηεξα πςειά. Χζηφζν ε επηθξάηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο αλαδεηθλχεηαη κε 

ζαθή ηξφπν θαη κέζσ ηεο ζχγθξηζεο κε ηε δεχηεξε θαηά ζεηξά θπξίαξρε πξαθηηθή, 

απηή ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε παηέξεο θαη πηνχο πνπ πξνζεγγίδεη ην 14%, ελψ 

αθφκα θαη αλ αζξνηζηνχλ φιεο νη πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε ζπγγελείο 

πξψηνπ βαζκνχ, δελ ππεξβαίλνπλ ην 23,6%.
539

 Σέινο, έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ 

εληζρχεη ηε δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηελ θπξηαξρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο, είλαη ην 

γεγνλφο φηη ηα κέιε ησλ 96 απφ ηηο ζπλνιηθά 126 επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, 

ήηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν αδέιθηα, κε πην ηδηαίηεξε πεξίπησζε απηή ησλ αδειθψλ 

Αληψληνπ, Γεκήηξηνπ, Κσλζηαληίλνπ, Δκκαλνπήι, Νηθφιανπ θαη ππξίδσλα 
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 Δίλαη ζαθέο φηη ζε πνιιέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο κεηείραλ αδέιθηα. Χζηφζν 

ζεσξήζεθε φηη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο κηα μερσξηζηή πεξίπησζε, θαηεγνξηνπνηνχκελεο κε 

βάζε ηελ παξνπζία ηνπ γνλέα, θαζψο ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ην πξφζσπν απηφ, αλεμαξηήησο 

θχινπ θαη κε ειάρηζηεο ίζσο εμαηξέζεηο, απνηεινχζε ην θεληξηθφ κέινο ηεο επηρείξεζεο. 
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Γεψξγηνπ Σξνπιηλνχ, ζπλνιηθά έμη αδέιθηα, πνπ εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ην 

1943 λα θαηέρνπλ αιεπξφκπιν ζηηο ηαχγεο Μνλνθαηζίνπ.
540

 

ε δεχηεξν επίπεδν, ηνπνζεηνχληαη νη πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε 

γνλείο θαη παηδηά, φπσο θαη κεηαμχ ζπδχγσλ. ηελ θαηεγνξία απηή, θπξίαξρε ηάζε 

ήηαλ απηή ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε παηέξα θαη γην, ελψ νη πεξηπηψζεηο 

ζπκκεηνρήο θνξηηζηψλ είλαη ζαθψο ιηγφηεξεο. Δπηπιένλ, εληνπίδνληαη 13 ζπλνιηθά 

πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε κεηέξεο θαη παηδηά, απφ ηηο νπνίεο κφλν κία 

δελ ζπλδεφηαλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν κε θάπνηα δηαδηθαζία θιεξνλφκεζεο ή 

δηαδνρήο.
541

 Σέινο, αξθεηέο είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο ζχκπξαμεο αλάκεζα ζε 

πξφζσπα κε άιιεο κνξθέο ζπγγέλεηαο. 

Μία απξφζκελα δηαδεδνκέλε, αλαινγηθά, κνξθή ζπλεξγαζίαο, ήηαλ αλάκεζα 

ζε θνπληάδνπο θαη λχθεο, φπνπ εληνπίδνληαη ηξεηο πεξηπηψζεηο, θαηλφκελν πνπ 

παξαηεξείηαη θαη αλάκεζα ζε θνπληάδνπο. Θα πξέπεη σζηφζν λα ιακβάλεηαη ππφςε, 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζπγγέλεηαο, φπσο θαη φιεο φζεο ππάγνληαη ζην δεχηεξν 

θαη ηξίην βαζκφ, κε κφλε εμαίξεζε εθείλεο πνπ αθνξνχζαλ αδέιθηα, ζπάληα 

απνηππσλφηαλ κε ζαθήλεηα ζηα κεηξψα. πλεπψο νη πεξηπηψζεηο απηέο, πηζαλφλ λα 

ήηαλ πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ εληνπίζηεθαλ, ελψ είλαη ζαθέο φηη ζην 

ζχλνιν ηνπο ζρεηίδνληαλ κε θάπνηα ηδηαίηεξε θαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε ι.ρ. ηεο 

επηρείξεζεο ησλ «Αδειθψλ Μπνπξλέινπ», καδί κε ηνλ Γεψξγην Ν. Μπνπξλέιν 

κεηείρε θαη λχθε ηνπ,  Καιιηφπε Α. Μπνπξλέινπ. Γεχηεξνο δηαρεηξηζηήο νξίδνληαλ ν 

Νηθφιανο Α. Μπνπξλέινο, ν νπνίνο θιεξνλνκεί απφ θνηλνχ κε ηνλ αδειθφ ηνπ 

Αξηζηείδε ηελ επηρείξεζε, ηξία ρξφληα κεηά ηελ αξρηθή ηεο εγγξαθή.
542

 Έλα άιιν 

αζπλήζηζην παξάδεηγκα είλαη απηφ ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Γεσξ. Υξηζηνθίδε, πνπ ην επηέκβξην ηνπ 1940 αλαζέηεη νπζηαζηηθά ηελ επηρείξεζε 

ηνπ ζηε ζχδπγν ηνπ Πελειφπε θαη ηνλ αδειθφ ηνπ ηπιηαλφ, γηα λα ηελ μαλαλαιάβεη 

ν ίδηνο ην 1945, κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ.
543

 

Μία ηδηαίηεξε ηέινο ηάζε, πνπ δελ αθνξά ηηο ζρέζεηο ζπγγέλεηαο, είλαη απηή 

ηεο ζχκπξαμεο αλάκεζα ζε ππαιιήινπο θαη εξγνδφηεο. Σν ελδερφκελν απηφ 

παξνπζηάδεη αληίζηνηρεο δπζθνιίεο εληνπηζκνχ, φπσο απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.6, θαηαγξαθή 963. 
541

 Πξφθεηηαη γηα ηελ «Δηαηξία Μεηαθνξψλ Ζξαθιείνπ Καιιέξγεο, θαθηαλάθεο & ία», φπνπ 

κεηείρε ε Γαξπθαιιηά, ρήξα Δκκαλνπήι Καιιέξγε, κεηέξα ελφο απφ ηα κέιε, ηνπ Γεψξγηνπ Δκκ. 

Καξέιιε, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.4, θαηαγξαθή 532. 
542

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 138 θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 723. 
543

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 655, Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 699 θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, 

θαηαγξαθή 1019. 
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παξαπάλσ, κε επαθφινπζν νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο λα είλαη κάιινλ ηζρλέο θαη 

ακθηζβεηνχκελεο. Παξφια απηά, επηκέξνπο ελδείμεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο 

πεγέο θαη πξνθνξηθέο καξηπξίεο ζπλεγνξνχλ ζην φηη, ε ηάζε απηή ππήξρε θαη ήηαλ 

αξθεηά ηζρπξή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε επηρείξεζε ηνπ 

Υξηζηφδνπινπ Κσλζη. Ενπξάξε, ηελ νπνία κεηέηξεςε ην 1930 απφ αηνκηθή ζε 

εηεξφξξπζκε, ππφ ηνλ ηίηιν «Κξεηηθή Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξείαο Υξήζηνο 

Κ. Ενπξάξεο (Δ.Β.Δ.Κ.)». Ζ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε δηαιχζεθε έλα ρξφλν πεξίπνπ 

κεηά ηελ ίδξπζε ηεο, νδεγψληαο ζηελ επαλαθνξά ηεο αξρηθήο, φηαλ φκσο ην 1945 

κεηά ην ζάλαην ηνπ Ενπξάξε, απηή κεηεηξάπε ζε νκφξξπζκε γηα λα δηακνηξαζηεί 

ζηνπο θιεξνλφκνπο, ζε απηνχο πεξηιακβαλφηαλ θαη ε νθία Παξαζθεπνπνχινπ, πνπ 

ππήξμε εηεξφξξπζκν κέινο ηεο Δ.Β.Δ.Κ., θαη φπσο ζεκεηψλεηαη, είρε ππάξμεη επί 17 

έηε ππάιιεινο ζην θαηάζηεκα ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ.
544

 

 

2.4.3. Γηακόξθσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαρείξηζε. 

 

Σν γεληθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ξπζκηδφηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ κηαο 

επηρείξεζεο ζηε δηαρείξηζε ηεο, θαζνξηδφηαλ απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία αλάινγα κε 

ηε λνκηθή ηεο κνξθή. κσο ηα φξηα απηά δελ ζα κπνξνχζαλ ζε θακία πεξίπησζε λα 

ζεσξεζνχλ απφιπηα, θαζψο ζε πξαθηηθφ επίπεδν κπνξνχζαλ λα ππεξθεξαζηνχλ κέζα 

απφ ηελ θνηλή ζπλαίλεζε θαη ηε ρξήζε πνηθίισλ, έκκεζσλ θαη αλεπίζεκσλ 

πξαθηηθψλ. Δπί ηεο νπζίαο, ην πνηνο ή πνηνη ζα αζρνινχληαλ κε ηε δηαρείξηζε φπσο 

θαη πνηα ζα ήηαλ ε κνξθή θαη ηα φξηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο, ήηαλ έλα δήηεκα πνπ 

επαθηφηαλ απνθιεηζηηθά ζηε βνχιεζε ησλ κειψλ.  

Μία πξψηε θαηεγνξία, απνηειεί ε χπαξμε αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο 

νπνίεο δειψλεηαη φηη ε δηαρείξηζε αζθνχληαλ απφ έλα έσο θαη ηξία άηνκα, πέξαλ ηνπ 

κνλαδηθνχ δηθαηνχρνπ. Ο αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ είλαη αλαινγηθά κηθξφο, 

κφιηο 28 ζε ζχλνιν 1385 επηρεηξήζεσλ (2%), κε δεδνκέλεο σζηφζν ηηο ειιείςεηο ησλ 

κεηξψσλ αιιά θαη ηελ αλεπίζεκε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζρέζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζψπσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη εχινγα λα ζεσξεζεί φηη φζεο εληνπίζηεθαλ, 

απνηεινχζαλ έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπλφινπ (Πίλαθαο 2.4.9).  

ρη ηπραία, κφιηο πέληε απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχζαλ πξφζσπα γηα 

ην νπνία δελ ηεθκεξηψλεηαη θάπνηα ζρέζε ζπγγέλεηαο, γηα ηξία απφ ηα νπνία, 

δειψλεηαη κε ζαθήλεηα φηη ήηαλ ππάιιεινη. Με ηελ εμαίξεζε δχν κεηθηψλ 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 550, Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 741 θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, 

θαηαγξαθή 1021. 
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πεξηπηψζεσλ, φιεο νη ππφινηπεο αθνξνχζαλ θαηά ην ήκηζπ ηε ζχκπξαμε ζπγγεληθψλ 

πξνζψπσλ, φπσο αδέιθηα ή ζπδχγνπο θ.α., ελψ ην άιιν κηζφ ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα 

ζηνλ παηέξα, σο δηθαηνχρν ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ, ή ηνπο πηνχο ηνπ. Σν πςειφ 

αλαινγηθά απηφ πνζνζηφ, φπσο θαη ην γεγνλφο φηη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηπηψζεηο, ηα 

 

Πίλαθαο 2.4.9. Αξηζκόο δηαρεηξηζηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ θαη ην λνκηθό 

ραξαθηήξα αλά επηρείξεζε, ζπλνιηθά. 

Ννκηθόο 

ραξαθηήξαο 

αξηζκόο 

κειώλ 
ζύλνιν 

αξηζκόο δηαρεηξηζηώλ  ύπαξμε ζπγγέλεηαο 

1 2 3 4 5 6 9 λαη όρη Μεηθηό 

Αηνκηθή 1 1385 - 22 5 1 - - - 21 5 2 

Ο.Δ. 

2 228 38 188 2 - - - - 98 130 0 

3 48 15 14 19 - - - - 18 16 14 

4 25 9 4 1 11 - - - 14 5 6 

5 9 3 2 3 - 1 - - 5 1 3 

6 6 1 2 - - - 3 - 2 0 4 

9 2 - 1 - - - - 1 0 0 2 

10 2 - 1 1 - - - - 1 0 1 

11 1 1 - - - - - - 0 1 0 

Δ.Δ. 

2 22 20 2 - - - - - 7 15 0 

3 20 12 8 - - - - - 4 12 4 

4 9 7 1 1 
 

- - - 2 3 4 

5 2 1 - 1 - - - - 0 1 1 

6 1 1 - - - - - - 0 1 0 

8 1 - 1 - - - - - 0 0 1 

Μεηνρηθή 
5 1 - - - 1 - - - 0 0 1 

7 1 - 1 - - - - - 0 0 1 

A.E. - 13 - - - - - - - - - - 

Άγλσζην 

2 18 16 2 - - - - - 9 9 0 

3 4 3 1 - - - - - 1 2 1 

4 2 - 2 - - - - - 1 1 0 

5 2 2 - - - - - - 0 1 1 

ζύλνιν 1802 129 252 33 13 1 3 1 183 203 46 

 

πξφζσπα απηά αλαδείρζεθαλ ζε δεχηεξν ρξφλν ζε θαλνληθά κέιε ή αλέιαβαλ εμ 

νινθιήξνπ ηελ επηρείξεζε ιφγσ απνρψξεζεο ή ζαλάηνπ ηνπ παηέξα ηνπο, δείρλεη φηη 

ζε κεγάιν βαζκφ, ε ηάζε απηή ζπλδένληαλ κε ηηο δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο κίαο 

επηρείξεζεο ζηνπο άκεζνπο δηαδφρνπο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ν ππξίδσλ 

Σνππνγηάλλεο αλέθεξε ήδε ην 1925 φηη ζπλδηαρεηξηζηέο θαη αληηπξφζσπνη ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ ήηαλ νη πηνί ηνπ, Κσλζηαληίλνο θαη Γεψξγηνο. ηαλ ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν απνζχξζεθε 18 ρξφληα αξγφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, ε 
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επηρείξεζε πέξαζε εμ νινθιήξνπ ζηα δχν αδέιθηα, κε ηελ πξνζζήθε ησλ δχν 

κηθξφηεξσλ ειηθηαθά αδειθψλ, ηνπ Ησάλλε θαη ηνπ Νηθνιάνπ.
545

 

Πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο πεξηζζνηέξσλ, ζε ζρέζε κε ηα ηππηθά 

πξνβιεπφκελα, κειψλ ζηε δηαρείξηζε, εληνπίδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπλεηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε έλα ειάρηζην φκσο αξηζκφ κφιηο ηξηψλ πεξηπηψζεσλ. 

Γηα ηε ζσζηή σζηφζν εθηίκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο, ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε φηη πνιιέο απφ ηηο ζπλεηαηξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζηειερψλνληαλ απφ 

πξφζσπα κε ζπγγεληθνχο, ζπλήζσο, δεζκνχο, κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ, αλ φρη ηε 

κεηεμέιημε, αιιά ηνπιάρηζηνλ ηελ επίζεκε κνξθή επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνήιζαλ απφ 

δηαδηθαζίεο παξαπιήζηεο κε απηέο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπκκεηνρήο γηα ηηο ζπλεηαηξηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη 

αξρηθά λα γίλεη ζε δχν επίπεδα, θαη κε θξηηήξηα βαζηζκέλα ζηηο δηαθνξέο πνπ 

πξνέβιεπε ν λφκνο γηα ηηο νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο επηρεηξήζεηο. Έηζη, επί 

ζπλφινπ 319 νκφξξπζκσλ επηρεηξήζεσλ, εληνπίζηεθαλ 223 φπνπ ν αξηζκφο ησλ 

δηαρεηξηζηψλ αληηζηνηρνχζε ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ, κέγεζνο πνπ θπκαηλφηαλ απφ 

δχν έσο έμε, θηάλνληαο ζην κέγηζην επίπεδν ζηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξίαο «Αληψληνο 

Αγγειηδάθεο & ία» κε ηελ επσλπκία «Γξφζνο», πνπ, φπσο ζεκεηψλεηαη ζηε ζρεηηθή 

θαηαγξαθή, απνηεινχζε πξντφλ ηεο ζπλεξγαζίαο ελλέα ζπλνιηθά «…βηνκεράλσλ 

αεξηνχρσλ πνηψλ».
546

 Ζ αληίζεηε ηάζε θαηαγξάθεηαη γηα ηηο ππφινηπεο 96 

νκφξξπζκεο επηρεηξήζεηο, πνπ απνηεινχληαλ απφ δχν έσο θαη έληεθα κέιε, έρνληαο 

σο δηαρεηξηζηέο απφ έλα έσο θαη ηξία άηνκα θαηά πεξίπησζε. ηελ θαηεγνξία απηή, 

νη επηρεηξήζεηο πνπ ππεξέβαηλαλ ηα ελλέα κέιε αλέξρνληαη ζε ηέζζεξηο, φπνπ ζην 

ζχλνιν ηνπο απνηεινχζαλ θαη απηέο πξντφλ ηεο ζχκπξαμεο ηδηνθηεηψλ άιισλ 

επηρεηξήζεσλ, ή άιια πξφζσπα θνηλήο εκπηζηνζχλεο, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο, 

αλαιάκβαλαλ ηε δηαρείξηζε. 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ζε θακία απφ ηηο εηεξφξξπζκεο επηρεηξήζεηο ν 

αξηζκφο ησλ κειψλ δελ ηαπηίδεηαη κε εθείλν ησλ δηαρεηξηζηψλ, κε κία κφλν 

εμαίξεζε.
547

 Δηδηθφηεξα, ζε 44 απφ ηηο 52 εηεξφξξπζκεο επηρεηξήζεηο ε δηαρείξηζε 

αζθνχληαλ απφ ην ζχλνιν ησλ νκφξξπζκσλ κειψλ, ελψ ζε κφιηο 9, εληνπίδνληαη 

απνθιίζεηο, 7 φπνπ ηε δηαρείξηζε αζθνχζε έλα απφ ηα δχν νκφξξπζκα κέιε, θαη 2 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 66 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.6, θαηαγξαθή 919. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 621. 
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 Πξφθεηηαη γηα ηελ εηεξφξξπζκε επηρείξεζε «Υξηζηνθίδεο & ία», κία ηδηφηππε πεξίπησζε, πξντφλ 

ηεο παξαρψξεζεο ηεο απφ ηνλ αξρηθφ ηδηνθηήηε ζηε ζχδπγν θαη ηνλ αδειθφ ηνπ, ν νπνίνο, παξφηη 

απνηεινχζε εηεξφξξπζκν κέινο θαη ήηαλ θάηνηθνο Αζελψλ, θαηαγξάθεηαη σο δεχηεξνο ηε ηάμεη 

δηαρεηξηζηήο, βάζε ζρεηηθνχ πιεξεμνπζίνπ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, θαηαγξαθή 1019.  
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φπνπ ζε ζχλνιν ηεζζάξσλ νκφξξπζκσλ κειψλ, ε δηαρείξηζε είρε αλαηεζεί ζηε κία 

πεξίπησζε ζε ηξία, θαη ζηελ άιιε ζε έλα κφλν κέινο (Πίλαθαο 2.4.10).
548

 

 

 

Πίλαθαο 2.4.11. πκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ζε ζρέζε κε ηελ ύπαξμε κνξθώλ 

ζπγγέλεηαο αλάκεζα ζηα κέιε. 

πκκεηνρή 
λνκηθή κνξθή 

ζύλνιν 
ζπγγελείο κε ζπγγελείο κεηθηό 

νκνξ. εηεξ. κέγεζνο % κέγεζνο % κέγεζνο % 

πλνιηθή 223 41 264 105 40 142 53 17 21 

Μεξηθή 96 11 107 41 38 44 43 22 19 

ύλνιν 319 52 371 146 39 186 50 39 11 

 

ε πνζνζηηαίν επίπεδν, νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε δηαρείξηζε αζθνχληαλ απφ ην 

ζχλνιν ησλ κειψλ, αλέξρνληαλ γηα ηηο νκφξξπζκεο επηρεηξήζεηο ζην 70%, θαη γηα ηηο 

εηεξφξξπζκεο ζην 83%, δηακνξθψλνληαο ην ζπλνιηθφ κέζν φξν ζην 71,7%. Απφ ηελ 

                                                      
548

 Ζ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, αθνξνχζε ηελ «Κξεηηθή ηαθηδηθή Δμαγσγηθή Δηαηξεία, Ησάλλεο Μ. 

Ξελάθεο θαη ία, Cretan Raisins Export Corporation», πνπ ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1936, ηεο νπνίαο 

ν ηξφπνο δηάζξσζεο απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νξγάλσζεο φρη κφλν ησλ 

εηεξφξξπζκσλ αιιάθαη ησλ νκφξξπζκσλ επηρεηξήζεσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Δηδηθφηεξα, ε δνκή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, πεξηειάκβαλε ηέζζεξα ζπλνιηθά νκφξξπζκα θαη έλα εηεξφξξπζκν κέινο, 

φινη έκπνξνη κε έδξα ην Ζξάθιεην, φπνπ ν θαζέλαο εμ απηψλ ππνρξενχληαλ βάζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

λα θαηαβάιεη ην ίδην πνζφ, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ησλ 500.000 δξαρκψλ. Ζ δηαρείξηζε 

φκσο, αλαζέηνληαλ ζε έλα κφλν απφ ηα νκφξξπζκα κέιε, ηνλ Ησάλλε Μ. Ξελάθε, βιπ. Πξσηνδηθείν, 

έγγξαθν 38, εκεξ. θαηαρψξεζε 28 Οθησβξίνπ 1936. Απφ ηα ππφινηπα νκφξξπζκα κέιε, ν Αληψληνο 

Υειηδψλεο, ζα είρε ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ , ελψ νη Μηράιεο Σδσξαθνιεπζεξάθεο θαη Κσλζηαληίλνο 

Νηθεηφπνπινο, ηε δπλαηφηεηα θαηά ζεηξά, αλαπιήξσζεο ηνπ Ξελάθε ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ. 

Πίλαθαο 2.4.10. Αξηζκόο δηαρεηξηζηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ θαη 

ην λνκηθό ραξαθηήξα γηα ηηο εηεξόξξπζκεο επηρεηξήζεηο. 

Αξηζκόο 

κειώλ 

πεξηπηώζεηο 

ζπλνιηθά 

νκόξ. 

κέιε 

εηεξ. 

κέιε 
πεξηπηώζεηο 

αξηζκόο δηαρεηξηζηώλ  

1 2 3 4 

2 22 1 1 22 20 2 - - 

3 20 
1 1 5 5 - - - 

2 1 15 7 8 - - 

4 9 

1 3 6 6 - - - 

2 2 1 - 1 - - 

3 1 2 - - 2 - 

5 2 4 1 2 1 - 1 - 

6 1 1 5 1 1 - - - 

8 1 2 6 1 - 1 - - 

ύλνιν 55 40 12 3 0 
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πξνζπάζεηα ζπζρεηηζκνχ ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή 

ζε απηέο ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ, δελ πξνέθπςε θαλέλα ζπκπέξαζκα πνπ λα ζπλδέεη 

ηηο δχν απηέο παξακέηξνπο, απνδεηθλχνληαο αληίζεηα, φηη ην ελδερφκελν ηεο 

ζπιινγηθήο δηαρείξηζεο είλαη πςειφηεξν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ζηελ επηρείξεζε 

κεηείραλ κέιε ρσξίο δεζκνχο ζπγγέλεηαο (Πίλαθαο 2.4.11).  

Σν ίδην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλαδήηεζε θάπνηνπ άιινπ 

κνηίβνπ, ζε ζρέζε κε παξακέηξνπο φπσο ην αληηθείκελν εξγαζηψλ, ή ην ελδερφκελν 

ηεο πξνέιεπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ άιιεο πξνυπάξρνπζεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε 

ηα κεγέζε αλά θαηεγνξία απνδείρζεθαλ ζρεδφλ ηαπηφζεκα, ελψ ζηε δεχηεξε 

πξνέθπςε φηη νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο θαηαγξάθεηαη πιήξε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαρείξηζε πξνέξρνληαλ απφ παιαηφηεξεο ζε πνζνζηφ κφιηο 31,5%, κε ην ζχλνιν ησλ 

ππνινίπσλ λα αθνξά επηρεηξήζεηο μεθάζαξα λέεο σο πξνο ηελ ίδξπζε ηνπο. Σέινο, 

εμεηάζηεθε ην ελδερφκελν ηεο ζπκκεηνρήο κειψλ πνπ δελ θαηνηθνχζαλ ζηελ έδξα 

ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο θαη πάιη λα πξνθχςεη θάπνην νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα. 

Γηαπηζηψζεθε σζηφζν, φηη αλαινγηθά, ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

ζπλνιηθήο ζπκκεηνρήο αλεξρφηαλ ζε 24 πεξηπηψζεηο επί ζπλφινπ 264 (9%) , ελψ γηα 

εθείλεο ηεο κεξηθήο ζπκκεηνρήο 18 ζε ζχλνιν 107 (17%).  

Ζ κφλε θαηεγνξία, φπνπ ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πεξηπηψζεσλ, ν αξηζκφο ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ππνιεηπφηαλ εθείλνπ ησλ κειψλ, είλαη εθείλεο φπνπ ε ζπκκεηνρή 

ππεξέβαηλε ηα ελλέα κέιε γηα ηηο νκφξξπζκεο, θαη ηα πέληε γηα ηηο εηεξφξξπζκεο. 

Χζηφζν, ην γεγνλφο απηφ αηηηνινγείηαη αθελφο κελ απφ ηνλ πςειφ ζε ζρέζε κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο αξηζκφ κειψλ, πνπ θαζηζηνχζε δχζθνιε ηελ ζπκκεηνρή φισλ ζηε 

δηαρείξηζε, αθεηέξνπ δε απφ ηελ ηδηαίηεξε δνκή ησλ πεξηζζνηέξσλ εμ απηψλ, πνπ επί 

ηεο νπζίαο απνηεινχζαλ ηε κεηεμέιημε παιαηνηέξσλ, ή κηα θάπνηα κνξθή 

παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηαο άιισλ επηρεηξήζεσλ. 

πκπεξαζκαηηθά, κε δεδνκέλε ηελ απνπζία ελφο ζαθνχο ζπζρεηηζκνχ, κπνξεί 

λα ππνζηεξηρζεί, φηη ην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαρείξηζε δελ πξνζδηνξηδφηαλ 

απφ θάπνηεο ηδηαίηεξεο παξακέηξνπο Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαίξσλ ζηε 

δηαρείξηζε, φπσο θαη ε χπαξμε ππεξδηπιάζηνπ αξηζκνχ νκφξξπζκσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

εηεξφξξπζκεο επηρεηξήζεηο, νπζηαζηηθά επηβεβαηψλνπλ ηελ πεηζκαηηθή πξνζήισζε 

ηνπ ηνπηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζηε ρξήζε κνξθψλ ζπλεξγαζίαο, πνπ 

επέηξεπαλ ηελ απφ θνηλνχ δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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2.4.4. Ο ξόινο ησλ γπλαηθώλ.  

 

Με δεδνκέλε ηε ζεκαζία, φρη κφλν ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ εθάζηνηε 

δηθαηνχρνπ κίαο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ θχθινπ ησλ ζπγγελψλ, ηφζν 

ζηε ζηειέρσζε φζν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο, ηίζεηαη αλαπφθεπθηα ην εξψηεκα ηνπ 

βαζκνχ ζπκκεηνρήο φπσο θαη ηνπ ξφινπ, νξηζκέλσλ ηδηαίηεξσλ θαηεγνξηψλ φπσο ηα 

παηδηά ή νη γπλαίθεο. Γπζηπρψο, ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο εληνπίζηεθαλ ζε ζρέζε κε 

ηελ πξψηε θαηεγνξία, πξνεξρφκελεο φρη απφ άκεζεο αλαθνξέο αιιά απφ ζεκεηψζεηο, 

φπνπ επηζεκαηλφηαλ ε χπαξμε θαζεζηψηνο θεδεκνλίαο ή επνπηείαο γηα νξηζκέλα 

αλήιηθα κέιε επηρεηξήζεσλ.  

Αληίζεηα, ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην ξφιν ησλ γπλαηθψλ ππνζηεξίδεηαη 

ηθαλνπνηεηηθά κέζα απφ έλα πιήζνο ζεκεηψζεσλ θαη εγγξαθψλ, ρσξίο λα 

παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ απιά έλα κέξνο ηνπ 

θάζκαηνο ησλ επηζήκσλ κφλν δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Οπσζδήπνηε, ε δηαπίζησζε 

απηή ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ εμέηαζε δεηεκάησλ, κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρψξνπ ησλ επηρεηξήζεσλ σο 

έλα πξνλνκηαθφ πεδίν δξάζεο ησλ αλδξψλ, πεξηφξηδε αθφκα πεξηζζφηεξν ην 

ελδερφκελν ηεο απνηχπσζεο αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ, ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ.
549

 

Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε πξνθχπηεη κε ην πην ζαθή ηξφπν, κέζα απφ ηελ 

χπαξμε κφιηο 174 ζρεηηθψλ αλαθνξψλ επί ζπλφινπ 2884 (6%). Σν κέγεζνο απηφ 

αληηζηνηρεί ζε 158 δηαθνξεηηθά πξφζσπα, φπνπ κεηά ηελ αθαίξεζε εθείλσλ γηα ηα 

νπνία, είηε δελ παξέρνληαη επαξθήο πιεξνθνξίεο, είηε δελ είραλ θάπνην νπζηαζηηθφ 

ξφιν, ή απιά εκπίπηνπλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

πεξηνξίδεηαη ζε 124 πξφζσπα.
550

 Χζηφζν, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο 14 εμ απηψλ ζε δχν 

                                                      
549

 Σν έιιεηκκα απηφ, δελ απνηειεί απνθιεηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηξψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεηαη «...έλαο κεγάινο αξηζκφο εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ δηαθεχγεη απφ 

ηηο ζηαηηζηηθέο. Πξφθεηηαη γηα γπλαίθεο, θφξεο θαη ζπδχγνπο ησλ εξγνδνηψλ, αιιά θαη γηα άιιεο πνπ 

εξγάδνληαη «αηχπσο» ρσξίο λα έρνπλ ζρέζε κηζζσηήο εξγαζίαο. Ζ θαη' νίθνλ εξγαζία δελ 

θαηαγξάθεηαη ζηηο ζηαηηζηηθέο. Οη πεγέο ζησπνχλ γηα ηηο γπλαίθεο πνπ απαζρνινχληαη επνρηαθά ή γη' 

απηέο πνπ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο αζθνχλ ηαπηφρξνλα δχν επαγγέικαηα», βιπ. Εηδή, 

αιίκπα, Γπλαίθεο εξγάηξηεο ζηελ Διιεληθή βηνκεραλία θαη ζηελ βηνηερλία (1870-1922), Κέληξν 

Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ, Αζήλα 2002, ζει. 20. ρεηηθά κε ηελ χπαξμε αληίζηνηρσλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζηηο επίζεκεο απνγξαθέο, βιέπεηε, Έθε, Αβδειά, «Οη γπλαίθεο, θνηλσληθφ δήηεκα», ζην Υ. 

Υαηδετσζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, ν Μεζνπόιεκνο 1922-1940, Σφκνο Β1, 

Βηβιηφξακα, Αζήλα 2002, ζει. 342. 
550

 Αθαηξνχληαη νπζηαζηηθά 34 πξφζσπα, απφ ηα νπνία ηέζζεξα κεηείραλ ζε Α.Δ., ρσξίο λα 

παξέρνληαη ηδηαίηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην ξφιν ηνπο, ηέζζεξηο ζε επηρεηξήζεηο κε έδξα εθηφο ηεο 

πεξηθέξεηαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Γηα φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

εληνπίζηεθαλ, είηε πεξηειάκβαλαλ ζηνηρεηψδεηο αλαθνξέο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ, 
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δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο, ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ πξνζδηνξίζηεθε ελ 

ηέιεη ζηηο 138 πεξηπηψζεηο. Αληίζηνηρνο είλαη θαη ν αξρηθφο αξηζκφο ησλ ππφ εμέηαζε 

επηρεηξήζεσλ, απφ φπνπ φκσο ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ 35 πεξηπηψζεηο, ιφγσ ηεο 

ηαπηφρξνλεο ζπκκεηνρήο πεξηζζνηέξσλ απφ έλα πξφζσπα, δηακνξθψλνληαο ην 

ηειηθφ ζχλνιν ζηηο 103 επηρεηξήζεηο.
551

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, φζα δεηήκαηα 

αθνξνχλ ηα πξφζσπα, φπσο ι.ρ. ν ηξφπνο ή ν ρξφλνο εηζφδνπ ζηηο επηρεηξήζεηο, ε 

ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε θ.α., εμεηάδνληαη κέζσ ησλ 138 πεξηπηψζεσλ, ελψ φζα 

αθνξνχζαλ απζηεξά θαη κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ 

ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο. 

Χο πξνο ηα γεληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο νη 

επηρεηξήζεηο απηέο ήηαλ ζπλεηαηξηθέο, θπξίσο νκφξξπζκεο θαη δεπηεξεπφλησο 

εηεξφξξπζκεο, ελψ αθνινπζνχλ νη αηνκηθέο. Ο ρξφλνο ίδξπζεο ηνπο δελ παξνπζηάδεη 

θάπνηα ηδηαίηεξε δηαθχκαλζε. Αληίζεηα, θαηαλέκεηαη ζε κία επξχηαηε πεξίνδν απφ ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1950, παξνπζηάδνληαο πςειέο 

ηηκέο κφλν θαηά ηα έηε 1924 θαη 1925, γεγνλφο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηηο επξχηεξεο 

ηάζζεηο ηεο ηξηεηίαο 1924-1926. Ζ χπαξμε ζαθψο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ 

ζπλεηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηηο αηνκηθέο, θαηά ηελ πεξίνδν απφ ην 1941 

θαη έπεηηα, ζα πξέπεη λα απνδνζεί φρη ζηε κεηαβνιή θάπνηνπ επηκέξνπο παξάγνληα 

αιιά ζηελ πξαθηηθή ηεο ηξνπνπνίεζεο, αηνκηθψλ ζπλήζσο, επηρεηξήζεσλ ζε 

ζπλεηαηξηθέο, κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο ηνπ ζπλφινπ ησλ θιεξνλφκσλ 

(Πίλαθαο 2.4.12). 

 

Πίλαθαο 2.4.12. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά επηρεηξήζεσλ όπνπ κεηείραλ γπλαίθεο. 

λνκηθή 

κνξθή 
ζύλνιν 19νο 

1900 

1920 

1921 

1940 

1941 

1960 
; εκπόξην παξαγσγή 

εηζαγσγέο 

εμαγσγέο 
άιιν 

Αηνκηθέο 42 2 13 19 6 2 31 10 6 4 

Ο.Δ. 45 0 0 19 25 0 24 16 14 5 

Δ.Δ. 13 0 0 9 4 1 9 4 7 3 

Μεηνρηθέο 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Άγλσζην 2 0 1 0 0 1 1 0 3 0 

ύλνιν 103 2 14 48 35 4 65 31 30 12 

 

                                                                                                                                                        
είηε αθνξνχζαλ δηαδηθαζίεο άζρεηεο κε ηελ θαζα απηφ επηρεηξεκαηηθή δξάζε φπσο ι.ρ. ηε ρνξήγεζε 

πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπληάμεσλ θ.α.. 
551

 Δηδηθφηεξα, εληνπίζηεθαλ 12 επηρεηξήζεηο φπνπ κεηείραλ δχν γπλαίθεο, νρηψ φπνπ κεηείραλ ηξεηο, 

θαη απφ κία πεξίπησζε κε ηε ζπκκεηνρή ηεζζάξσλ θαη πέληε γπλαηθψλ.  
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Δμίζνπ επξεία είλαη θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ησλ 

εξγαζηψλ. ε ζπλνιηθφ επίπεδν, 69 απφ ηηο 103 επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε 

έλα κφλν ηνκέα, 25 ζε δχν, θαη 9 ζε ηξεηο. Κπξίαξρε ελαζρφιεζε απνηεινχζε ην 

εκπφξην, κε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο λα δξαζηεξηνπνηείηαη 

παξάιιεια θαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ι.ρ. ζηηο αληηπξνζσπείεο ή ζηνλ δεπηεξνγελή 

ηνκέα. Ηδηαίηεξα δηαδνκέλε ήηαλ θαη ε ελαζρφιεζε κε ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, 

ελψ εληνπίζηεθαλ ζαθψο ιηγφηεξεο πεξηπηψζεηο ελαζρφιεζεο κε άιια αληηθείκελα, 

ζπλήζσο ζην πεξηζψξην ηεο θχξηαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, φπσο πξαθηνξεχζεηο, 

λαπηηιηαθά, παξαγγειηνδνρηθέο εξγαζίεο θαη κεηαθνξέο  

 

α. Σξόπνη εηζόδνπ θαη ζρέζεηο ζπγγέλεηαο.  

 

Έλα πξψην δεηνχκελν, απνηειεί ν ηξφπνο έληαμεο ησλ γπλαηθψλ. Με βάζε ηα ηξία 

θχξηα ελδερφκελα, εληνπίζηεθαλ 82 (60%) πεξηπηψζεηο φπνπ, αηηία ηεο εηζφδνπ, ή 

ηεο ζπλνιηθήο αλάιεςεο κίαο επηρείξεζεο, ήηαλ θάπνηα δηαδηθαζία θιεξνλφκεζεο, 

θαη ζπαληφηεξα δηαδνρήο. Απφ ηηο ππφινηπεο, 36 ζπλδένληαλ κε ηε ζπκκεηνρή 

γπλαηθψλ ζηελ ίδξπζε ηνπο, ή ηηο είραλ ηδξχζεη νη ίδηεο, ελψ ζε 20 πεξηπηψζεηο ε 

είζνδφο ηνπο απνζθνπνχζε είηε ζηελ έληαμε λέσλ κειψλ είηε ζηελ αληηθαηάζηαζε 

παιαηφηεξσλ. ε κία κνλαδηθή πεξίπησζε, αηηία ήηαλ ν δηαρσξηζκφο ηεο επηρείξεζεο 

αλάκεζα ζε κεηέξα θαη γην, θαζψο ηελ είραλ θιεξνλνκήζεη απφ θνηλνχ, κεηά ην 

ζάλαην ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ. Μεηαθέξνληαο ην δηαρσξηζκφ απηφ ζην επίπεδν ησλ 

θαζαπηφ επηρεηξήζεσλ, εμαηξψληαο δειαδή ηηο πεξηπηψζεηο ηαπηφρξνλεο ζπκκεηνρήο 

γπλαηθψλ ζηελ ίδηα επηρείξεζε, ηα παξαπάλσ κεγέζε δηακνξθψλνληαη ζε 54, 31 θαη 

18 πεξηπηψζεηο αληίζηνηρα (Πίλαθαο 2.4.13). 

Μία δηαθνξεηηθή έθθξαζε ηεο παξαπάλσ θαηαλνκήο, πνπ επηβεβαηψλεη ην 

θπξίαξρν ξφιν ηεο θιεξνλφκεζεο, απνηειεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβνχζε 

απφ ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν κεησλφηαλ ζηε ζπλέρεηα, ζεκεηψλνληαο 

δχν αθφκα κηθξφηεξεο θνξπθψζεηο θαηά ην δηάζηεκα απφ ηα 36 έσο ηα 40 θαη απφ ηα 

51 έσο ηα 60 έηε. Ζ παξαπάλσ θαηαλνκή ζπκβαδίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ηα 

αίηηα ηεο εηζφδνπ. Οη 16 ζπλνιηθά πεξηπηψζεηο ηεο πξψηε δεθαεηίαο, θαηαλέκνληαη 

ηζφηηκα αλάκεζα ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, φπνπ αηηία εηζφδνπ ήηαλ ε θιεξνλφκεζε 

θαη ε απιή έληαμε, ελψ φζν απμάλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα, ε ζρέζε απηή 

αλαηξέπεηαη ππέξ ησλ πεξηπηψζεσλ θιεξνλφκεζεο. Δηδηθφηεξα, θαηά ηα επφκελα 20 

ρξφληα φπνπ ζεκεηψλεηαη θαη ε θνξχθσζε ηεο ζρεηηθήο θακπχιεο, ε ζρέζε απηή  
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 Πίλαθαο 2.4.13. Σξόπνο έληαμεο ησλ γπλαηθώλ ζηηο επηρεηξήζεηο κε βάζε ηε λνκηθή κνξθή 

θαη ηε ζπκκεηνρή αλδξώλ ζε απηέο. 

Σξόπνο 

έληαμεο 

λνκηθή 

κνξθή 
επηρεηξήζεηο 

% αλά 

θαηεγνξία επί 

ηεο λνκηθήο 

κνξθήο 

πεξηπηώζεηο 
κόλν γπλαίθεο 

κεηθηέο 

πεξηπηώζεηο πξόζσπα 

Κιεξνλόκεζε 

/ δηαδνρή 

αηνκηθέο 24 57 24 24 24 0 

Ο.Δ. 26 58 54 3 10 23 

Δ.Δ. 3 23 3 0 0 3 

άγλσζην 1 50 1 0 0 1 

ζύλνιν 54 52 82 27 34 27 

Ίδξπζε / 

ηδξπηηθό 

κέινο 

αηνκηθέο 17 40,5 17 17 17 0 

Ο.Δ. 11 24 14 1 2 10 

Δ.Δ. 1 8 1 0 0 1 

κεηνρηθή 1 100 1 0 0 1 

άγλσζην 1 50 3 0 0 1 

ζύλνιν 31 30 36 18 19 13 

Δίζνδνο / 

ελαιιαγή / 

δηάζπαζε 

αηνκηθέο 1 2,5 1 1 0 0 

Ο.Δ. 8 18 9 0 0 8 

Δ.Δ. 9 69 10 0 0 9 

ζύλνιν 18 18 20 1 0 17 

Γεληθό ζύλνιν 103   138 46 53 57 

 

Πίλαθαο 2.4.14. Υξνληθό δηάζηεκα αλάκεζα ζηε ίδξπζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ έληαμε 

ησλ γπλαηθώλ ζε απηέο.  

Έηε  πξόζσπα 
αηηία έληαμεο 

θιεξνλόκεζε ίδξπζε έληαμε θ.α. 

0 39 0 36 3 

2 1 0 0 1 

4 2 0 0 2 

6 5 3 0 2 

8 1 0 0 1 

9 7 5 0 2 

11 έσο 15 8 6 0 2 

16 έσο 20 11 8 0 3 

21 κε 25 18 17 0 1 

26 κε 30 11 10 0 1 

31 κε 35 4 4 0 0 

36 κε 40 9 8 0 1 

41 κε 45 2 2 0 0 

46 κε 50 4 4 0 0 

51 κε 60 5 4 0 1 

61 κε 65 2 2 0 0 

71 κε 75 3 3 0 0 

Άγλσζην 6 6 0 0 

ύλνιν 138 82 36 20 
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δηακνξθψλεηαη ζε έμη πξνο έλα, 41 έλαληη 6 πεξηπηψζεσλ ζε ζχλνιν 48, ελψ γηα φιν 

ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα αλαηξέπεηαη ξηδηθά θαζψο εληνπίδνληαη κφιηο 2 

πεξηπηψζεηο έληαμεο, έλαληη 27 θιεξνλφκεζεο (Πίλαθαο 2.4.14). 

Υξνλνινγηθά νη ππφ εμέηαζε πεξηπηψζεηο εθηείλνληαη απφ ην 1915 κέρξη θαη 

ην 1961, ρσξίο λα εληνπίδεηαη θάπνην ζηαζεξφ ρξνληθφ κνηίβν. Οξηζκέλεο αξρηθέο, 

απμεηηθέο ηάζεηο εληνπίδνληαη θαηά ηελ πξφζθνξε πεξίνδν 1924-1926, θαη μαλά ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, απφ ην 1933 κέρξη θαη ην 1936 κε κνλαδηθή εμαίξεζε 

ην 1935. Ζ δπλακηθή απηή παχεη πξφζθαηξα, γηα λα απμεζεί θαη πάιη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, θηάλνληαο ζηελ θνξχθσζή ηνπ ην 1941, φπσο θαη ζηα πξψηα 

κεηαπνιεκηθά ρξφληα, θαηά ην δηάζηεκα 1946-1947 (Πίλαθαο 2.4.5 θαη Γηάγξακκα 

2.4.1). 

ην πιαίζην ηεο πνξείαο απηήο παξαηεξείηαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ γπλαηθψλ ζε θάζε ζηάδην. Ο αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ ηεο πξψηεο αλνδηθήο 

πεξηφδνπ, πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηηο πέληε γπλαίθεο θαηά κέζνλ φξν, δηακνξθψλεηαη ην 

δηάζηεκα 1933-1936 ζηηο 5,5, πξνζεγγίδνληαο ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο ηηο 6 ή ηηο 7 αλ 

ιεθζεί ππφςε κφλν ε πεξίνδνο 1941-1943. Σν ίδην κέγεζνο, εθηηλάζζεηαη θαηά ηελ 

δηεηία απφ ην 1946 κέρξη ην 1947, φπνπ θηάλεη ην 9,5 (Γηάγξακκα 2.4.1). 

 

Γηάγξακκα 2.4.1. Σξόπνο έληαμεο γπλαηθώλ ζε επηρεηξήζεη ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία.  
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Αληίζηνηρεο φκσο κεηαβνιέο παξαηεξνχληαη θαη ζηελ ρξνληθή θαηαλνκή κε 

βάζε ηελ αηηία εηζφδνπ. Σν κέγεζνο ηνπο είλαη ειάρηζην σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο 

έληαμεο, φπνπ θαηαγξάθνληαη δχν κφλν κηθξέο θνξπθψζεηο ην 1935-1936, θαη μαλά 

 

Πίλαθαο 2.4.15. Έηνο έληαμεο ησλ γπλαηθώλ ζηηο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ην 

έηνο ίδξπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Έηνο  επηρεηξήζεηο πξόζσπα θιεξνλόκεζε ίδξπζε  άιιν 

1915 1 3 0 3 0 

1918 1 1 0 1 0 

1919 1 1 0 1 0 

1920 1 1 1 0 0 

1922 2 2 1 1 0 

1923 1 1 1 0 0 

1924 4 5 2 3 0 

1925 4 5 0 5 0 

1927 1 1 1 0 0 

1928 2 2 1 1 0 

1930 2 3 0 2 1 

1931 2 2 1 0 1 

1932 3 3 2 1 0 

1933 5 7 3 3 1 

1934 6 7 4 2 1 

1935 1 2 0 0 2 

1936 5 6 2 2 2 

1937 1 1 0 1 0 

1938 4 4 2 1 1 

1939 3 5 4 0 1 

1940 2 6 5 0 1 

1941 6 7 5 2 0 

1942 4 7 6 1 0 

1943 4 8 8 0 0 

1944 2 2 2 0 0 

1945 4 5 4 1 0 

1946 5 8 6 1 1 

1947 7 11 9 1 1 

1949 3 3 1 1 1 

1950 3 4 2 0 2 

1951 3 3 2 1 0 

1952 4 4 3 1 0 

1953 1 1 0 0 1 

1961 1 1 1 0 0 

Άγλσζην 6 6 3 0 3 

ύλνιν 105 138 82 36 20 
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ην 1950. Αληίζεηα, ηα άιια δχν ελδερφκελα παξνπζηάδνπλ έληνλεο κεηαβνιέο, 

θαηαλεκεκέλεο κε ζρεδφλ αληηζεηηθή θνξά. Δηδηθφηεξα, νη πεξηπηψζεηο ίδξπζεο 

επηρεηξήζεσλ απφ γπλαίθεο παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο ζηα κέζα ηηο 

δεθαεηίαο ηνπ 1920, θηάλνληαο νπζηαζηηθά ζην κέγηζην ζεκείν ηνπο ηα έηε 1924 θαη 

1925. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ πησηηθή ηάζε, κε κία κηθξή έθιακςε ην 1933 , ελψ 

απφ ην 1941 θαη έπεηηα δελ ππεξβαίλνπλ ηε κία πεξίπησζε αλά έηνο.  

πγθξίλνληαο ηελ πνξεία απηή κε ηελ πνξεία ησλ πεξηπηψζεσλ 

θιεξνλφκεζεο θαη δηαδνρήο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε δηακφξθσζε ηεο ππήξμε ηειείσο 

αληεζηξακκέλε, κέρξη θαη ην 1931, νπφηε θαη νη πεξηπηψζεηο θιεξνλφκεζεο κεηά 

βίαο αλέξρνληαη ζε κία αλά έηνο. Δθηηλάζζνληαη φκσο απφηνκα απφ ην 1933 θαη 

έπεηηα, θηάλνληαο ην 1934 ηηο ηέζζεξηο. Αθνινπζεί κηα πξφζθαηξε πηψζε πνπ 

θαηαιήγεη ζε κία καθξά πεξίνδν ελλέα εηψλ, απφ ην 1939 έσο 1947, φπνπ ν κέζνο 

φξνο ησλ πεξηπηψζεσλ αλέξρεηαη ζηηο πέληε αλά έηνο, δπλακηθή πνπ ζπληεξείηαη θαη 

θαηά ηα επφκελα ρξφληα, ζε βαζκφ ηέηνην ψζηε, αθφκα θαη αλ ην ρξνληθφ απηφ 

δηάζηεκα επεθηαζεί κέρξη ην 1952, ν κέζνο φξνο παξακέλεη πάλσ απφ ην ηέζζεξα.  

πλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα απηά κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ ήδε έρνπλ γίλεη 

ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ηε δηακφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί 

φηη απνηεινχζαλ δηαδηθαζίεο ζπκβαηέο κε ηηο επξχηεξεο ηάζεηο ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Ζ 

άλζεζε ησλ εηψλ 1924-1926, αιιά θαη ε αλάγθε, ελδερνκέλσο ηεο απνθαηάζηαζεο 

εθθξεκνηήησλ απφ ηελ πξνεγνχκελε πνιεκηθή πεξίνδν, αηηηνινγνχλ ηελ ίδξπζε 

επηρεηξήζεσλ απφ γπλαίθεο θαηά ην δηάζηεκα απηφ. Αληίζεηα, ε απφηνκε αχμεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ κεηαβίβαζεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ζα πξέπεη λα απνδνζεί  

ζε κάιινλ ηπραίνπο παξάγνληεο, ζε αληίζεζε κε ηα ρξφληα πξηλ θαη κεηά ην ηέινο ηεο 

Καηνρήο, θαηά ηα νπνία ζαθψο επλννχληαλ νη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, ζε 

αληίζεζε κε ηελ φπνηα πξνζπάζεηα απηνλφκεζεο ή ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ απφ 

κέξνπο ησλ γπλαηθψλ. 

 

β. Γηακόξθσζε θαη θύξηα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηε ζπκκεηνρή.  

 

ε πνζνζηηαίν επίπεδν, ε θιεξνλφκεζε απνηεινχζε ηε δηαδηθαζία πξνέιεπζεο γηα ην 

52% ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ηα άιια δχν ελδερφκελα αθνξνχζαλ ην 30% θαη ην 18%. 

Απφ ηελ αλαιπηηθή θαηάηαμε ησλ κεγεζψλ απηψλ κε άμνλα ηε λνκηθή κνξθή, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε θιεξνλφκεζε ζπγθεληξψλεη ην 50 έσο 58% ησλ πεξηπηψζεσλ 

αλά θαηεγνξία, κε κφλε εμαίξεζε ηηο εηεξφξξπζκεο. Αληίζεηα, ην ελδερφκελν ηεο 
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ίδξπζεο παξνπζηάδεη κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο, θαζψο αθνξνχζε ην 40,5% ησλ 

αηνκηθψλ, ην 24% θαη 8% ησλ νκφξξπζκσλ θαη εηεξφξξπζκσλ επηρεηξήζεσλ, 

αληίζηνηρα, αιιά θαη ηε κία κνλαδηθή κεηνρηθή εηαηξία πνπ εληνπίζηεθε. Σέινο, ν 

αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδεφηαλ κε άιιεο δηαδηθαζίεο, αλεμάξηεηα απφ ηε 

λνκηθή κνξθή, παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα ρακειφο, κε κφλε εμαίξεζε ηηο εηεξφξξπζκεο, 

πνπ αλήιζαλ ζην 69% (Πίλαθαο 4.4.16). 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ, αληηζηνηρεί ζε ελλέα ζπλνιηθά επηρεηξήζεηο, έμη 

απφ ηηο νπνίεο είραλ σο θνηλά ζηνηρεία ηε ζπκκεηνρή ζε απηέο γπλαηθψλ ππφ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εηεξφξξπζκνπ κέινπο, κε κνλαδηθφ ή σο έλα απφ ηνπο ζπλεηαίξνπο, ην 

ζχδπγφ ηνπο, ζπλδπαζκφο πνπ ειάρηζηεο ακθηβνιίεο επηηξέπεη αλαθνξηθά κε ηνλ 

δεπηεξεχνληα ξφιν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γπλαηθψλ, ηφζν ζηελ δηαρείξηζε φζν θαη ζε 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο.
552

 

                                                      
552

 Δμαηξέζεηο ζηνλ θαλφλα απηφ, απνηεινχζαλ ηξεηο επηρεηξήζεηο: α. ε ηδηφηππε «Υξηζηνθίδεο & 

ία», γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά, πνπ απνηεινχζε ηε κφλε εηεξφξξπζκε επηρείξεζε φπνπ ε 

ηδηφηεηα ηνπ νκφξξπζκνπ κέινπο αλήθε ζε γπλαίθα, ρσξίο λα παξαβιέπεηαη σζηφζν φηη ε δηαρείξηζε 

ηεο αζθνχληαλ απφ θνηλνχ κε ην ζπλέηαηξν θαη θνπληάδν ηεο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 

699. β. ε πεξίπησζε ηεο έληαμεο ηεο Παξαζθεπνπνχινπ νθίαο σο εηεξφξξπζκν κέινο ζηελ «Κξεηηθή 

Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξείαο Υξήζηνο Κ. Ενπξάξεο (Δ.Β.Δ.Κ.)», απνηέιεζκα επί ηεο νπζίαο 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγαδφηαλ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 

 Πίλαθαο 2.4.16. Αξηζκόο γπλαηθώλ αλά ζπλεηαηξηθή επηρείξεζε. 

Ννκηθή 

κνξθή 
επηρεηξήζεηο 

αξηζκόο 

κειώλ 

αξηζκόο γπλαηθώλ 

πεξηπηώζεηο 1 2 3 4 5 

Ο.Δ. 45 

2 16 14 2 0 0 0 

3 7 4 2 1 0 0 

4 12 5 5 2 0 0 

5 5 1 1 2 0 1 

6 1 0 0 1 0 0 

8 1 0 0 1 0 0 

9 2 1 1 0 0 0 

12 1 0 0 1 0 0 

Δ.Δ. 13 

2 5 5 0 0 0 0 

3 3 3 0 0 0 0 

4 4 3 1 0 0 0 

6 1 1 0 0 0 0 

Μεηνρηθή 1 7 1 1 0 0 0 0 

Άγλσζην 2 
2 1 1 0 0 0 0 

5 1 0 0 1 0 0 

ύλνιν 61   61 39 12 9 0 1 
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Δμεηάδνληαο ην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζπλνιηθά, παξαηεξείηαη φηη ζε 61 

ζπλεηαηξηθέο επηρεηξήζεηο εληνπίδνληαη 27 πεξηπηψζεηο παξνπζίαο ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαη 23 φπνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ππέξηεξν αξηζκφ αλδξψλ,  

κε ηελ αληίζηξνθε ηάζε λα εληνπίδεηαη ζε κφιηο εθηά πεξηπηψζεηο. Σέινο, 

δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ηεζζάξσλ ζπλεηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηειερσκέλσλ 

απνθιεηζηηθά απφ γπλαίθεο. Αλ ζηα παξαπάλσ κεγέζε ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη 42 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, δηαπηζηψλεηαη φηη, επί ζπλφινπ 103 επηρεηξήζεσλ, 46 (44,5%) 

απνηεινχληαλ κφλν απφ γπλαίθεο, ελψ νη ππφινηπεο 57 ήηαλ κεηθηέο, κε 27 εμ απηψλ 

λα ζηειερψλνληαη απφ ηνλ ίδην αξηζκφ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (Πίλαθαο 2.4.14). Χο 

πξνο ηελ άηππε δνκή ηνπο, γηα ην 68,5% ησλ κεηθηψλ πεξηπηψζεσλ, ζπλνιηθά 39 

επηρεηξήζεηο, δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε ζρέζεσλ ζπγγέλεηαο αλάκεζα ζηα κέιε. ε 

δέθα πεξηπηψζεηο δελ εληνπίζηεθε θαλέλαλ ζρεηηθφ ζηνηρείν, ελψ νρηψ 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηε κεηθηή ζπκκεηνρή ζπγγεληθψλ θαη κε ζπγγεληθψλ 

πξνζψπσλ.  

Ο λνκηθφο ραξαθηήξαο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξάκεηξν, θαζψο ζε αλαινγηθφ επίπεδν ε θαηαλνκή παξνπζηάδεηαη παλνκνηφηππε 

γηα ηηο δχν θχξηεο νκάδεο. Αληίζεηα, ν ηξφπνο έληαμεο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ χπαξμε δεζκψλ ζπγγέλεηαο αλάκεζα ζηα κέιε. ε ζχλνιν 27 πεξηπηψζεσλ 

θιεξνλφκεζεο, ζε κφιηο 4 δελ εληνπίζηεθε θακία ζρεηηθή αλαθνξά (15%), φπσο 

αληίζηνηρα ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ίδξπζεο, κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ 

πεξίπησζε απηή ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αλέξρεηαη ζην 30% επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπλφινπ  ελψ ην αληίζηνηρν κέγεζνο γηα ηηο πεξηπηψζεηο έληαμεο, δηακνξθψλεηαη ζην 

12%.  

Έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ελφο κέινπο ζηελ 

φπνηα επηρείξεζε, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηεο κνξθή, ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ ή φρη 

ζηε δηαρείξηζε ηεο, παξάκεηξνο απφ ηελ νπνία δελ ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ νχηε νη 

νκφξξπζκεο επηρεηξήζεηο, παξά ηελ ηππηθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα. πσο δηαπηζηψλεηαη, 

ην ελδερφκελν ηεο ζπκκεηνρήο αθνξά ζε ζπλνιηθφ επίπεδν κφιηο ην 1/3 (31,5%) ησλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ηελ εμαίξεζε ηξηψλ γηα ηηο νπνίεο ε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία δελ 

δηαζψδεηαη. Χο πξνο ηε ζχλδεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο κε θάπνηα απφ ηηο 

επηκέξνπο παξακέηξνπο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο αλαινγηθά πεξηπηψζεηο 

                                                                                                                                                        
741 θαη γ. ηεο Θενλχκθεο Θεφδσξνπ Σδαξδή ην γέλνο Αζηξηλνχ Σδεδάθε, ε νπνία εληάρζεθε ζηελ 

επηρείξεζε ησλ αδειθψλ ηεο κε έδξα ην Ζξάθιεην , ελψ ε ίδηα θαηνηθνχζε ζηα Υαληά, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., 

Γ.Μ., η.7, θαηαγξαθή 1092. 
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ζπκκεηνρήο αθνξνχζαλ νκφξξπζκεο επηρεηξήζεηο ζε πνζνζηφ 39%, ην νπνίν 

αληηζηνηρεί ζε 16 πεξηπηψζεηο επί ζπλφινπ 41. ηηο  11 απφ απηέο εληνπίδνληαη 

ζρέζεηο ζπγγέλεηαο, κε ηελ πξνέιεπζε ηνπο λα ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ην 

γεγνλφο ηεο θιεξνλφκεζεο θαη δεπηεξεπφλησο κε ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη 

ίδξπζεο (Πίλαθαο 2.4.17).  

 

Πίλαθαο 2.4.17. Πεξηπηώζεηο κεηθηήο ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο, σο πξνο ηηο 

ζρέζεηο ζπγγέλεηαο, ηνλ ηξόπν εηζόδνπ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε.  

Ννκηθή 

κνξθή 
πεξ/ζεηο ηξόπνο εηζόδνπ 

ζρέζεηο 

ζπγγέλεηαο 

% 

ζπκκεηνρήο  

αλά 

θαηεγνξία 

ζπκκεηνρή ζηε 

δηαρείξηζε 

λαη  όρη ; 

Ο.Δ. 41 

θιεξνλφκεζε 23 

λαη 15 33 5 9 1 

όρη 3 33 1 2 0 

κεηθηέο 5 20 1 3 1 

ίδξπζε 10 

λαη 5 40 2 3 0 

όρη 4 75 3 1 0 

κεηθηέο 1 0 0 1 0 

έληαμε 8 

λαη 7 43 3 4 0 

όρη 1 100 1 0 0 

κεηθηέο 0 0 0 0 0 

Δ.Δ. 13 

θιεξνλφκεζε 3 

λαη 1 0 0 1 0 

όρη 1 0 0 1 0 

κεηθηέο 1 0 0 0 1 

ίδξπζε 1 

λαη 1 0 0 1 0 

όρη 0 00 0 0 0 

κεηθηέο 0 0 0 0 0 

έληαμε 9 

λαη 7 14 1 6 0 

όρη 1 0 0 1 0 

κεηθηέο 1 0 0 1 0 

Μεηνρηθέο 1 ίδξπζε 1 

λαη 1 0 0 1 0 

όρη 0 0 0 0 0 

κεηθηέο 0 0 0 0 0 

Άγλσζην 2 

θιεξνλφκεζε 1 

λαη 1 0 0 1 0 

όρη 0 0 0 0 0 

κεηθηέο 0 0 0 0 0 

ίδξπζε 1 

λαη 1 0 0 1 0 

όρη 0 0 0 0 0 

κεηθηέο 0 0 0 0 0 

ύλνιν 57 
 

57 
 

57  17 37 3 
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Χζηφζν, αλ ηα παξαπάλσ κεγέζε εμεηαζηνχλ ζε αλαινγηθφ επίπεδν, ε 

θαηαλνκή απηή δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά, θαζψο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε 

δηαρείξηζε ζε επηρεηξήζεηο κε παξάιιειε ζπκκεηνρή ζπγγελψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ 

33%, γηα ηηο πεξηπηψζεηο θιεξνλφκεζεο, έσο θαη 43% γηα ηηο πεξηπηψζεηο έληαμεο. 

Σα κεγαιχηεξα φκσο πνζνζηά, ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ ην 75% θαη ην 100%, αλά 

θαηεγνξία, εληνπίδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο φπνπ δελ πθίζηαηαη ζπγγέλεηα 

κεηαμχ ησλ κειψλ, ελψ ε είζνδνο ησλ γπλαηθψλ είρε γίλεη είηε θαηά ηελ ίδξπζε ηνπο 

είηε ζε κεηαγελέζηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

γ. Οη απηόλνκεο πεξηπηώζεηο.  

 

Έλα πξψην γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, 

είλαη φηη ν επηθξαηέζηεξνο ηξφπνο εηζφδνπ ησλ γπλαηθψλ ζε κία επηρείξεζε ήηαλ ε 

θιεξνλφκεζε απφ ηνλ παηέξα ή ην ζχδπγν. Ζ δηαδηθαζία απηή νδεγνχζε ζηε 

δεκηνπξγία θαηά θχξην ιφγν ζπλεηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή 

ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ, φπνπ ν ξφινο ησλ γπλαηθψλ ήηαλ ζπλήζσο πεξηνξηζκέλνο, 

θαζψο ε δηαρείξηζε αζθνχληαλ απφ ηνπο άληξεο. 

Αλαδεηψληαο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ηαπηίδνληαη πιήξσο κε ην παξαπάλσ 

ππφδεηγκα, φζεο δειαδή ζηειερψλνληαλ κφλν απφ γπλαίθεο ή είραλ κεηθηή δνκή, 

ρσξίο λα ππάξρνπλ ζρέζεηο ζπγγέλεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ, πξνθχπηεη έλα ζχλνιν 57 

επηρεηξήζεσλ. Αλ απφ απηέο αθαηξεζνχλ φζεο πξνήιζαλ απφ θιεξνλφκεζε, ην 

αξρηθφ απηφ ζχλνιν πεξηνξίδεηαη ζηηο 26 επηρεηξήζεηο, 18 αηνκηθέο θαη νρηψ 

ζπλεηαηξηθέο, απφ ηηο νπνίεο κία ήηαλ εηεξφξξπζκε. Χζηφζν, αθφκα θαη νη 

πεξηπηψζεηο απηέο, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε θάζε επηθχιαμε, δεδνκέλεο ηεο 

χπαξμεο ζεκαληηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. Ζ πεξίπησζε ι.ρ. ηνπ «Ππξελειαηνπξγείνπ 

Μεζζαξάο», φπνπ ηππηθά κεηείρε σο νκφξξπζκν κέινο ε Δπαγγειία Γ. Πεηξάθε, 

απνηεινχζε άιιε κία απφ ηηο πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ είρε θαηά θαηξνχο 

δεκηνπξγήζεη ν ζχδπγφο ηεο, Γεψξγηνο Δκκ. Πεηξαθνγηψξγεο, ρσξίο λα είλαη ζαθέο 

γηα πνην ιφγν  ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλέιαβε ε ζχδπγφο ηνπ ην ξφιν απηφ.
553

 

Αληίζηνηρα, ε κηθξή πθαληνπξγία πνπ ίδξπζε ην 1951 ε Αιίθε Μηρ. 

Βαζηιάθε, πξνήιζε απφ ηε κεηαηξνπή ηεο αξρηθήο αηνκηθήο επηρείξεζεο ηεο ζε 

νκφξξπζκε, δχν ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζή ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εληαρηεί ζε απηή ν 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 901. Μεηά ηνλ πφιεκν, ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ζηελ πην απιή 

κνξθή ηεο ιφγσ ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ είρε ππνζηεί, θαηαγξάθεηαη σο αηνκηθή επηρείξεζεο ηνπ ίδηνπ 
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Κσλζηαληίλνο  Καδάθνο. Σν 1956, ην πξφζσπν απηφ, παξαρψξεζε ηε ζέζε ηνπ ζηνλ 

ζχδπγν ηεο ζπλεηαίξνπ ηνπ, Λνπδνβίθν Πάηζει
554

, ρσξίο σζηφζν θαλέλαο απφ ηνπο 

δχν λα κεηάζρεη ζηε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε κφλε πνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ θπξίαξρε 

ηάζε. Έρνπλ γίλεη ήδε αλαθνξέο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Υξηζηνθίδνπ Πελειφπεο
555

, 

γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ιεηηνπξγνχζε 

ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο απηή ηνπ ζπδχγνπ ηεο, φπσο θαη γηα ηελ 

Παξαζθεπνπνχινπ νθία
556

, ε νπνία ήηαλ ππάιιεινο ηεο επηρείξεζεο, ζηελ νπνία 

εληάρζεθε σο εηαίξνο ζηε ζπλέρεηα. ε κηα άιιε πεξίπησζε, ε Πξαηηθάθε Παλαγ. 

Πειαγία ππήξμε ζπλέηαηξνο ζηελ νκφξξπζκε «Μχξσλ Ν. Παπαδάθεο & ία»
557

, 

αλαπηχζζνληαο απηφλνκε δξάζε κεηά ηε δηάιπζε ηεο ην 1937, φληαο παξάιιεια 

θφξε ηνπ Παλαγηψηε η. Πξαηηθάθε, πνπ δηαηεξνχζε ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

επηρείξεζε κε ην ίδην αληηθείκελν.
558

 

Με ηελ εμαίξεζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ, νη κφλεο γηα ηηο νπνίεο δελ 

εληνπίζηεθε θάπνην ζηνηρείν πνπ λα παξαπέκπεη ζηελ χπαξμε θάπνηαο αδηφξαηεο 

ζπγγεληθήο ζρέζεο, ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο Φσθψο Ακφκπηιε Κφξπε ζηελ επηρείξεζε 

εκπνξίαο θαη αληηπξνζψπεπζεο ειεθηξηθψλ εηδψλ πνπ δηαηεξνχζε απφ θνηλνχ κε ην 

Γεψξγην Νηθ. Βαιαβάλε, ν νπνίνο είρε θαη ηε δηαρείξηζε.
559

 Αληίζεηα, ζηε βξαρχβηα 

επηρείξεζε εκπνξία «Δηδψλ λεσηεξηζκνχ θαη ςηιηθψλ» πνπ ζπλέζηεζαλ ην 1925 απφ 

θνηλνχ ε Βηθησξία Μαξθνπνχινπ θαη ε Διέλε Πνιπδχγηνπ κε ηνλ Η. Υξνλίδε, 

αλαθέξεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο κίαο εμ απηψλ ζηε δηαρείξηζε.
560

 Σέινο, ε κφλε 

πεξίπησζε απηφλνκεο ζχκπξαμεο γπλαηθψλ, αθνξνχζε ηελ επηρείξεζε κε ηελ 

επσλπκία «Μαξία Δκκαλ. Ρνκπάθε & Αλαζη. Αζ. Κηνπξηδφγινπ», ηελ νπνία 

ίδξπζαλ θαη δηαρεηξίδνληαλ ηα δχν απηά πξφζσπα, ρσξίο λα πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε 

ηε ζρεηηθή εγγξαθή, θάπνηα κνξθή θιεξνλφκεζεο ή άιιεο ζπγγέλεηαο κεηαμχ 

ηνπο.
561

 

Ζ χπαξμε ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ, δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο ακθηβνιίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ νπζηαζηηθή απηνλνκία ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθαλ 
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απνθιεηζηηθά ζε γπλαίθεο. Πέξα απφ ηηο αλαθνξέο πνπ ήδε έγηλαλ, εληνπίδνληαη θαη 

άιιεο ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο, φπσο ηξεηο αθφκα επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο 

ζεκεηψλεηαη ε άκεζε παξέκβαζε ή ε απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ηνπο απφ ην ζχδπγν 

ηεο δηθαηνχρνπ.
562

 ε κία αθφκα, απηή ηεο «Κξεηηθήο Τθαληνπξγίαο» πνπ ίδξπζε ην 

1932 ε Διέλε Δπζπκίνπ Καζηξηλνγηάλλε, αλαθέξεηαη εθ ησλ πζηέξσλ φηη ν πηφο ηεο 

Αιέμαλδξνο, κεηείρε σο αθαλήο εηαίξνο, κέρξη ην 1937, νπφηε θαη αλέιαβε ηελ 

επηρείξεζε, εμαθνινπζψληαο σζηφζν λα αζθεί ηε δηαρείξηζε απφ θνηλνχ κε ηε 

κεηέξα ηνπ.
563

 

Παξαηεξείηαη ηέινο φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

πξνήιζαλ απφ θιεξνλφκεζε, δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο, ηνπ 

εηζαγσγηθνχ εκπνξίνπ, φπσο θαη εθείλνπ ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, ελψ έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ απφ φζεο ηδξχζεθαλ απφ ηα ίδηα πξφζσπα πνπ θαηαγξάθνληαη σο 

δηθαηνχρνη, πεξίπνπ ην 56%, αζρνινχληαλ απνθιεηζηηθά κε ην εκπφξην ςηιηθψλ θαη 

άιισλ αληίζηνηρσλ εηδψλ. Ζ ζεκαζία ηεο δηαπίζησζεο απηήο εγγπάηαη ζην γεγνλφο 

φηη ε εκπνξία ςηιηθψλ, παξφηη αξθεηά θνηλφ σο εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, 

απνηεινχζε ίζσο ηελ πην απιή εθδνρή ηεο, έρνληαο ζαθψο πην πεξηνξηζκέλν, ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, αληηθείκελν, αιιά θαη εχξνο δξαζηεξηνηήησλ.  

Απηφο είλαη άιισζηε θαη ν ιφγνο πνπ, φρη κφλν νη γπλαίθεο, αιιά θαη νη 

άληξεο δηθαηνχρνη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ, βξίζθνληαλ ζην κεηαίρκην σο 

πξνο ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο έκπνξνη ή επαγγεικαηίεο. πσο είλαη πξνθαλέο, ε 

δηαπίζησζε απηή δελ ζπκβάιεη ζε νπζηαζηηθφ βαζκφ ζηελ εμαγσγή πεξαηηέξσ 

ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ην ππφ εμέηαζε ζχλνιν. Απνηειεί σζηφζν κία ηζρπξή 

έλδεημε, βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί εχινγα λα ππνηεζεί φηη ε απηφλνκε αλάκημε ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ επίζεκε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ήηαλ αξθεηά κεγαιχηεξε, 

δηαπίζησζε ζηελ νπνία ζπλάγεη θαη ην γεγνλφο φηη, ηφζν ην αληηθείκελν φζν θαη ε 

έθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, απέθιεηε ηελ έληαμε ηνπο ζην κεηξψν ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ.  

 

δ. Υξόλνο παξακνλήο θαη παύζεο. 

 

πσο θαη ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, νη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην ρξφλν 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ, κέρξη ηελ απνρψξεζε ηνπο, ή ηελ παχζε εξγαζηψλ ησλ 

                                                      
562

 Πξφθεηηαη γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ησλ Καδαληδάθε Δκκ. Άλλα, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, 

θαηαγξαθή 152, Πξαηζίλε Ησάλ. Δπαλζία, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.6, θαηαγξαθή 824 θαη Υαηξέηε 

Γεσξγίνπ Αζελά, ζχδπγνο Εαραξάθε Πέηξνπ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 714. 
563

Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 675, φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.6, θαηαγξαθή 866. 



 

257 

 

επηρεηξήζεσλ, είλαη ειάρηζηεο. Δηδηθφηεξα, εληνπίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα 48 

πξφζσπα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 33 επηρεηξήζεηο, ην 35% θαη 32% ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπλφισλ. Αλάινγα κε ην γεγνλφο, ηα ζχλνια απηά δηαρσξίδνληαη αλάκεζα ζε 19 

πξφζσπα, πνπ δηαηήξεζαλ ηνλ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο, ή παξέκεηλαλ κέιε 

κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηνπο, θαη ζε 28 ηα νπνία είηε απιά απνρψξεζαλ, είηε 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ θάπνην ζπγγεληθφ κέινο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ σο δηαδηθαζίεο κεηάβαζεο.  

Χο πξνο ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν ρξφλνο παξακνλήο ζε ζπλνιηθφ επίπεδν 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά κέζν φξν ζηα εθηά έηε (Πίλαθαο 2.4.18), κε ην κηθξφηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο κφιηο έηνπο, λα αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο ησλ νθία 

Παξαζθεπνπνχινπ θαη Πειαγία Παλαγ. Πξαηηθάθε, γηα ηηο νπνίεο έρεη γίλεη ήδε 

αλαθνξά. Αληίζεηα, σο καθξνβηφηεξε παξνπζία αλαγλσξίδεηαη απηή ηεο Μαξηάλλαο 

η. Καζηξηλνγηάλλε, πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη σο ε κφλε δηθαηνχρνο 

βηβιηνραξηνπσιείνπ απφ ην 1918 κέρξη ηελ απφζπξζε απφ ην εκπφξην ην 1930
564

, 

φπσο θαη ηεο Έιελαο Ησάλ. Νηθεθφξνπ, ε νπνία καδί κε ην ζχδπγν ηεο Νηθφιαν Ησάλ. 

Νηαγηαληά θαη ηνλ αδειθφ ηεο, Γεψξγην, εληάρζεθαλ απφ θνηλνχ ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

έηεξνπ αδειθνχ ηνπο, Ησάλλε, ην 1931, φηαλ απηή κεηεηξάπε απφ αηνκηθή ζε 

εηεξφξξπζκε, παξακέλνληαο ζε απηή επί 12 έηε, κέρξη ην ζάλαην ηνπ αξρηθνχ 

δηθαηνχρνπ.
565

 

 

Πίλαθαο 2.4.18. Υξόλνο παξακνλήο γπλαηθώλ ζε επηρεηξήζεηο κέρξη ηελ παύζε 

ηνπο, ζε ζρέζε κε ηε λνκηθή κνξθή θαη ηνλ ηξόπν εηζόδνπ. 

Ννκηθή 

κνξθή 

  

πξόζσπα 
ηξόπνο έληαμεο ρξόλνο παξακνλήο 

θιεξνλόκεζε ίδξπζε έληαμε 1 έσο 5 6 έσο 10 11 έσο 12 

Αηνκηθή 4 1 3 0 1 2 1 

Ο.Δ. 7 5 1 1 1 6 0 

Δ.Δ. 5 1 0 4 3 1 1 

Άγλσζην 3 0 3 0 0 0 3 

ύλνιν 19 7 7 5 5 9 5 

 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, αλάινγα κε ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπο, νη 

πεξηπηψζεηο απνρψξεζεο απνηεινχζαλ κία πην ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία 

δηαρσξίδεηαη ζε δχν επηκέξνπο ελφηεηεο. Δηδηθφηεξα, απφ ηηο 20 ζπλνιηθά 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 165. 
565

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 834 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.3, θαηαγξαθή 300. 
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πεξηπηψζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ, 5 αθνξνχζαλ απιά ηελ απνρψξεζε αληίζηνηρνπ 

αξηζκνχ πξνζψπσλ, ελψ νη ππφινηπεο, ηελ αληηθαηάζηαζε 22 ζπλνιηθά γπλαηθψλ απφ 

ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα. Χο πξνο ηελ πξψηε θαηεγνξία, αθνξά πεξηπηψζεηο εηζφδνπ 

ησλ γπλαηθψλ ζε επηρεηξήζεηο, πξσηίζησο κέζα απφ δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη 

δεπηεξεχνληνο θιεξνλφκεζεο, φπνπ ε παξακνλή, ζηηο ηξεηο απφ ηηο πέληε 

πεξηπηψζεηο δηαξθνχζε απφ έλα έσο πέληε έηε, θηάλνληαο ζηελ πην αθξαία 

πεξίπησζε ζηα εθηά. ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο δελ εληνπίζηεθαλ ελδείμεηο 

ηέηνηεο ψζηε, ηφζν ε έληαμε φζν θαη ε παξακνλή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ γπλαηθψλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο, λα ζεσξεζεί απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηνπο απηφλνκεο δξάζεο. Αληίζεηα, ε 

παξνπζία ζην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ, κε κία κφλν εμαίξεζε, σο ζπλεηαίξνπ, 

ζπλεζέζηεξα ηνπ ζπδχγνπ ή θαη θάπνηνπ άιινπ ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ, πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαη σο νη θχξηνη δηαρεηξηζηέο, θαζηζηά ηελ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 

ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο σο απιψλ ζπλεξγαηψλ, κε θχξην ζθνπφ, ηε 

δηεπζέηεζε νξηζκέλσλ ηερληθψλ δεηεκάησλ, θαη ζαθψο ιηγφηεξν ηελ νπζηαζηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπο (Πίλαθαο 2.4.19). 

Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο εηεξφξξπζκεο επηρείξεζεο «Μπαιηδάθεο, 

Καιατηδάθεο & ία» κε ηελ επσλπκία «Αθξφπνιηο», πνπ αξρηθά απνηεινχληαλ απφ 

ηνπο Γεψξγην Φση. Καιατηδάθε, Νηθφιαν Ησαλ. Μπαιηδάθε θαη ηνλ Αξηζηείδε Η. 

Πεξίδε.
566

 ηαλ ην 1935, απνρψξεζε ν Καιατηδάθεο, ν ηειεπηαίνο κεηέηξεςε ηελ 

επηρείξεζε ζε νκφξξπζκν, ελψ εηζήρζεζαλ σο εηεξφξξπζκα κέιε νη ζχδπγνη ησλ δχν 

κειψλ, Μαξία Α. Πεξίδνπ θαη Πφια Ν. Μπαιηδάθε.
567

 Με ηελ απνρψξεζε θαη ηνπ 

Πεξίδνπ ην 1936, ζηελ επηρείξεζε παξέκεηλαλ ν Νηθφιανο Ησάλ. Μπαιηδάθεο κε ηε 

ζχδπγν ηνπ
568

, έσο θαη ηε δηθή ηεο απνρψξεζε ην 1941, νπφηε ε επηρείξεζε 

κεηαηξέπεηαη πιένλ ζε αηνκηθή, ζπλερίδνληαο ηηο εξγαζίεο ηεο κε απηή ηε κνξθή.
569

 

ρη ηπραία, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αληηθαηάζηαζεο ζπλδένληαλ 

κε θάπνηα δηαδηθαζία θιεξνλφκεζεο. Σν ελδερφκελν απηφ αθνξά 11 πεξηπηψζεηο ζε 

ζχλνιν 15 , ελψ 2 ζπλδένληαλ κε εθείλν ηεο ίδξπζεο, θαη 2 ηεο έληαμεο. ζνλ αθνξά 

ζηηο ηέζζεξηο απηέο πεξηπηψζεηο, αλ εμαηξέζνπκε ηελ ηδηφηππε εθείλε πεξίπησζε ηεο 

Πελειφπεο Υξηζηνθίδνπ, πνπ νπζηαζηηθά είρε αλαιάβεη ηελ επηρείξεζε ηνπ ζπδχγνπ 

ηεο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ είρε δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ, φιεο νη ππφινηπεο  
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Πίλαθαο 2.4.19. Υξόλνο παξακνλήο γπλαηθώλ ζε επηρεηξήζεηο κέρξη ηελ απνρώξεζε ηνπο, ζε ζρέζε κε ηε λνκηθή κνξθή θαη ηνλ ηξόπν 

αληηθαηάζηαζήο ηνπο. 

Ννκηθή κνξθή 

πεξηπηώζεηο ηξόπνο εηζόδνπ 

ρξόλνο παξακνλήο αληηθαηαζηάηεο 

  πξόζσπα 1 έσο 5 6 έσο 10 11 έσο 12 όρη πηόο θόξε ζύδπγνο 

Αηνκηθή 7 7 

θιεξνλόκεζε 6 3 2 1 0 5 0 0 

ίδξπζε 1 1 0 0 0 1 0 0 

Ο.Δ. 16 10 

θιεξνλόκεζε 6 1 4 1 2 5 0 0 

ίδξπζε 1 0 1 0 0 1 0 0 

έληαμε 2 1 1 0 2 0 0 0 

Δ.Δ. 4 3 έληαμε 3 3 0 0 1 1 1 1 

ύλνιν 27 20 0 19 9 9 2 5 13 1 1 
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αθνξνχζαλ ηελ ίδξπζε ή ηε δηαηήξεζε ηεο παξνπζίαο, κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπ 

πηνχ, ν νπνίνο θαη αλειάκβαλε ηε ζέζε ηεο κεηέξαο. 

Οη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζαλ δπλεηηθά λα ζεσξεζνχλ δηαδηθαζίεο 

κεηάβαζεο, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο απνπζίαο ζηνηρείσλ πνπ λα ζπλδένπλ ηε  

παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζε απηέο κε θάπνηα δηαδηθαζία θιεξνλφκεζεο.
570

 Αληίζεηα, 

γηα ηηο ππφινηπεο 11 πεξηπηψζεηο, ε είζνδνο ηνπο είρε κεηαβαηηθφ ραξαθηήξα, 

απνδίδνληαο ζηηο γπλαίθεο, έλα ηδηφηππν ξφιν ελδηάκεζσλ θιεξνλφκσλ, πνπ 

παξέκελαλ ζηε ζέζε απηή, έσο φηνπ ηα λεψηεξα αξζεληθά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα 

είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ ηελ επηρείξεζε. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ηεο πξαθηηθήο 

απηήο, ηεο ελδηάκεζεο θιεξνλφκεζεο, απνηεινχζε ε δηακφξθσζε ηεο επηρείξεζεο 

ηνπ ππξίδσλα Γεκ. Αιεμίνπ κεηά ην ζάλαην ηνπ, ζηηο αξρέο ηνπ 1943. Αξρηθά ζε 

απηή εηζήιζαλ ζπλνιηθά έμη άηνκα, ε ζχδπγνο ηνπ ζαλφληα Μαξία, νη ηξεηο γηνη θαη νη 

δχν θφξεο ηεο. Χζηφζν ζε κεηαγελέζηεξε ζεκείσζε νρηψ ρξφληα αξγφηεξα, 

αλαθέξεηαη φηη δηθαηνχρνη απηήο ήηαλ κφλν ηα ηξία αγφξηα.
571

 ε κηα άιιε 

ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε, ε Πελειφπε Κνπλαιάθε αλέιαβε ην 1938 πξνο φθεινο 

ηεο ίδηαο θαη ησλ ηεζζάξσλ παηδηψλ ηεο, απφ θνηλνχ κε ηνλ κεγαιχηεξν γην ηεο, ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο ςηιηθψλ θαη εηδψλ πνιπηειείαο, φπσο θαη 

ηνπ πηινπνηείνπ πνπ είρε ηδξχζεη ν ζχδπγνο ηεο ην 1908. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ηφζν 

ε ίδηα φζν θαη ηα ππφινηπα αδέιθηα, απνζχξζεθαλ πξνο ράξε ηνπ κεγαιχηεξνπ πηνχ, 

πνπ απφ ην 1945 θαη έπεηηα εκθαλίδεηαη πιένλ σο ν κνλαδηθφο δηθαηνχρνο.
572  

 

2.5. Καηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ρώξν: έδξεο, ππνθαηαζηήκαηα θαη 

αληηπξόζσπνη. 
 

2.5.1. Σα δηνηθεηηθά όξηα θαη νη δπλαηόηεηεο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ.. 

 

Καηά ηε ζχζηαζε ηνπ ην θαινθαίξη ηνπ 1924, ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., 

ηππηθά πεξηειάκβαλαλ ην ζχλνιν ησλ ηεζζάξσλ λνκψλ ηνπ λεζηνχ. Χζηφζν, κε βάζε 

ην δηάηαγκα ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1923, ε δηθαηνδνζία ηνπ επί ησλ Υαλίσλ θαη ηνπ 

Ρεζχκλνπ, πεξηνξηδφηαλ απιά ζηελ γεληθή επνπηεία θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. Σν 
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 Πέξα απφ ηε πεξίπησζε ηεο Διέλεο Δπζπκίνπ Καζηξηλνγηάλλε, γηα ηελ νπνία έρεη γίλεη ήδε 

αλαθνξά, ην γεγνλφο απηφ δηαπηζηψλεηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Άξηεκε Κσλζηαληηλίδνπ, βιπ. 

Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 39, φπσο θαη γηα ηελ Καιιηφπε Α. Μπνπξλέινπ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., 

η.1, θαηαγξαθή 138. Γηα ακθφηεξεο ηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο φηη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηαηεξνχζαλ ηε ζέζε ηνπ πηζαλφλ ζαλφληνο ζπδχγνπ ηνπο, κέρξη ηελ ελειηθίσζε 

ηνπ γηνπ ηνπο, ρσξίο σζηφζν ην γεγνλφο απηφ λα ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο. 
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Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.6, εγγξαθή 890, φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.8, εγγξαθή 1332. 
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θαζεζηψο απηφ δηαηεξήζεθε ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηελ άλνημε ηνπ 1933, νπφηε ε 

απφζρηζε ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ψζεζε ην Δ.Β.Δ.Ζ., λα 

ελεξγνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πιήξνπο έληαμεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζηελ δηνηθεηηθή 

πεξηθέξεηα, κε νπζηαζηηθφ ζηφρν ηελ θάιπςε ηνπ νηθνλνκηθνχ θελνχ πνπ ζα 

πξνέθππηε.
573

 Άκεζν επαθφινπζν ηεο θίλεζεο απηήο ήηαλ ε νπζηαζηηθή θαη νξηζηηθή 

πιένλ απηνλφκεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ, κέζσ ηεο ίδξπζεο πεξηθεξεηαθψλ 

Δπηκειεηεξίσλ, αξρηθά ζηα Υαληά
574

 ηνλ Ηνχιην ηνπ 1933, θαη έμε κήλεο αξγφηεξα 

ζην Ρέζπκλν.
575

  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην πεδίν φπνπ ηππηθά εθηεηλφηαλ ε νπζηαζηηθή 

δηθαηνδνζία Δ.Β.Δ.Ζ., θαη άξα ν ρψξνο πξνέιεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ κεηξψνπ, 

ηππηθά αθνξνχζε ηνπο δχν αλαηνιηθνχο λνκνχο, Ζξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ. κσο 

ζηελ πξάμε αθφκα θαη ην ζπκπέξαζκα απηφ απνδεηθλχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απαηειφ. Παξά ηελ πξννδεπηηθή βειηίσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ., εηδηθά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, είλαη βέβαην φηη ν κεραληζκφο απηφο 

αδπλαηνχζε λα θαηαγξάςεη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ 

έμσ απφ ηα θχξηα εκπνξηθά δίθηπα ηνπ λνκνχ Ζξαθιείνπ, θαη εηδηθά ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο ηνπ. Σν πξφβιεκα απηφ ήηαλ αθφκα 

κεγαιχηεξν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Λαζηζίνπ, φπνπ πνηέ δελ δεκηνπξγήζεθε θάπνηνο 

αληίζηνηρνο, κφληκνο νξγαληζκφο. ηηο πεξηνρέο απηέο, ε απνζηνιή ηεο θαηαγξαθήο 

θαη ηεο είζπξαμεο ησλ ζρεηηθψλ εηζθνξψλ είρε αλαηεζεί, ζε ηνπηθέο εκπνξηθέο 

νξγαλψζεηο θαη ηδηψηεο, κε απνηειέζκαηα πνπ, παξά ηα θαηά θαηξνχο ζεηηθά ζρφιηα, 

θάζε άιιν παξά αμηφπηζηα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ. Μφλν κεηά ηελ απνρψξεζε 

ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο, θαη ηε δηαδηθαζία αλαζχληαμεο ηνπ κεηξψνπ, ην 

Δ.Β.Δ.Ζ. αζρνιήζεθε ζε νπζηαζηηθφ βαζκφ κε ηνλ αλαηνιηθφ απηφ λνκφ, ζηέιλνληαο 

ην 1938 ην δηεπζπληή ηνπ, ζε κία πνιπήκεξε πεξηνδεία. Οξηζκέλεο ελδείμεηο, 

ππνδεηθλχνπλ ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ηνπηθψλ κεηξψσλ θαηά ηα επφκελα 

ρξφληα, ρσξίο λα είλαη γλσζηφ αλ ε δηαδηθαζία απηή νδήγεζε ελ ηέιεη ζε νπζηαζηηθά 

απνηειέζκαηα, ή αλ δηεθφπε θαηά ηελ έιεπζε ηνπ πνιέκνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ην 

1947 νη πεξηνρέο απηέο ππάρζεθαλ ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ λενζπζηαζέληνο 

πεξηθεξεηαθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ.  
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Πίλαθαο 2.5.1. Καηαλνκή επηρεηξήζεσλ, εγγεγξακκέλσλ ζην κεηξών ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., 

κε βάζε ηελ έδξα.  

Έδξα επηρ. έδξα επηρ. έδξα επηρ. 

Αβδνχ 1 Γηφθπξν 1 
Παλαγηά 

Μνλνθαηζίνπ 
1 

Αγ. Βαξβάξα 1 Γνχβεο Πεδηάδνο 1 
Παλαγία 

Πεδηάδνο 
1 

Άγηνο Μχξσλαο 2 Γσληέο Πεδηάδνο 2 
Πάξηεξα 

Μνλνθαηζίνπ 
1 

Αγ. Νηθφιανο 3 
Γαθλέο 

Ζξαθιείνπ 
1 Πεηξνθεθάιη 1 

Αγία Παξαζθεπή 1 Διηά Πεδηάδνο 1 Πεχθνο Βηάλλνπ 1 

Άγηνη Γέθα  2 Δπηζθνπή 2 
Πιάηαλνο 

Καηλνπξίνπ 
1 

Άγηνο Βαζίιεηνο 

Βηάλλνπ 
1 Ζξάθιεην 1631 Πφκπηα 2 

Αιεζηλή 1 Ηεξάπεηξα
576

 1 Πφξνο, 1 

Αλψπνιε 

Πεδηάδνο 
1 

Καιφ ρσξηφ 

Πεδηάδνο 
1 

Πνηακηέο 

Πεδηάδνο 
2 

Απφζηνινη 

Πεδηάδνο 
3 Καζζάλνη 1 

Πχξγνο, 

Μνλνθαηζίνπ 
1 

Άξβε Βηάλλνπ 1 Καζηέιη Πεδηάδνο 9 γνπξνθεθάιη 1 

Αξθαινρψξη  12 
Καζηέιη 

Καηλνπξίνπ 
1 εηεία 3 

Αξράλεο 31 
Κεξακνχηζε 

Μαιεβπδίνπ 
1 

ίβα 

Ππξγησηίζεο 
1 

Αζθνί Πεδηάδνο 1 Κφθθηλνο Πχξγνο 4 
θαιάλη 

Πεδηάδνο 
1 

Βαγηoληέο 

Μνλνθαηζίνπ 
1 

Κνξθέο 

Μαιεβπδίνπ 
1 

ρνηληάο 

Μνλνθαηζίνπ 
1 

Βάζεηα Πεδηάδνο 1 
Κνπλάβνη 

πεδηάδνο 
4 

ηαχγεο 

Μνλνθαηζίνπ 
1 

Βαξβάξνη 1 Μάιιηα 1 Φφδειε 2 

Βαζηιηθά Αλψγεηα  1 
Μεζνρψξη 

Μνλνθαηζίνπ 
1 

Υαξάθη 

Μνλνθαηζίνπ 
1 

Βάρνπ Βηάλλνπ 1 
Μεηξφπνιε 

Καηλνπξίνπ 
1 Υνπδέηζη 2 

Βηάλλνο 7 
Μνίξεο 

Καηλνπξίνπ 
15 Υξπζνπεγή 4 

Βφλε 1 Μνρφο Πεδηάδνο 7 

 

Βνχηεο 10 
Νεάπνιε 

Μεξακβέιινπ 
2 
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 πλνιηθά θαηαγξάθνληαη δχν, ε κία φκσο κεηέθεξε ηελ έδξα ηεο ζην Ζξάθιεην ην 1916. 

Αληίζηνηρα, γηα ηελ Υξπζνπεγή θαηαγξάθνληαη πέληε, φπνπ ε κία κεηαθέξζεθε ζην Ζξάθιεην θαηά ην 

ίδην έηνο. 
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Σν άκεζν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ελ θαηαθιείδη, κε βάζε ηα παξαπάλσ 

δεδνκέλα, είλαη αλ θαη θαηά πφζν νη εγγξαθέο ηνπ ππφ εμέηαζε κεηξψνπ, 

πεξηιακβάλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ελδνρψξαο ηνπ 

Ζξαθιείνπ θαη ηνπ λνκνχ Λαζηζίνπ. Χο πξνο ηελ πξψηε πεξίπησζε, ην ζπγθεθξηκέλν 

εξψηεκα δελ κπνξεί επί ηεο νπζίαο λα απαληεζεί, εθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνηα άιιε 

πεγή, ηθαλή λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν δηαζηαχξσζεο. Αληίζεηα, γηα ηελ πεξηνρή 

Λαζηζίνπ, είλαη βέβαην φηη νη ζρεηηθέο εγγξαθέο δελ εληάζζνληαλ ζην θπξίσο 

κεηξψν, ελψ ηα κεηαγελέζηεξα ηνπηθά κεηξψα πνπ ελδερνκέλσο δεκηνπξγήζεθαλ, 

δελ έρνπλ εληνπηζηεί.  

Ζ δηαπίζησζε απηή δελ αλαηξείηαη, αιιά αληίζεηα εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο 

ηεο χπαξμεο ελλέα ζπλνιηθά επηρεηξήζεσλ ζην κεηξψν ηνπ 1924, πξνεξρνκέλσλ απφ 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Λαζηζίνπ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα αηηηνινγεζεί κε βάζε 

ηελ ελδερφκελε χπαξμε ζηελψλ ζρέζεσλ ή ηελ αλάπηπμε θάπνηαο παξάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ κέξνπο ηνπο ζην λνκφ Ζξαθιείνπ, ή αθφκα θαη ζηελ ίδηα ηελ 

πφιε, ζπκπέξαζκα ζην νπνίν ίζσο ζπλεγνξεί, ε κεηαθνξά δχν εμ απηψλ, απφ ηελ 

αξρηθή έδξα ηνπο ζηε Νεάπνιε θαη ηε εηεία, ζην Ζξάθιεην.
577

 

 

2.5.2. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο έδξαο.  

 

Διάρηζηεο πιεξνθνξίεο απνηππψλνληαη κε πιεξφηεηα ζηηο δηαζέζηκεο πεγέο, ζε 

ζρέζε κε ηηο ηδηαίηεξεο εθείλεο φςεηο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλφδεπαλ ηελ ίδξπζε 

κίαο επηρείξεζεο. Αθφκα ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο, ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηδηψμεηο, νη δπλαηφηεηεο, ή αθφκα θαη νη πξνζσπηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κειψλ, επεξέαδαλ ηε δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο. Χο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έδξαο, εχινγα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη γηα ηηο 

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, εθείλεο πνπ δελ ππεξέβαηλαλ ζπλήζσο ηα ηνπηθά φξηα, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο γηλφηαλ κέζσ πξνζσπηθψλ θξηηεξίσλ, φπσο ε πξνέιεπζε ή ν 

ρψξνο δηακνλήο ηνπ, ή ησλ ηδηνθηεηψλ.  
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 Πξφθεηηαη γηα ηελ «Θενρ. Υ. Παπαδάθεο θαη Δκκα. Κ. Καββαιιάθεο, Sitia Raising Company», κε 

αληηθείκελν ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο εγρψξησλ πξντφλησλ, θπξίσο ζηαθίδα, πνπ ηδξχζεθε ην 1937 

ζηε εηεία, ζε εγγξαθή φκσο ηνπ 1939, αλαθέξεη σο έδξα ηεο ην Ζξάθιεην, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, 

θαηαγξαθή 1100, φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 1299. Ζ δεχηεξε, πνπ αθνξνχζε ηηο 

κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ, αλήθε ζηνλ ηπιηαλφ Αιέμ. Βαηηά, πνπ κεηνίθεζε ην 1933 απφ ηε Νεάπνιε 

ζην Ζξάθιεην, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.6, θαηαγξαθή 852. Αιιαγή έδξαο εληνπίδεηαη ζε κία αθφκα 

πεξίπησζε, φπνπ κεηαθέξεηαη απφ ηελ Ηεξάπεηξα ζην Ζξάθιεην, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 

341, ε κεηαθνξά φκσο έγηλε ην 1916, ζπλεπψο δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  
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Αληίζεηα, κε ηελ εμαίξεζε ίζσο νξηζκέλσλ βηνκεραληψλ ησλ νπνίσλ ε 

ιεηηνπξγία ζπλδένληαλ άκεζα κε ηελ επεμεξγαζία ηεο ηνπηθήο, αγξνηηθήο 

παξαγσγήο, φζεο επηρεηξήζεηο επηδίσθαλ ηελ επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ζε 

έλα ζαθψο κεγαιχηεξν εχξνο εξγαζηψλ, έπξεπε λα βξίζθνληαη φζν πην θνληά γηλφηαλ 

ζηα θχξηα εκπνξηθά δίθηπα. ηελ πεξίπησζε ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο, ε πξννπηηθή 

απηή ζπλεπαγφηαλ ηελ άκεζε δηαζχλδεζή ηνπο κε ην νδηθφ δίθηπν, θαη θαη’ επέθηαζε 

ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ θχξηα εκπνξηθή πχιε, ην Ζξάθιεην. Σν φξην απηφ, 

δηεπξχλεηαη θαηά πνιχ ζηα ρξφληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, φηαλ ην νδηθφ δίθηπν 

επεθηείλεηαη πξνο ηα αλαηνιηθά, πξνζεγγίδνληαο ηα δπηηθά παξαιηαθά ηκήκαηα ηνπ 

λνκνχ Λαζηζίνπ, ελψ νη πθηζηάκελεο νδνί γχξσ απφ ην Ζξάθιεην θαη πξνο ηελ 

ελδνρψξα ηνπ λεζηνχ δηεπξχλνληαη θαη βειηηψλνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, θηάλνληαο 

ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 κέρξη ηελ απνκνλσκέλε Βηάλλν.
578

 Σφζν νη 

παξαπάλσ κεηαβνιέο, φζν θαη ε εκθάληζε εηδηθά κεηά ην 1922, ελφο πιήζνπο απφ 

εηαηξίεο απηνθηλήησλ πνπ εμππεξεηνχζαλ ηε ζπγθνηλσλία αλάκεζα ζην ιηκάλη θαη 

ηελ ελδνρψξα, απνηεινχζαλ παξάγνληεο πνπ νπζηαζηηθά αλαηξνχζαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηα κέρξη ηφηε πθηζηάκελα φξηα.  

Υσξίο ηνπο παιαηφηεξνπο πεξηνξηζκνχο, φζεο επηρεηξήζεηο επεδίσθαλ λα 

επεθηαζνχλ ζηηο πιένλ επηθεξδείο δξαζηεξηφηεηεο, κπνξνχζαλ θαη είραλ θάζε ιφγν 

λα κεηαθέξνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζην Ζξάθιεην. Παξάιιεια φκσο, είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ επαθή θαη θπξίσο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο 

πεξηνρέο ελδνρψξαο φπνπ δηέζεηαλ ηα εκπνξεχκαηα ηνπο, αληιψληαο αληίζηξνθα φζα 

πξντφληα πξννξηδφηαλ γηα εμαγσγή. Χο ην ζεκείν ζχγθιηζεο θάζε θχξηνπ εκπνξηθνχ 

δηθηχνπ γηα ηελ αλαηνιηθή Κξήηε, ην Ζξάθιεην, απνηεινχζε ηελ έδξα ηνπ 90% ησλ 

επηρεηξήζεσλ, 1631 ζε ζχλνιν 1802. Σν ζπγθεθξηκέλν  πνζνζηφ απμάλεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν, αλ ζε απηφ πξνζηεζνχλ φζεο επηρεηξήζεηο έδξεπαλ ζηελ άκεζε 

πεξηθέξεηά ηνπ, ην Γηφθπξν, ηνλ Πφξν θαη ηε Υξπζνπεγή (Πίλαθεο 2.5.1). 

Ο ηδηαίηεξνο απηφο ξφινο ηνπ Ζξαθιείνπ ηνλίδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν κέζα 

απφ νξηζκέλεο επηκέξνπο δηαπηζηψζεηο. Απφ ηηο ελλέα ζπλνιηθά πεξηπηψζεηο 

κεηαθνξάο ηεο έδξαο πνπ εληνπίζηεθαλ, φιεο αθνξνχλ ηε κεηαθίλεζε επηρεηξήζεσλ 

απφ ηηο δηάθνξεο 
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 Σππηθά, ε πεξηνρή ηεο Βηάλλνπ ππαγφηαλ ζην λνκφ Λαζηζίνπ κέρξη θαη ην 1932, νπφηε κεηά απφ 

πηέζεηο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, απνθαζίζηεθε ε εζεινληηθή «πξνζάξηεζε» ηεο ζην λνκφ Ζξαθιείνπ., 

ελδεηθηηθά βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 3148, 22 Απξηιίνπ 1932. Ζ δηαδηθαζία απηή αιιά θαη νη ζπλερείο 

πξνζπάζεηεο θαηά ηα επφκελα ρξφληα γηα ηε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ αλάκεζα ζηε Βηάλλν θαη ην 

Ζξάθιεην, ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε νπζηαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο δχν απηέο 

πεξηνρέο, αληίζηνηρσλ κε εθείλσλ αλάκεζα ζηε Νεάπνιε θαη ην Ζξάθιεην.  
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 Υάξηεο 2.5.1. Έδξεο επηρεηξήζεσλ εγγεγξακέλσλ ζην κεηξών ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. 
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Πίλαθαο 2.5.2. Τπνθαηαζηήκαηα θαη αληηπξόζσπνη επηρεηξήζεσλ κε έδξα εληόο ηνπ λνκνύ Ζξαθιείνπ.  

Δθηόο Κξήηεο Αζήλα Πεηξαηάο Θεζζαινλίθε Καβάια Μαζζαιία Κάηξν Αιεμάλδξεηα Γσδεθάλεζα άγλσζην 

Αξράλεο 
ππνθαηάζηεκα - - - - - - - - - 

αληηπξόζσπνη - - 1 1 - - 2 - - 

Ζξάθιεην 
ππνθαηάζηεκα 4 3 1 - 1 1 - - - 

αληηπξόζσπνη   1 5 - - 1 2 1 3 

Ννκόο Ζξαθιείνπ 
Άλσ 

Αζίηεο 

Αξθαινρώ

ξη  
Βαξβάξνπο Ζξάθιεην Μνίξεο Πόκπηα ηαιίδα ηαπξάθηα Υεξ/λεζνο 

Άγηνο 

Μύξσλαο 

ππνθαηάζηεκα - - - 1 - - - - - 

αληηπξόζσπνη - - - - - - - - - 

Αξθαινρώξη 
ππνθαηάζηεκα - - - 1 - - - - - 

αληηπξόζσπνη - - - - - - - - - 

Αξράλεο 
ππνθαηάζηεκα - - - 1 - - - - - 

αληηπξόζσπνη - - - - - - - - - 

Ζξάθιεην 
ππνθαηάζηεκα 1 4 1 3 4 1 1 1 2 

αληηπξόζσπνη - - - - - - - - 1 

Κόθθηλνο 

Πύξγνο 

ππνθαηάζηεκα - - - 1 - - - - - 

αληηπξόζσπνη - - - - - - - - - 

Ννκνί Υαλίσλ & Λαζηζίνπ Υαληά θαθηά Ρέζπκλν Πάλνξκν 
Αγία 

Γαιήλε 

Άγηνο 

Νηθόιανο 
Νεάπνιε Ηεξάπεηξα εηεία 

Ζξάθιεην 
ππνθαηάζηεκα 3 - 3 1 1 2 - 2 3 

αληηπξόζσπνη 7 1 5 1 - 3 1 1 - 
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Πίλαθαο 2.5.3. Πεξηπηώζεηο κεηαθνξάο έδξαο επηρεηξήζεσλ. 

Αξρηθή λέα έηνο 

 Ηεξάπεηξα Ζξάθιεην 1916 

Αγία Παξαζθεπή Ζξάθιεην 1936 

Κνξθέο Μαιεβπδίνπ Ζξάθιεην 1937 

Μνίξεο  Ζξάθιεην 1945 

Νεάπνιε  Ζξάθιεην 1933 

Παλαγηά Πεδηάδνο Ζξάθιεην 1946 

εηεία       Ζξάθιεην 1939 

Φόδειε Ζξάθιεην 1925 

Υξπζνπεγή Ζξάθιεην 1916 

 

πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ πξνο ην Ζξάθιεην (Πίλαθαο 2.5.2). Δπηπιένλ, εληνπίζηεθαλ αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ φπνπ, παξφηη είραλ σο έδξα ην Ζξάθιεην, αλέθεξαλ ηελ χπαξμε 

ππνθαηαζηεκάησλ θαη επίζεκσλ αληηπξνζψπσλ ζηελ ελδνρψξα, ή αθφκα θαη ζε άιινπο 

λνκνχο ηνπ λεζηνχ (Πίλαθαο 2.5.4.). Αλ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ ειάρηζηεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο θαηαγξαθέο, ζα πξέπεη σζηφζν λα ιεθζεί 

ππφςε φηη αληηπξνζσπεχνπλ έλα κηθξφ κφλν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο. Ο πεξηνξηζκφο 

απηφο ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζηελ χπαξμε αλεπίζεκσλ εκπνξηθψλ δηθηχσλ, βαζηζκέλσλ 

ζε πξνζσπηθέο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζρέζεηο κε ηνπηθνχο εκπφξνπο, κεζίηεο θαη 

πξάθηνξεο, ή αθφκα θαη κε πξφζσπα πνπ δελ αζρνινχληαλ επηζηακέλσο κε θάπνηα 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην πεξηζψξην ηεο θαζαπηφ 

επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζήο ηνπο.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξεί εχινγα λα ζσξεζεί φηη ε επηθέληξσζε ηνπ 

κεγαιπηέξνπ κέξνπο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην ρψξν ηνπ Ζξαθιείνπ, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

ζηελ επηθνηλσλία ηε πφιεο κε ηελ ελδνρψξα, αηηηνινγεί ηελ χπαξμε ζην κεηξψν κφιηο 163 

επηρεηξήζεσλ απφ ην ζχλνιν ηεο ελδνρψξαο ηνπ Ζξαθιείνπ. Αλακθίβνια ζην έιιεηκκα 

απηφ ζπλέβαιε ζε έλα δεχηεξν επίπεδν, θαη ε αδπλακία ησλ κεραληζκψλ ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. λα 

θαηαγξάςνπλ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηηο πιένλ 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.  

Παξφηη κηθξφ, ην δείγκα απηφ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζθηαγξάθεζε 

ησλ θπξηφηεξσλ απφ ηα εκπνξηθά δίθηπα ηεο ελδνρψξαο. Χζηφζν, κία ηδηαίηεξε 

παξάκεηξνο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία απηή, είλαη ε χπαξμε ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ πεξηνρψλ, 41 επί ζπλφινπ 60, φπνπ αλαθέξεηαη ε χπαξμε κίαο θαη κφλν 

επηρείξεζεο.  
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Πξάγκαηη, απφ ην ζπζρεηηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ κε ην αληηθείκελν ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο, πξνθχπηεη φηη κφλν νη κηζέο εμ απηψλ, ζπλνιηθά 20, ήηαλ επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. Απφ ηηο ππφινηπεο, έλαο κηθξφο αξηζκφο 

αθνξνχζε επηρεηξήζεηο θαη πξφζσπα πνπ πξνζέθεξαλ δηάθνξεο ππεξεζίεο 

δηακεζνιάβεζεο, φπσο κεζίηεο, αληηπξνζψπνπο θαη παξαγγειηνδφρνπο. Σέινο, ε 

πιεηνςεθία πεξηειάκβαλε νξηζκέλεο «βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο», επί ηεο νπζίαο, 

ειαηνηξηβεία θαη αιεπξφκπινπο, φπσο θαη κία ζαπσλνπνηία, πνπ εμππεξεηνχζαλ ηηο 

αλάγθεο ηεο ηνπηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο.  

Αλ απφ ην ζχλνιν απηφ αθαηξεζνχλ εθείλεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη δηθαηνχρνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ παξάιιεια θαη ζην εκπφξην φπσο θαη ηε ζαπσλνπνηία, απνκέλνπλ 16 

ζπλνιηθά θαηαγξαθέο, φπνπ 12 εμ απηψλ εγγξάθνληαη ζηα κεηξψα θαηά ην δηάζηεκα 1942 

κέρξη θαη ην 1947, καδί κε αξθεηέο άιιεο αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο. πσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, ην γεγνλφο απηφ, ελδερνκέλσο απνηεινχζε κέξνο θάπνηαο πξνζπάζεηαο 

απνγξαθήο ή ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ, ζπλεπψο, ηφζν νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ππφ ηηο 

νπνίεο έγηλε ε εγγξαθή ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο φκσο ην αληηθείκελν ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο, δελ επηηξέπεη απηέο λα ζεσξεζνχλ σο κέξνο ησλ ηνπηθψλ εκπνξηθψλ 

δηθηχσλ. Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζην ρψξν, αιιά θαη ε 

ρξήζε απφ 12 εμ απηψλ, κεραλνθίλεησλ θαη φρη ρεηξνθίλεησλ ή άιισλ κέζσλ, 

ελδερνκέλσο δείρλεη φηη νη έδξεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ, απνηεινχζαλ ηδηαίηεξα 

παξαγσγηθά θέληξα ηεο ελδνρψξαο (Υάξηεο 2.5.2.). 

Με ηελ εμαίξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, φπσο θαη φζσλ απνζθνπνχζαλ ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ, ην αξρηθφ ζχλνιν δηακνξθψλεηαη απφ ηηο 60 ζηηο 44 έδξεο, πνπ 

αθνξνχλ ζπλνιηθά 146 επηρεηξήζεηο θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ηέζζεξηο 

πεξηνρέο, κε θξηηήξηα ηε θπζηθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Ζ 

θαηαλνκή απηή, φρη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ηνπ Δλεηηθνχ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ 

Οζσκαληθνχ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαδεηθλχεη ηε βαζεηά εμάξηεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθηχσλ ηνπ λεζηνχ απφ ηε θπζηθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, ηνπο γεσγξαθηθνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηα πξνγελέζηεξα ρεξζαία ζπγθνηλσληαθά δίθηπα, πνπ κφιηο θαηά ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ Μεζνπνιέκνπ επεθηείλνληαη θαη δηακνξθψλνληαη θαηά ηξφπν ηέηνην, 

ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ππέξβαζε ησλ νξίσλ πνπ δηαηεξνχληαλ επί αηψλεο.
579

 

                                                      
579

 Αλδξηψηεο, Νίθνο, Πιεζπζκνί θαη νηθηζκνί ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο (16
νο

-19
νο

 αη.), Βηθειαία Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε, Ζξάθιεην 2006, ζει. 43. 



 

269 

 

 

 Υάξηεο 2.5.2. Έδξεο επηρεηξήζεσλ εγγεγξακέλσλ ζην κεηξών ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. αλά αληηθείκελν εξγαζηώλ.  
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Υάξηεο 2.5.3. Έδξεο επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζην κεηξών ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., εληόο ηνπ λνκνύ Ζξαθιείνπ, αλά πεξηνρή. 



 

271 

 

Πίλαθαο 2.5.4. Έδξεο επηρεηξήζεσλ εγγεγξακκέλσλ ζην κεηξών ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., εληόο ηνπ λνκνύ 

Ζξαθιείνπ, αλά πεξηνρή. 

Πεξηνρή  έδξα 
αξηζκόο 

επσλπκηώλ πεξηνρή  έδξα 
αξηζκόο 

επσλπκηώλ 

(1.α) Ζξάθιεην 

Ζξάθιεην 1631 

(2) Πεδηάδα 

Γσληέο Πεδηάδνο 2 

Γηφθπξν 1 Καιφ ρσξηφ Πεδηάδνο 1 

Πφξνο 1 Καζηέιη Πεδηάδνο 9 

Υξπζνπεγή 5 Μνρφο Πεδηάδνο 7 

(1.β) 

Άκεζε 

ελδνρώξα 

Ζξαθιείνπ  

Άγηνο Μχξσλα 2 Πνηακηέο Πεδηάδνο 2 

Αλψπνιε Πεδηάδνο 1 

(3) Μεζαξά 

Κφθθηλνο Πχξγνο 4 

Αξράλεο 30 Μνίξεο Καηλνπξίνπ 15 

Βαξβάξνη 1 Άγηνη Γέθα Μεζαξάο 2 

Βνχηεο 10 Αιεζηλή 1 

Γαθλέο Ζξαθιείνπ 1 Βαζηιηθά Αλψγεηα  1 

Δπηζθνπή 2 Καζηέιιη Καηλνπξγίνπ 1 

Κεξακνχηζε  1 
Μεηξνπφιεσο, 

Καηλνπξίνπ 
1 

Κνξθέο Μαιεβηδίνπ 1 Παλαγηά Μνλνθαηζίνπ 1 

Κνπλάβνη Πεδηάδνο 4 
Πεηξνθεθάιη 

Καηλνπξίνπ 
1 

γνπξνθεθάιη 1 Πιάηαλνο Καηλνπξίνπ 1 

ίβα Ππξγησηίζεο 1 Πφκπηα 2 

Φφδειε 2 

(4) Βηάλλνο 

Άγηνο Βαζίιεηνο-

Βηάλλνο 
1 

Υνπδέηζη 2 Άξβε Βηάλλνπ 1 

(2) Πεδηάδα 

Αβδνχ 1 Βηάλλνο 7 

Αγία Παξαζθεπή 1 Καζζάλνη 1 

Απνζηφινπο Πεδηάδνο 3 Παλαγία Πεδηάδνο 1 

Αξθαινρψξη  12 ρνηληά Μνλνθαηζίνπ 1 

 

ην θέληξν ηεο πξψηεο πεξηνρήο βξηζθφηαλ ην Ζξάθιεην, ην νπνίν πεξηζηνηρηδφηαλ 

απφ κεγάιεο εχθνξεο πεξηνρέο κε ηε κνξθή ελφο εκηθπθιίνπ, νη νπνίεο έθηαλαλ κέρξη ηνπο 

πξφπνδεο ηνπ Φεινξείηε ζηα δπηηθά, θαη ηα φξηα ηα επαξρίαο Πεδηάδνο ζηα αλαηνιηθά 

(επαξρίεο Σεκέλνπο θαη Μαιεβπδίνπ). Ζ δψλε απηή απνηεινχζε ηελ άκεζε ελδνρψξα ηεο 

πφιεο, φπνπ ράξε ζηε κηθξή απφζηαζε, ηε ζρεηηθά νκαιή δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο, αιιά 

θαη ηε παξαγσγή πςειήο αμίαο ακπεινθνκηθψλ πξντφλησλ φπσο ε ζηαθίδα, δηέζεηε ήδε 

απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα έλα ππθλφ θαη αξθεηά θαιήο πνηφηεηαο νδηθφ δίθηπν, βαηφ απφ 

θάξα θαη απηνθίλεηα, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ. Γελ απνηειεί ζπλεπψο 

έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ζηε δψλε απηή εληνπίδνληαη 59 απφ ηηο 146 επηρεηξήζεηο, φπσο θαη 

νη δχν απφ ηηο ζπλνιηθά πέληε πεξηνρέο κε πεξηζζφηεξεο απφ ελλέα επηρεηξήζεηο. Οη Άλσ 

θαη Κάησ Αξράλεο κε 30, θαη νη Βνχηεο κε δέθα.  
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Οη πεξηνρέο πνπ εθηείλνληαλ λφηηα ηνπ εκηθπθιίνπ απηνχ θαη πξνο ηα δπηηθά, 

απνηεινχζαλ κία ελδηάκεζε πεξηνρή, κία δψλε ηελ νπνία ηε δηέζρηδε ε κφλε νδφο πνπ επί 

αηψλεο έλσλε ην Ζξάθιεην κε ηηο λφηηεο επαξρίεο ηνπ λνκνχ, θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ θάκπν 

ηεο Μεζαξάο, (επαξρίεο Ππξγηψηηζζαο θαη Καηλνπξίνπ θαη ην δπηηθφ ηκήκα ηεο επαξρίαο 

Μνλνθαηζίνπ). Παξά ηελ παηαγψδε απνηπρία θάζε πξνζπάζεηαο πνπ έιαβε ρψξα θαηά ην 

Μεζνπφιεκν, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηφζν ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο φπσο θαη ησλ 

επξχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ «ζηδεξνδξφκνπ Μεζαξάο», ή 

ηεο απνμήξαλζεο ησλ ειψλ, ε Μεζαξά δελ έπαςε πνηέ λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα απφ ηα 

πην ζεκαληηθά παξαγσγηθά αιιά θαη εκπνξηθά θέληξα ησλ λφηησλ πεξηνρψλ. Ζ χπαξμε 

άιισζηε, δηαξθνχο ζπγθνηλσλίαο κε ην Ζξάθιεην, ε ζπλερήο επέθηαζε θαη ελίζρπζε ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ, αιιά θαη ε θαηαζθεπή, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, κίαο αθφκα νδνχ, ε 

νπνία κέζσ ηνπ ρσξηνχ Υάξαθα νδεγνχζε ζην αλαηνιηθφ θνκκάηη ηνπ θάκπνπ, 

απνηεινχζαλ ηδηαίηεξα πξνλφκηα, ηα νπνία άιιεο πεξηνρέο, φπσο ε Πεδηάδα ή ην Οξνπέδην 

ηνπ Λαζηζίνπ, απέθηεζαλ κφλν κεηά ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.  

ην ηκήκα απηφ εληνπίδνληαη 11 πεξηνρέο κε 30 επηρεηξήζεηο. εκαληηθφηεξν 

θέληξν ήηαλ νη Μνίξεο, φπνπ έδξεπαλ ζπλνιηθά 15 επηρεηξήζεηο. Απφ ηηο ππφινηπεο, νη 

πεξηζζφηεξεο βξίζθνληαλ ζην λνεηφ ηξίγσλν πνπ έλσλε ηηο Μνίξεο κε ηελ Πφκπηα ζηα 

λφηηα,  θαη ηνπο Αγίνπο Γέθα ζηα αλαηνιηθά. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξν ξφιν είρε ν Κφθθηλνο 

Πχξγνο, παξαιηαθή πεξηνρή γηα ηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ρξήζε ηεο σο εκπνξηθήο πχιεο, ζε 

κηθξή απφζηαζε απφ ηηο Μνίξεο αιιά θαη απφ ην ιηκάλη ηεο Αγίαο Γαιήλεο, φπνπ, θαηά ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, είρε κεηαθεξζεί έλα κέξνο ηνπ εκπνξίνπ πνπ δηεμαγφηαλ 

κέζσ ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Ζξαθιείνπ.  

Αληίζεηα, νη αλαθνξέο γηα ην αλαηνιηθφ θνκκάηη ηνπ Μνλνθαηζίνπ (επαξρία Ρηδνχ) 

πεξηνξίδνληαη ζε κφιηο κία, ηελ επηρείξεζε εκπνξίαο ςηιηθψλ θαη εγρσξίσλ πξντφλησλ ηνπ 

Ησάλλε Δκκ. Σζαγθαξάθε κε έδξα ηελ Παλαγηά Μνλνθαηζίνπ.
580

 Σν γεγνλφο απηφ 

ππνδεηθλχεη ηελ νπζηαζηηθή απνκφλσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο απφ ηα θχξηα δίθηπα, 

θαζηζηψληαο πηζαλφηεξε ηε ζχλδεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ κε ην ηξίγσλν ησλ Μνηξψλ, 

φπνπ θαη νδεγνχζαλ νη ήδε πθηζηάκελεο νδνί, αθνινπζψληαο παξάιιεια ηε ξνή ηνπ 

Γεξνπφηακνπ, ηνπ πνηακηνχ πνπ δηαζρίδεη ηνλ θάκπν απφ ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά. Σν 

ηκήκα απηφ καδί κε ηελ ηέηαξηε πεξηνρή, απηή ηεο Βηάλλνπ, φπνπ εληνπίδνληαη αλαθνξέο 

ζε έμη κφλν ζεκεία θαη 12 επηρεηξήζεηο, απνηεινχζαλ ηελ ηειεπηαία δψλε επέθηαζεο ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ πνπ μεθηλνχζε απφ ην Ζξάθιεην. Ζ δηαδηθαζία απηή ηνπνζεηείηαη θαηά ην 

                                                      
580

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 359. 
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δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ζην πιαίζην κηαο έζραηεο πξνζπάζεηαο επέθηαζεο, 

πξηλ απφ ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ, ηνπ εκπνξηθνχ δηθηχνπ ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ζηηο πιένλ 

απνκαθξπζκέλεο παξαγσγηθέο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ. ρη ηπραία, νη 11 απφ ηηο 12 

επηρεηξήζεηο πνπ έδξεπαλ ζηελ πεξηνρή απηή, δειψζεθαλ ζην κεηξψν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. κεηά 

ην 1934, έρνληαο ηδξπζεί, νη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ, ήδε αξθεηά ρξφληα λσξίηεξα.  

ηα αλαηνιηθά ηέινο ηνπ Ζξαθιείνπ, βξηζθφηαλ ε πεξηνρή ηεο Πεδηάδαο, φπνπ 

θαηαγξάθνληαη ελλέα πεξηνρέο κε ζπλνιηθά 38 επηρεηξήζεηο. Δμαηηίαο ηνπ κεηθηνχ ηεο 

αλάγιπθνπ, κε αξθεηνχο νξεηλνχο φγθνπο, ηηο παξπθέο ησλ Λαζηζηψηηθσλ βνπλψλ αιιά 

θαη πεδηάδεο, ε γεσγξαθηθή δνκή ηεο πεξηνρήο δελ επλνεί ηελ παξαγσγή ακπεινθνκηθψλ 

πξντφλησλ, ζε αληίζεζε κε απηή ηνπ ιαδηνχ θαη ησλ εζπεξηδνεηδψλ. Αλαθνξέο ζηελ 

χπαξμε νδηθνχ δηθηχνπ πξνο ηελ πεξηνρή απηή εληνπίδνληαη ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, κφλν φκσο γηα ην παξαιηαθφ θνκκάηη θαη φρη γηα ηελ ελδνρψξα, παξά ηελ χπαξμε 

αμηφινγεο παξαγσγήο θαη ηεο κηθξήο ηεο απφζηαζεο απφ ην Ζξάθιεην.  

Δηδηθφηεξα, ε Πεδηάδα ζα κπνξνχζε λα ρσξηζηεί ζε ηξία ηκήκαηα. Ζ βνξεηνδπηηθή 

δψλε βξηζθφηαλ εγγχηεξα ζην Ζξάθιεην, θαη δηέζεηε άκεζε πξφζβαζε ζε απηφ κέζσ ησλ 

ηνπηθψλ νδψλ, ηδηαίηεξα κεηά ηε θαηαζθεπή ηεο νδνχ Ζξαθιείνπ-Νεάπνιε, ε νπνία 

δηήξθεζε απφ ηα ηέιε ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ κέρξη θαη ην 1925. Ο δξφκνο απηφο, 

εμππεξεηνχζε θαη ην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα, πνπ πεξηειάκβαλε θπξίσο παξαιηαθνχο 

νηθηζκνχο θαη ρσξηά, πνιιά απφ ηα νπνία αλαδεηνχζαλ δηέμνδν ηφζν πξνο ηελ θεληξηθή 

απηή νδφ, φζν θαη πξνο ηα θαηά ηφπνπο κηθξά ιηκάληα. Δλδεηθηηθή ησλ επηδηψμεσλ ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, είλαη ε δηάλνημε απφ εζεινληέο ησλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο, ηνπ 

απνθαινχκελνπ «δξφκνπ ηνπ Απνζειέκε» ην 1927. Οη λφηηεο ηέινο πεξηνρέο, 

απνηεινχζαλ ηε θαζαπηφ ελδνρψξα ηεο Πεδηάδαο, κία ελδηάκεζε δψλε, έλα κεηαίρκην πνπ 

επηθνηλσλνχζε θαηά θχξην ιφγν κε ηελ αλαηνιηθή Μεζαξά, θαη  ηηο πεξηνρέο ηεο Βηάλλνπ 

θαη ηνπ Οξνπεδίνπ, κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ κνλνπαηηψλ. Σα κεγαιχηεξα εκπνξηθά θέληξα 

ηεο πεξηνρήο, ην Καζηέιιη Πεδηάδνο θαη ην Αξθαινρψξη, φπνπ αλαθέξεηαη ε χπαξμε ελλέα 

θαη δψδεθα επηρεηξήζεσλ αληίζηνηρα, βξηζθφηαλ ζηα λνηηνδπηηθά, ζην πιένλ πεδηλφ 

θνκκάηη ηεο πεξηνρήο, ελψ ζηα βφξεηα, θνληά ζηελ παξαιηαθή δψλε θαη κε επίλεην ηελ 

πεξηνρή ηεο ηαιίδαο, βξηζθφηαλ ην ηξίην κεγαιχηεξν θέληξν, ν Μνρφο, πνπ απνηεινχζε 

έδξα ζπλνιηθά εθηά επηρεηξήζεσλ.  
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2.6. Σν αληηθείκελν εξγαζηώλ.  

 

Πέξα απφ ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά, ην αληηθείκελν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαλ ε 

εθάζηνηε επηρείξεζε, απνηεινχζε ηελ παξάκεηξν πνπ πξνζδηφξηδε κε ηνλ θαιχηεξν ίζσο 

ηξφπν ην ραξαθηήξα ηεο, ελψ, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, θαζφξηδε ηελ ππαγσγή ηεο ζην 

αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. ηηο εγγξαθέο ηνπ αξρηθνχ κεηξψνπ, νη ζρεηηθέο 

αλαθνξέο έρνπλ παξφκνηα δνκή κε απηή ησλ ζπκβνιαίσλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ, φπνπ 

θαηαγξάθεηαη απιά ην αληηθείκελν, ρσξίο λα παξαηίζεληαη εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Ζ 

πξαθηηθή απηή αιιάδεη θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ δεχηεξνπ κεηξψνπ, θαζψο ζε αξθεηέο 

εγγξαθέο εληνπίδνληαη ζεκεηψζεηο πνπ πξνζθέξνπλ νξηζκέλεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε 

ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο.  

Χζηφζν, ε εηζαγσγή ησλ λέσλ απηψλ πιεξνθνξηψλ, ελ κέξεη κφλν βνεζάεη ζηελ 

απνζαθήληζε ηνπ νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ 

ηξηψλ θπξηφηεξσλ εμ απηψλ, ησλ εηζαγσγψλ, ησλ εμαγσγψλ θαη ηνπ εκπνξίνπ. Σν 

πξφβιεκα σο πξνο ηα ηξία απηά αληηθείκελα εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο ηεο θαζνιηθήο 

ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ φξσλ, ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη αλ αλαθεξφηαλ, ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ, ζηε δηαθίλεζε πξντφλησλ απφ θαη πξνο ην 

εμσηεξηθφ, ή γεληθά, ζην ζχλνιν θάζε κνξθήο εκπνξίνπ κε πεξηνρέο εθηφο ηνπ λεζηνχ. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ην εκπφξην, φπνπ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα αθνξά αληαιιαγέο 

πξντφλησλ εληφο ηνπ λεζηνχ είηε εθηφο απηνχ, κε εμαίξεζε ίζσο νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ην εηδηθφηεξν αληηθείκελν, φηαλ θαηαγξάθεηαη, επηηξέπεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηα 

δχν απηά ελδερφκελα.   

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηνπο ηνκείο ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ, ε χπαξμε ησλ 

φπνησλ επηθπιάμεσλ βαζίδεηαη ζηνλ ηδηαίηεξα κεγάιν αλαινγηθά αξηζκφ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αλαθέξεηαη φηη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνπο ηνκείο απηνχο. Οη ακθηβνιίεο απηέο εληζρχνληαη 

ράξε ζηελ χπαξμε εγγξαθψλ, φπνπ, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «εηζαγσγέο», παξάιιεια 

ζεκεηψλνληαη δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ην αλ ε δξαζηεξηφηεηα απηή αθνξνχζε 

ζπλαιιαγέο κε ην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ. ηελ πεξίπησζε ι.ρ. ηνπ Εαραξία Κ. 

Ηεξσλπκάθε, θηεκαηία θαη ηέσο δηεπζπληή ηεο Κνηλήο Γηεχζπλζεο Φνξηεγψλ 

Απηνθηλήησλ, ν νπνίνο μεθηλάεη ηηο εκπνξηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ην 1941, αλαθέξεηαη κε 

ζαθήλεηα φηη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ «…εηζαγσγή εθ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 
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εμσηεξηθνχ»
581

. Αληίζηνηρα, ν Ησάλλεο Γ. Παπαβαζηιείνπ, δηεμάγεη θαη απηφο εηζαγσγέο 

«…εθ ηνπ εζσηεξηθνχ, δηαθφξσλ εκπνξεπκάησλ»
582

, ελψ ν Νηθφιανο Καξξέιεο, 

αζρνινχκελνο θπξίσο κε ην εκπφξην δεξκάησλ, αλαθέξεηαη φηη εμάγεη εγρψξηα πξντφληα 

πξνο ην εζσηεξηθφ.
583

 

 

2.6.1. Γεληθή θαηαλνκή ησλ αληηθεηκέλσλ.  

 

Σα ζπλνιηθά 16 αληηθείκελα πνπ εληνπίζηεθαλ, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο επηκέξνπο 

νκάδεο. Σέζζεξα απφ απηά, νη εηζαγσγέο, νη εμαγσγέο, ην εκπφξην θαη ε παξαγσγή, 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ε πξψηε νκάδα, φπνπ εληάζζνληαη νη βαζηθέο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. ηε δεχηεξε νκάδα, ζα πξέπεη λα ππαρζνχλ φια ηα ππφινηπα αληηθείκελα 

σο κνξθέο παξνρήο ππεξεζηψλ φπσο, πξαθηνξεχζεηο, αληηπξνζσπείεο, κεζηηείεο θ.α., ελψ 

κία ηξίηε δηαθνξεηηθή νκάδα ζπγθξνηείηαη απφ ηηο εξγνιαβηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο 

κεηαθνξέο.  

Λφγσ ηεο παξάιιειεο ελαζρφιεζεο ησλ δηθαηνχρσλ κε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

αληηθείκελα, ην ζχλνιν ησλ 1802 ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεσλ αληηζηνηρεί ζε 2925 

πεξηπηψζεηο (Πίλαθαο 2.6.1). Με βάζε ηα ζπλνιηθά δεδνκέλα, είλαη ζαθέο φηη, ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, 2140 πεξηπηψζεηο αθνξνχζαλ ηα ηέζζεξα αληηθείκελα ηεο πξψηεο 

νκάδαο. Χο πξνο ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο, ε δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 651 

πεξηπηψζεηο, κε ηηο κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο λα εληνπίδνληαη ζηηο αληηπξνζσπεχζεηο 

θαη ηηο κεζηηείεο, ελψ αθνινπζνχλ κε παξφκνηα κεηαμχ ηνπο πνζνζηά, νη 

παξαγγειηνδνρηθέο εξγαζίεο, νη αζθάιεηεο, νη πξνκήζεηεο θαη νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο. Οη 

εξγνιαβηθέο εξγαζίεο θαη νη κεηαθνξέο ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθά 134 πεξηπηψζεηο.  

Σν ελδερφκελν ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζε έλα κφλν ηνκέα, απνηεινχζε ηελ 

θπξίαξρε ηάζε, θαζψο αθνξνχζε 1104 επηρεηξήζεηο, ην 61% ηνπ ππφ εμέηαζε ζπλφινπ. 

Τπάξρεη σζηφζν κία ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο, 

ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο παξαγσγήο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη κφιηο 50 πεξηπηψζεηο, ελψ απφ ηηο 

ππφινηπεο νκάδεο, πςειά κεγέζε παξνπζηάδνπλ νη κεζηηείεο θαη νη εξγνιαβηθέο εξγαζίεο. 

Απφ ηηο 698 επηρεηξήζεηο πνπ επεθηείλνληαη πέξαλ ηνπ ελφο ηνκέα, 407 

                                                      
581

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 775. Σν γεγνλφο φηη νη δηεπθξηλήζεηο απηήο ηεο κνξθήο, εληνπίδνληαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο θαη έπεηηα, ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε νπζηαζηηθφηεξεο γλψζεο 

ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.   
582

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 778. 
583

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.6, θαηαγξαθή 880. 
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δξαζηεξηνπνηνχληαλ παξάιιεια ζε δχν, 187 ζε ηξία, 78 ζε ηέζζεξα, 22 ζε πέληε θαη κφιηο 

4 ζε έμη αληηθείκελα.  

 

α. Οξηδόληηα επέθηαζε εξγαζηώλ. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο σο ππφδεηγκα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ θαηαγξάθνληαη δπν αληηθείκελα αλά 

επηρείξεζε, δηαπηζηψλεηαη φηη εθείλν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην κεγαιχηεξν εχξνο 

επέθηαζεο ζε άιινπο ηνκείο, είλαη νη εηζαγσγέο. ε ζχλνιν 172 εηζαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, 72 αζρνινχληαλ παξάιιεια κε ηηο εμαγσγέο, 69 κε ην εκπφξην, 15 κε ηηο 

αληηπξνζσπείεο θαη 7 κε ηελ παξαγσγή (Πίλαθαο 2.6.2). Οη εμαγσγέο παξνπζηάδνπλ έλα 

κηθξφ κφλν ζπζρεηηζκφ κε ηελ παξαγσγή θαη ηηο αληηπξνζσπείεο, δίλνληαο θπξίσο έκθαζε 

ζην εκπφξην, ελψ αληίζεηα, ην θαζαπηφ εκπφξην, ζπλδπάδεηαη θπξίσο κε ηελ παξαγσγή 

αιιά θαη ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο εξγαζίεο, φπσο θαη ηηο πξαθηνξεχζεηο.  

Ο ηδηαίηεξνο ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο, ζα πξέπεη λα 

απνδνζεί ζηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηθηχσλ θαη πξνο ηηο δχν 

θαηεπζχλζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηελ εηζαγσγή θαη 

εμαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ
584

, σζηφζν, εληνπίδνληαη θαη αξθεηέο πεξηπηψζεηο, φπνπ ην 

αληηθείκελν ησλ δχν απηψλ δηαδηθαζηψλ, δελ ηαπηηδφηαλ ζηνλ ίδην βαζκφ. ηελ πεξίπησζε 

ι.ρ. ηεο «Διιεληθήο, Δηαηξίαο Δμαγσγψλ & Δηζαγσγψλ Βαζηιάθεο & ία» αλαθέξεηαη φηη 

εμήγαγε ην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ηνπηθψλ θαη εγρψξησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

εηζάγνληαο αληίζηξνθα νηθνδνκηθά πιηθά, θάξβνπλν, γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη είδε 

γεληθνχ εκπνξίνπ.
585

 Αληίζηνηρα, νη θιεξνλφκνη ηνπ Κ.Θ. Κνπθάθε δειψλνπλ ην 1937,φηη 

εμήγαγαλ εγρψξηα πξντφληα, εηζάγνληαο απνηθηαθά αιιά θαη ειαζηηθά απηνθηλήηνπ, ελψ ηα 

κέιε ηεο « Γ. Λακπξάθεο θαη Τηνί» αζρνινχληαλ κε ην ίδην αληηθείκελν, δειψλνληαο φκσο 

φηη εηδηθεχνληαλ θαη ζηελ εκπνξία δεξκάησλ.
586

 Αλάκεζα ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 

εληνπίδνληαη θαη νξηζκέλεο ρσξίο θαλέλα ζπζρεηηζκφ αλάκεζα ζηα εηζαγφκελα θαη ηα 

εμαγφκελα πξντφληα, φπσο είλαη ε επηρείξεζε Κσλζηαληίλνπ Υαζαδάθε, πνπ ην 1936 

δήισζε φηη εηζήγαγε θάζε είδνπο ειεθηξηθά είδε, εμάγνληαο δίθηακν θαη αξσκαηηθά 

                                                      
584

 Σα παξαδείγκαηα είλαη πνιπάξηζκα θαη ζπλήζσο αθνινπζνχλ ην κνηίβν ηεο εηζαγσγήο απνηθηαθψλ θαη 

ηεο εμαγσγήο εγρψξησλ πξντφλησλ. Δλδεηθηηθά βιέπεηε ηελ επηρείξεζε ησλ Αδειθψλ Υ. Υάιαξε, Δ.Β.Δ.Ζ., 

Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 571, ησλ Τηψλ Γ.Υ. Ληαπάθε, Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 646, φπσο θαη ηνπ Κ. Γ. 

Υξηζηνθίδε, Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 655. 
585

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, θαηαγξαθή 1039. 
586

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 643, αληίζηνηρε ήηαλ θαη ε δξάζε ηεο «Γεκήηξηνο Δκκαλ. Βηηζαμάθεο & 

Τηνί», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.6, θαηαγξαθή 959. 
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ρφξηα.
587

 Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη επηρεηξήζεηο φπσο απηή, απνηεινχζαλ ηελ 

εμαίξεζε θαη φρη ηνλ θαλφλα.  

 

 

Πίλαθαο 2.6.1. πλνιηθόο αξηζκόο επηρεηξήζεσλ θαη παξάιιειεο δξαζηεξηόηεηεο αλά 

αληηθείκελν. 
 

Αληηθείκελν 

αξηζκόο παξάιιεισλ 

δξαζηεξηνηήησλ  
ύλνιν 

πεξηπηώζεσλ 

αλά νκάδα 

Γεληθό 

ύλνιν 
1 2 3 4 5 6 

Δηζαγσγέο 16 172 132 68 19 4 

2140 

411 

Δμαγσγέο  34 116 109 57 20 4 340 

Δκπόξην 679 258 118 44 11 3 1113 

Παξαγσγή 107 107 41 14 5 2 276 

Παξνρή ππεξεζηώλ 1 0 2 1 0 0 

651 

4 

Αληηπξνζσπείεο 19 66 74 59 20 4 242 

Μεζηηείεο 121 14 3 2 1 1 142 

Αζθάιεηεο  1 6 17 20 9 3 56 

Πξνκήζεηεο 0 9 14 17 11 2 53 

Πξαθηνξεύζεηο  5 6 7 6 1 0 25 

Παξαγγειηνδνρηθέο εξγαζίεο 10 19 13 11 5 0 58 

Ναπηηιηαθά 5 5 7 1 1 0 19 

Δξγαζίεο δηα ηξίηνπ 10 1 1 2 1 0 15 

Άιιν 11 10 7 5 3 1 37 

Δξγνιαβηθέο επηρεηξήζεηο 74 12 4 0 0 0 
134 

90 

Μεηαθνξέο 11 13 12 5 3 0 44 

ύλνιν  
επηρεηξήζεηο 1104 407 187 78 22 4  1802 

πεξηπηώζεηο 1104 814 561 312 110 24 2925 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 42. 
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Πίλαθαο 2.6.2. πζρεηηζκόο γηα επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύλησλ παξάιιεια ζε δύν αληηθείκελα. 
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δ
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άιιν  

Δηζαγσγέο 172 72 69 7 15 2 2 0 0 0 4 0 0 0 1 

Δμαγσγέο 44 0 38 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Δκπόξην 151 0 0 88 23 12 3 0 1 3 9 0 8 0 4 

Παξαγσγή 8 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 

αληηπξνζσπείεο 24 0 0 0 0 0 2 4 8 2 4 1 1 0 2 

εξγνιαβηθέο 

επηρεηξήζεηο 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

αζθάιεηεο 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

πξαθηνξεύζεηο 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

παξαγγειηνδνρηθέο 

εξγαζίεο 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

λαπηηιηαθά 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε χπαξμε εηζαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

απνηεινχζε βαζηθή νδφ πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ γηα ηε ζπζθεπαζία ησλ 

πξνο εμαγσγή πξντφλησλ. ηελ πεξίπησζε ι.ρ. ηεο «Cretan Wine Export Co.», 

εηαηξία πνπ είραλ ζπζηήζεη ν Ησζήθ Αλη. Μειηαξάθεο θαη ν Νηθφιανο Γεσξ. 

Μπακηεδάθεο, αλαθέξεηαη φηη εηζήγαγαλ είδε ζπζθεπαζίαο γηα ηα εγρψξηα πξντφληα, 

ηα νπνία εμήγαγαλ
588

, ελψ θαη ν Γεψξγηνο Μηρ. Γηαιιπλάο, εμαγσγέαο εγρσξίσλ 

πξντφλησλ κε εηδίθεπζε ζηε ζηαθίδα, δήισζε φηη αζρνιείηαη θαη κε ηελ «Δηζαγσγή 

απάλησλ ησλ αλαγθαηνχλησλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ εηδψλ, ήηνη θελψλ ζάθσλ 

θ.ι.π.».
589

 ην ίδην πιαίζην, νη Αδειθνί . Κσλζηαληηλίδε, κία απφ ηηο πιένλ γλσζηέο 

επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο ζηαθίδαο, αλέθεξε φηη εηζήγαγε μπιεία 

θηβσηνπνηίαο θαη ζχξκα
590

, πνπ πξνθαλψο πξννξηδφηαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

κηθξψλ θηβσηίσλ εμαγσγήο ηεο ζηαθίδα, ε πξνκήζεηα θαη επάξθεηα ησλ νπνίσλ, 

απνηεινχζε έλα πάγην πξφβιεκα γηα ηνπο ηνπηθνχο εμαγσγείο ζηαθίδαο.  

Έλα ηδηαίηεξν ππφδεηγκα, είλαη απηφ ηεο επηρείξεζεο ησλ «Πεξδηθνγηάλλε θαη 

Μαξθαηάθε», νη νπνίνη εμήγαγαλ θάζε είδνπο αγξνηηθά πξντφληα, εηζάγνληαο 

αληίζηξνθα αλαγθαία, γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη εηδηθά ηε ζηαθηδνπαξαγσγή, 

πξντφληα, φπσο πνηάζα, ζεηάθη θαη αιιάγεσξγηθά είδε.
591

 Μέξνο εμ απηψλ, δελ 

απνθιείεηαη λα εκπνξεχνληαλ νη ίδηνη, παξά ηελ απνπζία ζρεηηθήο δήισζεο. Ζ ηάζε 

απηή, ηεο εηζαγσγήο εκπνξεπκάησλ κε ζθνπφ ηελ εκπνξία ηνπο απφ ηα ίδηα πξφζσπα, 

ππήξμε αξθεηά δηαδεδνκέλε θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ πθαζκάησλ θαη ησλ ςηιηθψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Κσλζηαληίλνο Λνχβαξεο εκθαλίδεηαη απφ ην 1924 κέρξη ην ζάλαην 

ηνπ ην 1947, σο εηζαγσγέαο θαη έκπνξνο πθαζκάησλ, ςηιηθψλ θαη εηδψλ 

πνιπηειείαο
592

, φπσο αληίζηνηρα έπξαηηε θαηά ηελ πεξίνδν, απφ ην 1924 κέρξη ην 

1939, ν Νηθφιανο Γεσξ. Καξέιιεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια θαη αληίζηνηρν 

θαηάζηεκα.
593

 ην ίδην πιαίζην, ν Νηθφιανο Αιηθηψηεο παξνπζηάδεηαη λα εηζάγεη απφ 

ην εμσηεξηθφ είδε γξαθηθήο χιεο γηα ην βηβιηνπσιείν ηνπ
594

, ελψ ν Αδάκ Δκκ. 

Καιιηαηάθεο, φληαο, ήδε απφ ην 1930, έκπνξνο μπιείαο θαη νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, 

                                                      
588

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 660. 
589

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 278. 
590

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.6, θαηαγξαθή 863. 
591

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 203. 
592

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.3, θαηαγξαθή 283. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 77. 
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αλαθέξεη ην 1945 φηη ζθφπεπε λα επεθηείλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ θαη ζηελ εηζαγσγή ησλ 

ίδησλ απηψλ εκπνξεπκάησλ.
595

  

Χο πξνο ηελ χπαξμε πεξηπηψζεσλ εηζαγσγήο, κε παξάιιειε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζην δεπηεξνγελή ηνκέα, νη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ, απνζθνπνχζαλ, 

φπσο είλαη απηνλφεην, ζηελ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ. ηελ πεξίπησζε ι.ρ. ηνπ 

ζαπσλνπνηείνπ ησλ Αδειθψλ Καηεράθε, δειψζεθε φηη αζρνινχληαλ παξάιιεια κε 

ηελ εηζαγσγή «ζπλαθψλ βηνκεραληθψλ πιηθψλ»
596

, φπσο έπξαηηε θαη ν επίζεο 

ζαπσλνπνηφο, Δπζηξάηηνο Καζάπεο.
597

 Αληίζηνηρα, ν βπξζνδέςεο, ππξίδσλ Γξήγ. 

ρνιηάδεο, εηζήγαγε αλεπεμέξγαζηα δέξκαηα
598

, ελψ ν Γεψξγηνο Μηζηίινγινπ, πνπ 

δηέζεηε βηνκεραλία ηαρηληψλ, καγεηξηθνχ άιαηνο, ιίπνπο θαη ζαπνπληνχ, εηζήγαγε γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ, βνχηπξν, ιίπνο, ζεζάκη θαη ζεζακέιαην.
599

  

Ζ παξάιιειε δξαζηεξηνπνίεζε ζε εμαγσγέο θαη εκπφξην, αθνξνχζε θαηά 

θχξην ιφγν επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπλδχαδαλ ηηο δχν απηέο δξαζηεξηφηεηεο επί ηνπ 

ίδηνπ αληηθεηκέλνπ. Λφγσ απηήο ηεο ηαχηηζεο, ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο δχν 

απηέο δξαζηεξηφηεηεο ππήξμε πνιχ πην δπζδηάθξηηε, ζπγθξηηηθά κε απηή κεηαμχ 

εηζαγσγψλ θαη εκπνξίνπ. Δπηπιένλ, δελ απνθιείεηαη ν ζπζρεηηζκφο απηφο λα είλαη 

αξθεηά πην επξχο απφ φηη εκθαλίδεηαη κε βάζε ηηο εγγξαθέο, αλ ζεσξεζεί φηη απηέο 

δηέπνληαλ απφ ηελ αληίιεςε φηη, εθ ησλ πξαγκάησλ, νη εξγαζίεο ελφο εμαγσγέα 

πξνυπέζεηαλ θαη ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. ε πεξηπηψζεηο ι.ρ. φπσο απηέο ηνπ 

Δκκ. Παπαδνχιε
600

, ή ηνπ Νηθφιανπ Γεψξ. Μπακηεδάθε
601

, ζε κεηαγελέζηεξε 

ζεκείσζε ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή εγγξαθή, αλαθέξεηαη φηη ακθφηεξνη αλέπηπμαλ, 

παξάιιεια κε ηελ εμαγσγή ζηαθίδαο ν πξψηνο, θαη νίλσλ, ν δεχηεξνο, εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο επί ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ επηζήκαλζε απηή ζα πξέπεη λα 

απνδνζεί φρη ζηελ επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, αιιά απιά ζηελ επηζεκνπνίεζε 

νξηζκέλσλ ήδε πθηζηάκελσλ εξγαζηψλ. 

Έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά ζηε ζρέζε αλάκεζα ζην δεπηεξνγελή ηνκέα θαη ηηο 

εηζαγσγέο, σο έλα ζχζηεκα πξνκήζεηαο πιηθψλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ παξαγσγή. ηνλ 

αληίπνδα, ε αληίζηξνθε ηάζε, ε ζχλδεζε ηεο παξαγσγήο κε ηηο εμαγσγέο, ππήξμε 

ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε, θαζψο εληνπίδεηαη έλαο κηθξφο κφλνλ αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, 

                                                      
595

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.3, θαηαγξαθή 207. 
596

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 118. 
597

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 138. 
598

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 1073.  
599

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.3, θαηαγξαθή 209, φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 792. 
600

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.8, θαηαγξαθή 1348 
601

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, θαηαγξαθή 1154. 



 

281 

 

ησλ νπνίσλ νη ηδηνθηήηεο αλέθεξαλ φηη εμήγαγαλ νη ίδηνη επεμεξγαζκέλα πξντφληα, 

θπξίσο ζηαθίδα θαη ζηαθχιηα. ε έλα βαζκφ, ν κηθξφο απηφο αξηζκφο κπνξεί λα 

απνδνζεί ζην φηη ειάρηζηεο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζηαθίδσλ θαη άιισλ 

ζπλαθψλ πξντφλησλ είραλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα ζεσξεζνχλ βηνκεραλίεο, θαζψο 

κεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηψλ απηψλ, θαη ηδηαίηεξα ησλ επνρηθψλ, δηεμάγνληαλ ζε 

απνζήθεο θαη άιινπο πξφρεηξνπο ρψξνπο, νη νπνίνη δελ θαηαγξάθνληαη ζηε ππφ 

εμέηαζε πεγή. Δπηπιένλ, δελ είλαη γλσζηφο ν φγθνο πνπ επεμεξγαδφηαλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο, θαζηζηψληαο πηζαλφ ην ελδερφκελν, παξά ην κηθξφ ηνπο 

αξηζκφ, λα δέζκεπαλ έλα ηθαλφ ηκήκα ή κέξνο ηεο παξαγσγήο. 

ηνλ αληίπνδα, ε ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηελ παξαγσγή θαη ην εκπφξην, 

δεκηνπξγεί αξρηθά ηελ εληχπσζε, φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαηεπζπλφηαλ πξνο ην 

εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ, κέζσ ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ 

παξαγσγνχο. Γελ ππάξρεη σζηφζν ακθηβνιία φηη ην ζπκπέξαζκα απηφ δελ επζηαζεί. 

Με ηελ εμαίξεζε ησλ ειαηνπξγείσλ, ζαπσλνπνηείσλ θαη βπξζνδεςηψλ, ειάρηζηα 

πξντφληα φπσο ι.ρ. ηα άιεπξα, ηα νηθνδνκηθά πιηθά, ηα πθάζκαηα, ηα είδε έλδπζεο 

θ.α. παξάγνληαλ ζην λεζί, θαη αθφκα ιηγφηεξα απφ απηά πξννξηδφηαλ γηα εμαγσγή. 

Χο πξνο ηελ εκπνξία ηνπο, ππάξρεη κηθξή ακθηβνιία σο πξνο ην αλ αζθνχληαλ, 

ζπλνιηθά ή έζησ ελ κέξεη, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο, δεδνκέλνπ φηη αθφκα 

θαη αλ ε ζπκπεξηθνξά απηή δελ θαηαγξαθφηαλ, ζε κεγάιν βαζκφ ζεσξνχληαλ 

απηνλφεηε. Γηα παξάδεηγκα, ν Νηθφιανο Ησαλ. Κεραγηαδάθεο, ηδηνθηήηεο ηεο 

ζαπσλνπνηίαο «Σέιεηνλ», παξνπζηάδεηαη λα εκπνξεχεηαη ζαπνχλη, αιιά παξάιιεια 

θαη ζηαθίδεο φπσο θαη ειαηφιαδν
602

, ελψ αληίζεηα, ν Γεψξγηνο Νηθ. Αλαγλσζηάθεο 

θαηαγξάθεηαη σο ηδηνθηήηεο εξγνζηαζίνπ μπινπξγηθήο θαη παξάιιεια έκπνξνο 

ζηαθπιηψλ.
603

 Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, ε εκπνξηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή, είλαη φκσο ηδηαίηεξα δχζθνιν 

λα ζεσξεζεί, φηη ηα πξφζσπα απηά απείραλ απφ ηελ εκπνξία ησλ ίδησλ ηνπο ησλ 

πξντφλησλ, απιά πνπιψληαο ηα ζε άιινπο, εηδηθεπκέλνπο εκπφξνπο. 

Ζ χπαξμε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πεξηπηψζεσλ παξάιιειεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο αλάκεζα ζηνπο ηνκείο ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο νκάδαο, κε 

θπξηφηεξεο ηηο αληηπξνζσπείεο, ππάγεηαη ζην ίδην πιαίζην κε ηελ παξάιιειε 

δηεμαγσγή εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε ζπγθεθξηκέλε 

πξαθηηθή απνζθνπνχζε ζηελ θαηά ην δπλαηφ εληνλφηεξε εθκεηάιιεπζε ελφο ήδε 
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πθηζηάκελνπ δηθηχνπ. ε επξχηεξν επίπεδν, ε ζπκπεξηθνξά απηή απνθηά δχν 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο. πρλά απνηεινχζε πξνέθηαζε ηεο θπξίσο εξγαζίαο, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο νκφξξπζκεο «Αγαπάθεο Γξαθαλάθεο & ία», πνπ εκπνξεπφηαλ είδε 

θαπλνχ, έρνληαο παξάιιεια θαη ην δηθαίσκα ηεο αληηπξνζψπεπζεο νξηζκέλσλ 

εηαηξηψλ ηζηγάξσλ
604

, ηνπ βηβιηνπψιε Μειέηηνπ Κνθθηλάθε, πνπ θαηαγξάθεηαη 

παξάιιεια θαη σο αληηπξφζσπνο εθδνηηθψλ νίθσλ
605

, ή ηεο «Μεθζνχη-

Μπακηεδάθεο», πνπ δηέζεηε κεραλνπξγείν θαη ρπηήξην, αιιά παξάιιεια 

αληηπξνζψπεπε θαη εηαηξίεο κεραλεκάησλ. ηηο πεξηζζφηεξεο σζηφζν πεξηπηψζεηο, 

απνηεινχζε αληηθείκελν ζπκπιεξσκαηηθφ σο πξνο ηελ θχξηα εξγαζία ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο ε «Γ. Φνπζηαλάθεο Υ. Ξπινχξεο & ία», εηαηξία γεληθνχ 

εκπνξίνπ θαη παξάιιεια αληηπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο «Αδειθνί Καξέιιηα» ζην 

Ζξάθιεην
606

, ή ε «Κνπθάθεο θαη Εαραξίνπ», εηαηξία εηζαγσγήο απηνθηλήησλ, θαη 

ηαπηφρξνλα εηαηξία γεληθψλ αληηπξνζσπηψλ θαη εηδηθά βηνκεραληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

Οη πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ κε απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηηο 

αληηπξνζσπείεο, είλαη αξθεηά ζπάληεο, θαζψο εληνπίζηεθαλ κφιηο 19 ζε ζχλνιν 242 

πεξηπηψζεσλ φπσο θαη 37, φπνπ φκσο ζπλδπάδνληαλ θαη κε άιιεο εξγαζίεο, νη νπνίεο 

ππάγνληαλ ζηελ θαηεγνξία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε 

ηνπ Γεξκαλνχ Δδνπάξδνπ Μαξηίλ Γθάηηιηρ θαη ηνπ Άγγινπ Δξξίθνπ Γνπιηέικνπ 

Ρφδεκπαο, νη νπνίνη απφ ην 1935 δηέζεηαλ θνηλφ γξαθείν πνπ αλαιάκβαλε ηε 

δηελέξγεηα εμαγσγψλ γηα ηξίηνπο αιιά θαη γξαθείν αληηπξνζσπεηψλ κε εηδίθεπζε 

ζηνπο μέλνπο νίθνπο.
607

 Αληίζηνηρα, ν Ησζήθ Η. Ληβάληεο, παξνπζηάδεηαη ην 1938 σο 

αληηπξφζσπνο ηεο βηνκεραλίαο ηζηγάξσλ Καξαβαζίιε θαη άιισλ εηαηξηψλ, 

δξαζηεξηνπνηνχκελνο παξάιιεια θαη σο αζθαιηζηήο.
608

  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη ζαθέο φηη ε παξάιιειε ελαζρφιεζε νξηζκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα αληηθείκελα, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 

νθεηιφηαλ είηε ζηελ αλάιεςε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ παξαπιήζησλ ή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ σο πξνο ην βαζηθφ ηνπο αληηθείκελν, είηε εξγαζηψλ 

αληηπξνζψπεπζεο, πξαθηφξεπζεο, πξνκεζεηψλ θ.α., πάληα ζην πιαίζην ή ζην 
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πεξηζψξην ηεο θπξίσο εξγαζίαο ηνπο. Σν κνηίβν απηφ αθνξά αθφκα θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο θαηαγξάθεηαη ε ελαζρφιεζή ηνπο κε πέληε ή έμη 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα. Ζ εηαηξία ησλ Αδειθψλ Γαιεληαλνχ, ι.ρ., πνπ ην 1937 

παξνπζηάδεηαη λα εηζάγεη φζπξηα, απνηθηαθά θαη θελνχο ζάθνπο, λα εμάγεη θάζε 

είδνπο ηνπηθφ αγξνηηθφ πξντφλ θαη λα εκπνξεχεηαη δεκεηξηαθά, αλαιάκβαλε 

παξάιιεια αληηπξνζσπείεο, κεζηηείεο φπσο θαη ηελ πψιεζε αζθαιεηψλ ππξφο θαη 

ζαιάζζεο.
609

 Αληίζηνηρα, ν Δπάγγεινο Γ. Παηεξάθεο δειψλεη ην ίδην έηνο φηη 

αζρνινχληαλ κε ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο, επί ησλ ίδησλ αληηθεηκέλσλ κε εθείλα 

ησλ Αδειθψλ Γαιεληαλνχ, αλαιακβάλνληαο παξάιιεια αληηπξνζσπείεο θαη 

πξνκήζεηεο , ελψ δηέζεηε θαη εξγνζηάζην παξαγσγήο ζηεκθπινπλεχκαηνο.
610

 

 

β. Κάζεηε επέθηαζε εξγαζηώλ. 

 

Με δεδνκέλε ηελ χπαξμε νξίσλ σο πξνο ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο 

εληφο ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη αληίζηξνθα, ηεο αδπλακίαο φισλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα εμαζθαιίζνπλ παξακέηξνπο φπσο ηα θεθάιαηα, ε εξγαζία θ.α., 

θαζίζηαηαη θαηαλνεηή ε δηζηαθηηθφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξεκαηηψλ ή ίζσο 

αθφκα θαη ε αδπλακία ηνπο, λα επεθηαζνχλ ζε ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο δελ ήηαλ 

εμνηθεησκέλνη. Αθφκα πεξηζζφηεξν, είραλ θάζε ιφγν λα απνθεχγνπλ επελδχζεηο πνπ  

ζα κπνξνχζαλ δπλεηηθά λα επεξεάζνπλ ηηο πθηζηάκελεο εξγαζίεο, αθαηξψληαο ηνπο 

πνιχηηκν ρξφλν θαη θεθάιαηα.  

Γελ πξέπεη σζηφζν λα παξαβιέπεηαη φηη ην ζπκπέξαζκα απηφ βαζίδεηαη ζηα 

επίζεκα ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο πνπ πξαθηηθά απνθξχπηεη ηηο 

πεξηπηψζεηο άηππεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, φπσο θαη ηελ παξάιιειε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ίδησλ πξνζψπσλ ζε επηκέξνπο ηνκείο, κέζσ δηαθνξεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Ο εληνπηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ 

νλνκαηνινγίνπ, φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη ζε ζχλνιν 2884 πξφζσπσλ, κφιηο 212 

(7,3%), κεηείραλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία επηρεηξήζεηο, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο εμ 

απηψλ, ζπλνιηθά 169, λα κεηέρνπλ ζε δχν, ελψ γηα δχν κφιηο πξφζσπα, 

θαηαγξάθεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έμη (Πίλαθαο 2.7.3). 

Ζ πξαθηηθή απηή παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αδπλακίεο, θαζψο δελ επηηξέπεη ην 

ρξνληθφ ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε δηαπίζησζε ηνπ θαηά πφζν ήηαλ 

απηφλνκεο ή πξνέξρνληαλ απφ ηξνπνπνηήζεηο άιισλ, ή αθφκα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

                                                      
609

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.3, θαηαγξαθή 264. 
610

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.3, θαηαγξαθή 297. 
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νπνίν ηα πξφζσπα απηά εληάρζεθαλ ζε απηέο. Δπηπιένλ δελ επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ πεξηπηψζεσλ ζπγγέλεηαο, πνπ ζα ππνδείθλπαλ ηελ ελδερφκελε ζρέζε νξηζκέλσλ 

πξνζψπσλ κε επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ηππηθά δελ κεηείραλ. Χζηφζν, ην γεγνλφο ηεο 

χπαξμεο κφιηο 43 πξνζψπσλ πνπ κεηείραλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο επηρεηξήζεηο, 

επηβεβαηψλεη πέξα απφ θάζε ακθηβνιία, ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ 

θάζεηε επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ.  

 

Πίλαθαο 2.6.3. Αξηζκόο ζπκκεηνρήο πξνζώπσλ ζε πεξηζζόηεξεο από κία 

επηρεηξήζεηο.  

ύλνιν επηρεηξήζεσλ 2 3 4 5 6 ύλνιν 

Αξηζκόο πξνζώπσλ  169 28 10 3 2 212 

 

Δπηπιένλ, γηα ηα πέληε ζπλνιηθά πξφζσπα πνπ κεηείραλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

πέληε ζπλνιηθά επηρεηξήζεηο, πξνθχπηεη φηη ηξία εμ απηψλ αλήθαλ ζηελ ίδηα αξρηθή 

επηρείξεζε, ελψ ζπλεξγάδνληαλ θαη κε ην έλα απφ ηα άιια δχν πξφζσπα. Δηδηθφηεξα, 

ε εηαηξία ζηελ νπνία αλήθαλ, ε «Άθξαηνο θαη Βαζηιάθεο», απνηειεί ίζσο ην πην 

ραξαθηεξηζηηθφ, αλ φρη ην κφλν, παξάδεηγκα πνιπεπίπεδεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζην Ζξάθιεην ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Απφ ηελ ίδξπζε ηεο, ην 1884, 

παξέκεηλε ππφ ηνλ έιεγρν ησλ δχν απηψλ νηθνγελεηψλ, κε πξνεμάξρνληα κέιε ηνλ 

Δκκαλνπήι Γεσξ. Άθξαην θαη Δκκαλνπήι Νηθφι. Βαζηιάθε, κέρξη θαη ηελ άηππε 

δηάιπζε ηεο, ην 1945.
611

 Αληηθείκελφ ηεο ήηαλ νη εηζαγσγέο θάζε είδνπο νηθνδνκηθψλ 

πιηθψλ, ζηδήξνπ, ράιπβα, θάξβνπλνπ, κεραλεκάησλ θ.α., εμάγνληαο παξάιιεια ην 

ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Τπφ ηνλ έιεγρν ηεο βξηζθφηαλ θαη κία 

δεχηεξε επηρείξεζε ππφ ηνλ ίδην ηίηιν, κε εηδηθφηεηα ζηελ εκπνξία μπιείαο θαη 

πιηθψλ νηθνδνκήο, ε νπνία πηζαλφηαηα απνξξνθήζεθε απφ ηελ αξρηθή ην 1938.
612

  

Σν 1924, ηα κέιε ηεο πξνέβεζαλ ζηελ ίδξπζε, αξρηθά κε ηε ζχκπξαμε ησλ 

Δκκαλνπήι Μ. Γνπλαιάθε θαη Νηθφιαν Μ. Καξηεξάθε, ηεο εηαηξίαο «Γνπλαιάθεο, 

Άθξαηνο θαη Βαζηιάθεο θαη Καξηεξάθεο, Κξεηηθή εηαηξία ζηαθίδσλ θαη θαπλψλ»
613

, 

                                                      
611

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.4, θαηαγξαθή 408. πσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηψλεηαη, ε εηαηξία «Γηαιχζεθε 

ζησπειφο ην 1945». Γηα ην ηζηνξηθφ ηεο επηρείξεζεο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.6, θαηαγξαθή 967. 
612

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 345. Ο ρξφλνο ίδξπζεο θαη παχζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο, 

είλαη αζαθήο θαζψο ηα ζηνηρεηά ηεο ζπγρένληαη κε απηά ηεο αξρηθήο, Παξφηη είλαη ζαθέο φηη ζε απηή 

ζπκκεηέρνπλ θαη άιια πξφζσπα. Φαίλεηαη σζηφζν, φηη ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη 

ιεηηνχξγεζε κέρξη ην 1938, φηαλ νη εξγαζίεο θαη ε δηαρείξηζε ηεο πέξαζαλ ζηελ αξρηθή εηαηξία ησλ 

δηθαηνχρσλ.  
613

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 269. 
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ε νπνία ην 1929 πέξαζε ζηνλ απνθιεηζηηθφ ηνπο έιεγρν, ππφ ηελ επσλπκία «Κξεηηθή 

Δηαηξία ηαθίδαο, Cretan Raising Company»
614

, κεηέπεηηα «Κξεηηθή Δηαηξία 

ηαθίδαο Άθξαηνπ & Βαζηιάθε & ία», επξχηεξα γλσζηή κε ηνλ ηίηιν 

«ηαθηδηθή».
615

 Αξρηθά, ζθνπφο ηεο εηαηξίαο απηήο ήηαλ ε επεμεξγαζία θαη ε 

εμαγσγή ηφζν ηεο ζηαθίδαο φζν θαη ηνπ θαπλνχ, ζχληνκα φκσο νη εξγαζίεο ηεο 

πεξηνξίζηεθαλ ζην πξψην ζθέινο, ελψ παξέκεηλε ελεξγή αθφκα θαη κεηά ην 1950. Ζ 

ίδηα απηή εηαηξία παξνπζηάδεηαη σο εηεξφξξπζκν κέινο ηεο ζπζηαζείζαο ην 1936 

«Γεψξγηνο Γθξηδάθεο & ία, Export Union»
616

, κε αληηθείκελν ηηο εηζαγσγέο, 

εμαγσγέο, αζθάιεηεο θαη αληηπξνζσπείεο, απφ ηελ νπνία απνρψξεζε πηζαλφηαηα κεηά 

ηνλ πφιεκν. 

Μία δεχηεξε πξνζπάζεηα επέθηαζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο, εληνπίδεηαη ην 1934, 

κε ηελ ίδξπζε ηεο βηνκεραληθήο θαη εμαγσγηθήο εηαηξία εκπνξίαο ειαηφιαδσλ 

«Σάισο», απφ θνηλνχ κε ηνπο εκπφξνπο Αληψλην Αλεκνγηάλλε
617

, Γεψξγην 

Γηαιιπλά
618

 θαη ηηο εηαηξίεο «Πεξδηθνγηάλλεο θαη Μαξθαηάηεο»
619

 θαη «Τηνί 

Κσλζηαληηλίδνπ».
620

 πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηίηιν ηεο, ζθνπφο ηεο εηαηξίαο απηήο 

ήηαλ ε επεμεξγαζία θαη ε εκπνξία ιαδηνχ. Σν 1947 αλαθέξεηαη φηη αθνχ ηέζεθε ζε 

εθθαζάξηζε, αλαζπζηάζεθε σο αλψλπκε πιένλ εηαηξία, επεθηείλνληαο ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο, ρσξίο φκσο λα θαηαγξάθεηαη 

πιένλ, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηνπ Γ.., ε παξνπζία κειψλ, πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ 

«Άθξαηνο θαη Βαζηιάθεο».
621

 

Θα πξέπεη ηέινο λα αλαθεξζεί φηη, έλα απφ ηα βαζηθά ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο, ν Δκκαλνπήι Ν. Βαζηιάθεο, ππήξμε ηδξπηηθφ κέινο ηνπ 

ππξελειαηνπξγείνπ θαη ζαπσλνπνηείνπ «Αιεπνπδέιεο, Βαζηιάθεο, Ληαπάθεο, 

                                                      
614

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 807. 
615

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.4, θαηαγξαθή 407. 
616

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 1058. 
617

 Ο Αληψληνο Αλδξέα Αλεκνγηάλλεο, ήηαλ έκπνξνο, κε ηδηαίηεξα κεγάιν θχθιν δξαζηεξηνηήησλ, 

δηαζέηνληαο ππξελειαηνπξγείν, ξαθηλαξία, ζαπσλνπνηία θαη δηελεξγψληαο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ζε 

θάζε είδνπο γεσξγηθφ πξντφλ θαη ηξφθηκα, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 192. 
618

 Ο Γεψξγηνο Μηραήι Γηαιιπλάο, αζρνινχληαλ θπξίσο κε ηηο εμαγσγέο ζηαθίδαο, νξηζκέλεο 

εηζαγσγέο θαη ηελ αληηπξνζσπεία ιηπαζκάησλ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 278. 
619

 Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηηο γεληθέο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, θπξίσο επί 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη πιηθψλ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 409. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε εηαηξία, ζπλεξγάζηεθε κεηά ηνλ πφιεκν, κε ην Γεσξ. Γηαιιπλά ζηελ πεξίπησζε ηεο 

«Πεξδηθνγηάλλεο-Μαξθαηάθεο-Γ.Μ. Γηαιιπλάο- Γ. Λακπξάθεο» , κε αληηθείκελν ηελ 

«Βηνκεραλνπνίεζε ειαίσλ, πδξνγφλσζηο ησλ πάζεο θχζεσο ειαίσλ δσηθψλ & θπζηθψλ σο θαη 

εκπφξην ειαίσλ θαη ζαπψλσλ», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.8, θαηαγξαθή 1357. 
620

 Οη «Τηνί Ν. Κσλζηαληηλίδνπ», ήηαλ κία απφ ηηο πην γλσζηέο επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο θαη 

εμαγσγήο ζηαθίδαο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 39. 
621

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, θαηαγξαθή 1126. 
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Σαιηάλεο» κε ηελ επσλπκία «Αζελά» ην 1911
622

, φπνπ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ξαθηλαξίαο «Σάισο», πξνήιζε απφ ηε ζχκπξαμε κε άιιεο ηξεηο κεγάιεο 

επηρεηξεκαηηθέο νηθνγέλεηεο ηεο πφιεο. Σελ γεληθή εκπνξηθή εηαηξία «Π.Θ. 

Αιεπνπδέιεο & ία»
623

, ηνλ έκπνξν Γεψξγην Υ. Ληαπάθε
624

, θαη ηνλ επίζεο έκπνξν 

θαη ηδηνθηήηε ζαπσλνπνηείνπ Παλαγηψηε Δ. Σαιηάλε.
625

  

Οη άιιεο δχν πεξηπηψζεηο δελ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο αιιά πξφζσπα, θαη 

εηδηθφηεξα ηνλ Ληνππξάθε Γ. Κσλζηαληίλν θαη ηνλ Μελά Γ.Υ. Γεσξγηάδε. Ο πξψηνο 

εθ ησλ δχν ίδξπζε ηελ πξνζσπηθή ηνπ επηρείξεζε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ην 1900. 

Μεηείρε ζηελ ηδξπκέλε ην 1923 «Γνπλαιάθεο-Ληνππξάθεο- Φπηάθεο»
626

, εηαηξία 

εμαγσγψλ κε εηδίθεπζε ζηα θίηξα, ηεο νπνίαο ε θαηάιεμε δελ είλαη γλσζηή, 

πηζαλφηαηα φκσο δηαιχζεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ζε κία πεξίνδν 

γεληθήο θξίζεο ηνπ πξντφληνο.
627

 Σν 1925 κεηείρε ζηελ ίδξπζε ηνπ εξγνζηάζηνπ 

θηβσηνπνηίαο, κε ηελ επσλπκία «Ησζήθ Β. Γαξκαλίλ θαη ία», απφ φπνπ απνρψξεζε, 

άγλσζην ζε πην ρξφλν, ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ απφ ην 1936
628

, ελψ ην 1928 

εκθαλίδεηαη σο κέινο ηεο «Αλψλπκεο Βηνκεραληθήο Δηαηξείαο, Ο Μίλσο», πνπ 

θαηαγξάθεηαη σο βηνκεραλία ππξελειαίσλ, ειαίσλ, ζαπψλσλ, αιιά θαη σο 

εξγνζηάζην ειεθηξνθσηηζκνχ κε έδξα ην Ζξάθιεην, παξφηη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

βξηζθφηαλ ζηελ Ηεξάπεηξα.
629

 Δκθαλίδεηαη ηέινο, σο δηεπζπληήο ηεο «Έλσζε 

νπιηαλνπαξαγσγψλ Κξήηεο Α.Δ.», ε νπνία ηδξχεηαη ην 1936, θαη παξά ηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο σο κηα ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε, δνκήζεθε θαη ιεηηνχξγεζε 

πεξηζζφηεξν σο αλψλπκε εηαηξία.
630

 

                                                      
622

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 288. 
623

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 2. Ζ «Π.Θ. Αιεπνπδέιεο & ία», εηαηξία πνπ αζρνινχληαλ κε ηηο 

εηζαγσγέο, ηηο εμαγσγέο θαη ηε ζαπσλνπνηία, είρε ηδξπζεί ην 1884 ζην Ζξάθιεην. Σελ πεξίνδν φκσο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ην εξγνζηάζην «Αζελά», έδξεπε ζηνλ Πεηξαηά, φπνπ είρε κεηαθέξεη ηελ έδξα θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, κεηά απφ ηα γεγνλφηα ηεο 25
εο

 Απγνχζηνπ 1898. ην Ζξάθιεην, εληνπίδεηαη 

μαλά σο απηφλνκε επηρείξεζε ην 1935, κε ηελ επσλπκία «Π.Θ. Αιεπνπδέιεο & Τηνί», ηελ νπνία επί 

ηεο νπζίαο δηαρεηξηδφηαλ ν Κσλζηαληίλνο Παλαγ. Αιεπνπδέιεο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 

958. 
624

 Ο Γεψξγηνο Υ. Ληαπάθεο, θαηαγξάθεηαη απιά σο έκπνξνο, έρνληαο ηδξχζεη ηελ επηρείξεζε ηνπ ην 

1882, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 73. 
625

 Ο Παλαγηψηεο Δ. Σαιηάλεο, είρε ζπζηήζεη ηελ επηρείξεζε ηνπ ην 1888, έρνληαο σο αληηθείκελν 

εξγαζηψλ ην γεληθφ εκπφξην θαη ηε ζαπσλνπνηία, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 301. 
626

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 84. 
627

 Σν ελδερφκελν απηφ, επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν Ληππξάθεο, αληηκεηψπηδε ζεκαληηθά 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ην 1931, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ πιεηζηεξηαζκφ ηνπ κεγάξνπ επί ηεο 

25
ε
 Απγνχζηνπ ζην Ζξάθιεην, γηα ην νπνίν είρε δείμεη ελδηαθέξνλ ην Δ.Β.Δ.Ζ., βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., 

η.3, 18 Μαΐνπ 1931. 
628

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 491 θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 1048. 
629

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 718. 
630

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 1026. 
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ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα, ν Μελάο Γ.Υ. Γεσξγηάδεο, 

εληάζζεηαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξψηνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ πξνζσπηθή ηνπ επηρείξεζε ηδξχζεθε ην 1917, κε αξρηθφ 

αληηθείκελν ηηο «εκπνξνβηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο», ελψ ζηε δεχηεξε εγγξαθή ηεο ην 

1941, ηξνπνπνηήζεθε ζε «αληηπξνζσπεία νίθσλ εζσηεξηθνχ & εμσηεξηθνχ».
631

 

Πέξαλ απηήο, ήηαλ ηδξπηηθφ κέινο ηεο θαπλνβηνκεραλίαο «Κφζκνο» πνπ ηδξχζεθε ην 

1921, κεηέρνληαο εθ ησλ πξαγκάησλ θαη ζηελ θαπλνβηνκεραλία «Κλσζζφο», φηαλ νη 

δχν απηέο επηρεηξήζεηο ελψζεθαλ ην 1924.
632

 Σν 1934 θαηαγξάθεηαη σο ζπλεηαίξνο 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θ. Κνπθάθε, αζρνινχκελνπ κε εηζαγσγέο, εμαγσγέο θαη 

αληηπξφζσπν ηεο «…Παπαζηξάηνο» & νθφλπ Βάθηνπκ Κνξπέζηνλ…»
633

, ζέζε πνπ 

δηαηήξεζε θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ ζπλεηαίξνπ ηνπ, ζπλεξγαδφκελνο κε ηνπο 

θιεξνλφκνπο ηνπ, έρνληαο ζην κεηαμχ επεθηείλεη ηηο εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ζηελ ζαπσλνπνηία.
634

 Σέινο, ην 1933 ζπλέζηεζε καδί κε ηνλ Δπάγγειν Γεκ. 

Μαξηάθε νκφξξπζκε εηαηξία κε απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ αληηπξνζσπεία ησλ 

ηζηγάξσλ Παπαζηξάηνπ.
635

 Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, κε εμαίξεζε ηηο 

θαπλνβηνκεραλίεο γηα ηηο νπνίεο δελ εληνπίζηεθαλ πιεξνθνξίεο, δηαιχζεθαλ ή 

ηξνπνπνηήζεθαλ κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Γεσξγηάδε απφ ηηο Καηνρηθέο δπλάκεηο, ην 

1941. 

 

2.6.2. Οη εηζαγσγέο.  

 

Σν αληηθείκελν ησλ εηζαγσγψλ, αθνξά ζπλνιηθά 412 επηρεηξήζεηο, κέγεζνο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 23% επί ηνπ ζπλφινπ, απφ ηηο νπνίεο 312 θαηαγξάθνληαη σο λέεο, θαη 

100 σο πξνεξρφκελεο απφ πξνγελέζηεξεο. Δίλαη ζαθέο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο εμ 

απηψλ, ζπλνιηθά 144, αζρνινχληαλ κε ηελ εηζαγσγή θάζε είδνπο ηξνθίκσλ. Χζηφζν, 

ν αξηζκφο ηνπο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ήηαλ ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηνο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ χπαξμε ηζρπξψλ ελδείμεσλ, θπξίσο κέζσ ησλ κεηαγελέζηεξσλ εγγξαθψλ, 

αλαθνξηθά κε ηελ ηάζε πνιιψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ηνκέα 

απηφ, λα ρξεζηκνπνηνχλ απιά ηνλ φξν «εηζαγσγέο» (Ραβδφγξακκα 2.6.1.). Σν 

αληίζηξνθν ηζρχεη γηα ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «απνηθηαθά», ηνπ νπνίνπ ε ζαθή ππεξνρή 

ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο θαηεγνξίεο, νθεηιφηαλ ζε κία κάιινλ αθεξεκέλε ρξήζε ηνπ 

                                                      
631

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 75 θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 733. 
632

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 434 θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 435. 
633

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 859. 
634

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 123. 
635

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 1053. 
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φξνπ γηα θάζε είδνπο ηξφθηκα πνπ εηζάγνληαλ ζην λεζί. Γελ ζα κπνξνχζε άιισζηε 

λα ζεσξεζεί ζε θακία πεξίπησζε φηη νη εηζαγσγείο βαζηθψλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ 

φπσο ηα δεκεηξηαθά, ζα αλέξρνληαλ ζην ζχλνιν ηνπο ζε 14, ή ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

θαθέ θαη ηεο δάραξεο ζε κφιηο 2, αθφκα θαη αλ ππνηεζεί φηη νη ζπγθξηκέλεο 

επηρεηξήζεηο θάιππηαλ κεγάιν εχξνο ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ.  

Ζ εηζαγσγή εηδψλ έλδπζεο ππήξμε έλαο αθφκε δεκνθηιήο ηνκέαο κε 

ζπλνιηθά 36 επηρεηξήζεηο, απφ ηηο νπνίεο 20 είραλ σο θχξην αληηθείκελν ηνπο ηα 

πθάζκαηα. Μαδί κε απηέο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ θαη νη ζπλνιηθά νρηψ 

επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη σο εηζαγσγείο εηδψλ θηγθαιεξίαο, πνιπηειείαο θαη 

παιηθψλ, θαζψο νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπρλά ζπκβάδηδαλ. 

Σν κέγεζνο απηφ δηέθεξε ειάρηζηα απφ ηελ εηζαγσγή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, 

φπνπ εληνπίδνληαη 32 επηρεηξήζεηο, κε 7 εμ απηψλ λα αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε 

ηελ εηζαγσγή ηεο, αλαγθαίαο γηα θάζε ζρεδφλ δξαζηεξηφηεηα, μπιείαο. Δπηπιένλ, 

εληνπίδεηαη έλαο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, ζπλνιηθά 20, πνπ εηζήγαγαλ θαχζηκα, 

νξηζκέλεο πξψηεο χιεο φπσο ι.ρ. δέξκαηα, ρεκηθά θαη άιια πιηθά, αλαγθαία γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα. Χζηφζν, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, αθνξνχζαλ ηελ εηζαγσγή απφ κέξνπο ησλ 

ηδηνθηεηψλ βπξζνδεςείσλ, ζαπσλνπνηείσλ θ.α., ησλ αλαγθαίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο πιηθψλ, ρσξίο σζηφζν λα απνθιείεηαη θαη ε ελ κέξεη εκπνξία ηνπο. 

 

Ραβδόγξακκα 2.6.1. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά γεληθή θαηεγνξία εηζαγόκελσλ 

πξντόλησλ.  
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Πίλαθαο 2.6.4. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν εηζαγσγηθνύ εκπνξίνπ αλά έηνο ίδξπζεο (19
νο 

έσο 1939). 

Καηεγνξία 

Έηνο ίδξπζεο 

19νο 
1900-

1913 

1914-

1918 

1919-

1923 
1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Γεληθά 145 12 16 8 16 8 10 6 5 3 4 2 2 7 5 5 3 5 2 3 2 

Σξόθηκα 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γεκεηξηαθά/ 

άιεπξα 
14 0 2 0 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Αιίπαζηα 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Απνηθηαθά 110 3 9 7 10 7 8 5 3 3 4 0 2 2 1 1 1 5 1 0 0 

Καθέ/δάραξε 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

όζπξηα/ 

γαιαθηνθνκηθά 
5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Οηλνπλεπκαηώδε 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δίδε απηνθηλήηνπ 8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Απηνθίλεηα 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οηθνδνκηθά πιηθά 25 0 1 2 2 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

Ξπιεία 7 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Γεσξγηθά είδε 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 

Δίδε θηγθαιεξίαο 8 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Φηιηθά 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Ζιεθηξηθά είδε 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δίδε 

έλδπζεο/ππόδεζεο 
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γέξκα 11 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τθάζκαηα 20 1 2 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 

Πξώηεο ύιεο 20 0 1 1 1 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

Υαξηηθά 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύλνιν 412 20 38 23 40 27 33 15 10 8 10 5 9 11 11 11 7 12 7 9 7 
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Πίλαθαο 2.6.5. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν εηζαγσγηθνύ εκπνξίνπ αλά έηνο ίδξπζεο (1940
 
έσο 1953).  

Καηεγνξία 
Έηνο ίδξπζεο 

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 ? 

Γεληθά 145 3 2 2 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 2 5 

Σξόθηκα 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γεκεηξηαθά/ άιεπξα 14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αιίπαζηα 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Απνηθηαθά 110 0 1 6 1 2 1 9 5 6 3 1 1 0 1 1 

Καθέ/δάραξε 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

όζπξηα/ γαιαθηνθνκηθά 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Οηλνπλεπκαηώδε 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δίδε απηνθηλήηνπ 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Απηνθίλεηα 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Οηθνδνκηθά πιηθά 25 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 1 

Ξπιεία 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Γεσξγηθά είδε 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Ληπάζκαηα 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Φηιηθά 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ζιεθηξηθά είδε 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δίδε έλδπζεο/ππόδεζε 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γέξκα 11 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 

Τθάζκαηα 20 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Πξώηεο ύιεο 20 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Υαξηηθά 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύλνιν 412 5 8 9 5 2 6 13 11 8 5 6 3 5 3 10 
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Σέινο, ε χπαξμε 13 επηρεηξήζεσλ εηζαγσγήο απηνθηλήησλ θαη άιισλ 

ζπλαθψλ εηδψλ, δελ ζα πξέπεη λα μελίδεη, δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο δηάδνζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ ζηελ Κξήηε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Αληίζηξνθα, 

ην κεγαιχηεξν θελφ εληνπίδεηαη ζηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ εηδψλ, φπνπ εληνπίδνληαη 

κφιηο ελλέα πεξηπηψζεηο, κέγεζνο θάηη παξαπάλσ απφ αλεπαξθέο γηα κία πεξηνρή πνπ 

βαζηδφηαλ ζηε γεσξγηθή παξαγσγή, κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο ζε ιηπάζκαηα, ρεκηθά 

πιηθά (ζεηάθη, ραιθφ), εξγαιεία, κεραλήκαηα, πνηάζα θαη ραξηί γηα ηελ παξαγσγή 

ηεο ζηαθίδαο. Δλδερνκέλσο, ε έιιεηςε απηή λα νθεηιφηαλ ζηελ πξνκήζεηα κεγάινπ 

κέξνπο ησλ πιηθψλ απηψλ απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, κε ηελ απιή κεζνιάβεζε ησλ 

εκπφξσλ, ή, γηα άιιε κηα θνξά, ζηε κε θαηαγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

Υξνληθά, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ζπλνιηθά 121, είραλ 

ηδξπζεί πξηλ απφ ην 1924, νη κηζέο απφ ηηο νπνίεο θαηά ηελ πεξίνδν απφ ηελ Έλσζε 

κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ πνιέκνπ. Οη ππφινηπεο, αθνινπζνχλ ηηο 

γεληθφηεξεο ηάζεηο ηεο ίδξπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, μεθηλψληαο κε κεγάιε άλνδν ην 

1925 θαη παξνπζηάδνληαο ζηαδηαθή θάκςε κέρξη ην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο πξψηεο 

απηήο πεξηφδνπ, ην 1930. Αθνινπζεί κηα βξαρππξφζεζκε αλνδηθή πεξίνδνο κέρξη ην 

1932, θαη ζηαζεξνπνίεζε ζηα πξνγελέζηεξα επίπεδα, κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο ην 1935 

θαη ην 1937, γηα λα θαηαβαξαζξσζνχλ θαη πάιη ζηηο παξακνλέο ηνπ πνιέκνπ, 

θηάλνληαο ζην ρακειφηεξν επίπεδν ην 1944 (Γηάγξακκα 2.6.1.).  

Δμεηάδνληαο, ηέινο ηνλ ηξφπν ίδξπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθχπηεη φηη κέρξη 

θαη ην 1927 θπξηαξρνχλ κε ζεκαληηθή δηαθνξά νη λέεο επηρεηξήζεηο, έλαληη φζσλ 

είραλ πξνέιζεη απφ ηξνπνπνίεζε παιαηφηεξσλ, ζρέζε πνπ ηζνξξνπεί γηα πξψηε θνξά 

ην 1927, θαη μαλά ην 1929 θαη ην 1931. Αληίζηνηρεο ηάζεηο παξαηεξνχληαη θαη ηε 

δηεηία1935-1936, κφιηο φκσο ην 1940 ε ζρέζε απηή αληηζηξέθεηαη. Σν 1944, 

απνηειεί ην κφλν έηνο φπνπ ην ζχλνιν ησλ δχν επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχζεθαλ 

πξνεξρφηαλ απφ ηξνπνπνίεζε παιαηφηεξσλ, κε ηελ ηάζε απηή λα θπξηαξρεί 

κεηαπνιεκηθά, πέξα απφ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο.  
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Γηάγξακκα 2.6.1. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ εηζαγσγήο αλά έηνο. 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.6.2. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ εηζαγσγήο αλά έηνο κε βάζε ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο ή κε από πξνγελέζηεξεο.  
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Πίλαθαο 2.6.6. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ εηζαγσγήο αλά έηνο κε βάζε ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο ή κε από πξνγελέζηεξεο.  

Έηνο ίδξπζεο 

Πξνέιεπζε 

ύλνιν λέεο 
από 

πξνγελέζηεξεο 

% παιαηώλ επί 

ζπλόινπ 

19νο 20 20 0 0,0 

1900-1913 38 35 3 7,9 

1914-1918 23 22 1 4,3 

1919-1923 40 37 3 7,5 

1924 27 24 3 11,1 

1925 32 26 6 18,2 

1926 15 10 5 33,3 

1927 10 6 4 40,0 

1928 8 7 1 12,5 

1929 10 5 5 50,0 

1930 5 4 1 20,0 

1931 9 4 5 55,6 

1932 11 11 0 0,0 

1933 11 10 1 9,1 

1934 11 10 1 9,1 

1935 7 4 3 42,9 

1936 12 8 4 33,3 

1937 7 6 1 14,3 

1938 9 5 4 44,4 

1939 7 3 4 57,1 

1940 5 1 4 80,0 

1941 8 7 1 12,5 

1942 9 5 4 44,4 

1943 5 4 1 20,0 

1944 2 0 2 100,0 

1945 6 2 4 66,7 

1946 13 8 5 38,5 

1947 11 4 7 63,6 

1948 8 3 5 62,5 

1949 5 4 1 20,0 

1950 6 2 4 66,7 

1951 3 3 0 0,0 

1952 5 3 2 40,0 

1953 3 3 0 0,0 

? 10 5 5 50,0 

ύλνιν  411 311 100 24,3  
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2.6.3. Οη εμαγσγέο.  

 

Ο αξηζκφο ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπλνιηθά 340, παξνπζηάδεηαη αξθεηά πην 

κηθξφο ζε ζρέζε κε εθείλν ησλ εηζαγσγηθψλ, αιιά θαη κε ζαθψο κηθξφηεξν εχξνο 

αληηθεηκέλσλ, φπσο άιισζηε ήηαλ αλακελφκελν, εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα απηή 

εμαξηηφηαλ άκεζα απφ ηε κνξθή θαη ηα φξηα ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο. πσο θαη ζε 

άιιεο πεξηπηψζεηο, κφλν γηα έλα κηθξφ κέξνο, θαη εηδηθφηεξα γηα 117, γίλεηαη 

αλαθνξά ζην είδνο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ. Χζηφζν, κε βάζε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εηαηξίεο 

πνπ αζρνινχληαλ ζπζηεκαηηθά κε ηηο εμαγσγέο, έπξεπε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

παξάιιειεο ή δηαδνρηθήο ελαζρφιεζεο κε δηαθνξεηηθά πξντφληα, ελδερνκέλσο 

ηξνπνπνηψληαο ηηο εξγαζίεο ηνπο αλάινγα κε ηνλ εηήζην θχθιν ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο. Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφ απνηεινχζαλ νξηζκέλεο ειάρηζηεο 

επηρεηξήζεηο, πνπ είηε είραλ ηε δπλαηφηεηα πςειήο εμεηδίθεπζεο, δεκηνπξγψληαο 

απνζεκαηηθά θαη δηαζέηνληάο ηα αλάινγα κε ηε δήηεζε, είηε αληίζηξνθα 

ιεηηνπξγνχζαλ σο επνρηθέο, δξαζηεξηνπνηνχκελεο κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζνδεηάο, κε εκπνξεχκαηα πςειήο απφδνζεο, φπσο ι.ρ. ην ιάδη, ε ζηαθίδα, ή ηα 

ζηαθχιηα.  

Ζ έκθαζε ζηα ηνπηθά αγξνηηθά πξντφληα απνηειεί ρσξίο ακθηβνιία ην 

θπξίαξρν ζηνηρείν, κε πξνεμάξρνληα ην ιάδη θαη ηε ζηαθίδα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

χπαξμε ζπλνιηθά 40 επηρεηξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο θαηαγξάθεηαη φηη εμεηδηθεχνληαλ 

ζην πξντφλ απηφ. Απφ ηα πξντφληα απηά, ην ιάδη εμαγφηαλ ζρεδφλ ρσξίο θακία 

επεμεξγαζία, φληαο θαθήο πνηφηεηαο ιφγσ ηνπ παξσρεκέλνπ ηξφπνπ παξαγσγήο θαη 

θαιιηέξγεηαο. Σα ειάρηζηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο (ξαθηλαξίεο) πνπ θάλνπλ ηελ 

εκθάληζε ηνπο θπξίσο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ζην πιαίζην ίζσο κηαο 

πξνζπάζεηαο αλαβάζκηζεο ηνπ πξντφληνο, είλαη ακθίβνιν αλ κπνξνχζαλ λα 

επεμεξγαζηνχλ κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ηε ζηαθίδα, 

παξφηη νη δηαδηθαζίεο ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο ζπζθεπαζίαο ηεο, παξνπζηάδνληαλ 

δηαρξνληθά σο ε «βαξηά» βηνκεραλία ηνπ Ζξαθιείνπ. Χο πξνο ηα θίηξα, εμάγνληαλ 

κεηά απφ κία ζηνηρεηψδε επεμεξγαζία ζε βαξέιηα κε άικε, ελψ γηα ηα ζηαθχιηα, 

παξά ηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ αλαθνξψλ, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη θαη απηά 

πθίζηαλην θάπνην ελδηάκεζν ζηάδην θαζαξηζκνχ, κε θχξην ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ κνιπζκέλσλ ηκεκάησλ. ηελ ζπλέρεηα εμάγνληαλ θπξίσο πξνο ηελ Αίγππην, ζε 

κεγάια θαιάζηα ή θνθίληα.  
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Ραβδόγξακκα 2.6.2. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά γεληθή θαηεγνξία εμαγόκελσλ 

πξντόλησλ.  

 

 

 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ησλ ηνπηθψλ 

εμαγσγψλ ήηαλ ε αλεπάξθεηα ζε κέζα ζπζθεπαζίαο, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμαγσγηθήο πεξηφδνπ. Σφζν ηα βαξέιηα φζν θαη ηα θηβψηηα γηα ηηο ζηαθίδεο ζπρλά 

εηζάγνληαλ καδηθά, αθφκα θαη απφ ην εμσηεξηθφ, γηα λα θαιπθηεί ε δήηεζε, ελψ 

κεγάια εξγνζηάζηα, φπσο ηνπ ηεθαλίδε ή ησλ αδειθψλ Κσλζηαληηλίδε, είραλ δηθφ 

ηνπο ηκήκα θαηαζθεπήο θηβσηηδίσλ, εηζάγνληαο ελίνηε νη ίδηνη ηα αλαγθαία πιηθά.
636

 

Σν δήηεκα ηεο θνξνιφγεζεο ησλ εηζαγφκελσλ θελψλ δνρείσλ θαη ησλ άιισλ εηδψλ 

ζπζθεπαζίαο, απνηεινχζε κείδνλ δήηεκα πνπ επαλεξρφηαλ ζπλερψο ζηηο ζπδεηήζεηο 

ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ.
637

, ελψ ε ζπλερήο επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ θαιαζηψλ γηα ηα 

ζηαθχιηα, εηδηθά γηα ηηο εμαγσγέο πξνο ηελ Αίγππην, δεκηνπξγνχζε ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα σο πξνο ηε δηάδνζε αζζελεηψλ, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο ζπλδέεηαη κε 

ην αίηεκα, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, γηα ηελ θαηαζθεπή απνιπκαληεξίνπ ζην ρψξν 

ηνπ λένπ ιηκαληνχ.  

Σα κφλα εμαγψγηκα πξντφληα πξνεξρφκελα απφ βηνκεραληθή επεμεξγαζία, 

ήηαλ ην ζαπνχλη θαη ηα δηάθνξα νηλνπλεπκαηψδε, φπσο ην θξαζί, ε ζνχκα θ.α.. Δίλαη 

                                                      
636

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αληίδξαζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ην 1925, ζηελ επηβνιή κέζσ ηνπ λφκνπ 3326 

θνξνινγίαο ζηα εηζαγφκελα απφ ηελ αιινδαπή θηβψηηα ζπζθεπαζίαο ζηαθίδσλ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., 

Π.Γ.., η.1, 28 Μαΐνπ 1925.  
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 Δλδεηθηηθά βιέπεηε: Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 2 Φεβξνπαξίνπ 1925.  
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σζηφζν ακθίβνιν αλ θαη πνηεο πνζφηεηεο απφ ηα πξντφληα απηά είραλ σο πξννξηζκφ 

ην εμσηεξηθφ, ή αλ απιά ε ρξήζε ηνπ φξνπ αληηπξνζψπεπε ηε δηάζεζε ηνπο ζηηο 

δηάθνξεο αγνξέο ηνπ εζσηεξηθνχ. Σν ελδερφκελν απηφ αηηηνινγεί ελ κέξεη θαη ην 

κηθξφ αξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ επηρεηξήζεσλ, εηδηθά σο πξνο ηελ εμαγσγή ζαπνπληνχ, 

ρσξίο λα παξαβιέπεηαη σζηφζν θαη ε πηζαλφηεηα ηεο εκπνξίαο ή ηεο εμαγσγήο ηνπ 

πξντφληνο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο.  

Ζ θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζην ρξφλν αθνινπζεί θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ην γεληθφ κνηίβν. Μεηά ηελ απφηνκε άλνδν ηεο πεξηφδνπ 1924-1925, ν 

αξηζκφο ηνπο πεξηνξίδεηαη, θηάλνληαο ην 1930 ζην κηθξφηεξν κέγεζνο. Καηά ηα 

επφκελα ρξφληα ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή άλνδν ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγσγηθέο εηαηξείεο, 

ηελ νπνία δηαδέρεηαη κηα πεξίνδνο ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο κέρξη ηνλ πφιεκν, αθφκα 

θαη παξά ηελ πηψζε πνπ ζεκεηψλεηαη ην 1936. ηα ρξφληα ηεο Καηνρήο, 

παξαηεξείηαη θαη εδψ κία πξφζθαηξε άλνδνο ην 1942 θαη μαλά ην 1947, ρσξίο 

σζηφζν λα δηαηεξεζεί ζε θακία απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο.  

Ζ ζρέζε αλάκεζα ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο θαη ηηο πξνεξρφκελεο απφ 

πξνγελέζηεξεο, είλαη ειαθξά κηθξφηεξε απφ ην αληίζηνηρν κέγεζνο γηα ηνλ  

εηζαγσγηθφ ηνκέα, δηακνξθνχκελε ζην 20,3% επί ηνπ ζπλφινπ. Παξνπζηάδεη φκσο 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε αλά πεξίνδν, θαζψο κε εμαίξεζε ην 1927 θαη ην 1931, ν 

αξηζκφο ησλ λέσλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζηαζεξά κεγαιχηεξνο, κέρξη θαη ην 

1938. Απφ ην έηνο απηφ θαη έπεηηα, επηθξαηνχλ ζηαδηαθά εηαηξίεο πξνεξρφκελεο απφ 

παιαηφηεξεο επηρεηξήζεηο, θηάλνληαο ην 1940 ην 80% επί ηνπ ζπλφινπ. Σελ κεξηθή 

ππνρψξεζε ηνπ κεγέζνπο απηνχ θαηά ηελ Καηνρή, δηαδέρεηαη κηα πεξίνδνο φπνπ ε 

πιεηνςεθία ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ πξνεξρφηαλ απφ παιαηφηεξεο. Οξφζεκν, 

απνηειεί ην 1944, φηαλ ην ζχλνιν ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχζεθαλ ήηαλ 

απηήο ηεο κνξθήο, παξφηη ν αξηζκφο ηνπο αλεξρφηαλ ζε κφιηο δχν. 
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Γηάγξακκα 2.6.4. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ εμαγσγήο αλά έηνο κε βάζε ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο ή κε από πξνγελέζηεξεο.  
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Νζεσ εξαγωγικζσ επιχειρήςεισ Προερχόμενεσ από προγενζςτερεσ

Γηάγξακκα 2.6.3. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ εμαγσγήο αλά έηνο. 
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Πίλαθαο 2.6.7. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ εηζαγσγήο αλά έηνο κε βάζε ηελ 

πξνέιεπζή ηνπο ή κε από πξνγελέζηεξεο.   

Έηνο ίδξπζεο 

Πξνέιεπζε 

ύλνιν λέεο 
από 

πξνγελέζηεξεο 

% παιαηώλ επί 

ζπλόινπ 

19νο 14 14 0 0,0 

1900-1913 35 34 1 2,9 

1914-1918 18 16 2 11,1 

1919-1923 37 34 4 10,8 

1924 17 16 1 5,9 

1925 26 22 4 15,4 

1926 14 10 4 28,6 

1927 9 5 5 55,6 

1928 9 7 2 22,2 

1929 11 7 3 27,3 

1930 4 4 0 0,0 

1931 6 3 3 50,0 

1932 14 12 1 7,1 

1933 10 7 3 30,0 

1934 10 10 0 0,0 

1935 9 9 0 0,0 

1936 11 8 3 27,3 

1937 6 6 0 0,0 

1938 8 6 2 25,0 

1939 9 6 3 33,3 

1940 8 3 5 62,5 

1941 3 3 0 0,0 

1942 6 4 2 33,3 

1943 4 3 1 25,0 

1944 2 0 2 100,0 

1945 4 3 1 25,0 

1946 4 2 2 50,0 

1947 8 3 5 62,5 

1948 7 2 5 71,4 

1949 5 3 2 40,0 

1950 3 2 1 33,3 

1951 0 0 0 0,0 

1952 1 1 0 0,0 

1953 1 0 1 100,0 

? 7 6 1 14,3 

ύλνιν  340 271 69 20,3 
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Πίλαθαο 2.6.8. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ θαη αλά έηνο ίδξπζεο (19νο έσο 1939). 

Καηεγνξία 

Έηνο ίδξπζεο 

19νο 
1900-

1913 

1914-

1918 

1919-

1923 
1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Γεληθά 223 11 25 12 27 12 21 12 4 6 9 3 3 5 9 7 3 4 2 5 3 

Σνπηθά πξντόληα 37 1 7 1 4 3 2 0 2 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 2 1 

Λάδη 7 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Κίηξα 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Νσπνί θαξπνί 

(ζηαθύιηα) 
12 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 

ηαθίδεο 33 1 2 1 3 2 1 0 0 2 1 1 2 1 0 1 1 3 1 1 5 

Καξπνί  12 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0 

Οηλνπλεπκαηώδε 12 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

απνύλη 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αθνλόιηζνη 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύλνιν 340 14 35 18 37 17 26 14 9 9 11 4 6 14 10 10 9 11 6 8 9 
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Πίλαθαο 2.6.9. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ θαη αλά έηνο ίδξπζεο (1940 έσο 1953).   

Καηεγνξία 

Έηνο ίδξπζεο 

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 ? 

Γεληθά 223 2 3 4 4 0 3 0 4 5 4 3 0 1 1 6 

Σνπηθά πξντόληα 37 3 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 

Λάδη 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Κίηξα 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Νσπνί θαξπνί (ζηαθύιηα) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ηαθίδεο 33 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Καξπνί  12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Οηλνπλεπκαηώδε 12 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

απνύλη 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αθνλόιηζνη 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

ύλνιν 340 8 3 6 4 2 4 4 8 7 5 3 0 1 1 7 
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2.6.4. Σν εκπόξην.  

 

Ζ εκπνξία πξντφλησλ αλαδεηθλχεηαη κε δηαθνξά, σο ε πην πξνζθηιήο δξαζηεξηφηεηα, 

κε ζπλνιηθά 1113 επηρεηξήζεηο, κέγεζνο δηπιάζην ζε ζρέζε κε ηηο εηζαγσγέο, θαη 

ηξηπιάζην ζπγθξηηηθά κε ηηο εμαγσγέο. Χζηφζν, ε ζρέζε απηή ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ππφ ην πξίζκα δχν παξακέηξσλ. Πξψηνλ, ην εκπφξην ζε κεγάιν βαζκφ 

απνηεινχζε κηα ελδηάκεζε, ζε ζρέζε κε ηνπο δχν άιινπο θιάδνπο, δξαζηεξηφηεηα. 

θνπφο ηεο ήηαλ ε ζπγθέληξσζε ζηα αζηηθά θέληξα ηεο παξαγσγήο πνπ πξννξηδφηαλ 

γηα ηηο εμαγσγέο, θαη αληίζηξνθα, ε δηνρέηεπζε ησλ εηζαγφκελσλ αγαζψλ ζηελ 

ελδνρψξα. Γεχηεξνλ, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα ζεσξεζεί φηη νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο, 

εηδηθά εθείλεο πνπ παξάιιεια αζρνινχληαλ κε έλα ή θαη πεξηζζφηεξα αληηθείκελα, 

ππφ ηνλ φξν «εκπφξην» πεξηέγξαθαλ κηα ζαθψο επξχηεξε δηαδηθαζία, πνπ δελ 

αθνξνχζε κφλν ηε δηαθίλεζε πξντφλησλ εληφο ηεο Κξήηεο αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν 

ειιεληθφ ρψξν.   

ην ελδερφκελν απηφ ζπλεγνξεί ε χπαξμε ζπλνιηθά 302 επηρεηξήζεσλ, ην 

27% επί ηνπ ζπλφινπ, πνπ δειψλνπλ σο κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπο ηελ εκπνξία 

«εγρσξίσλ πξντφλησλ», φξνο πνπ αλαθεξφηαλ ζε πάζεο θχζεσο αγξνηηθά πξντφληα, 

είηε απηά παξάγνληαλ εληφο ηνπ λεζηνχ, είηε ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο 

(Ραβδφγξακκα 2.6.3). Αληίζηξνθα, νη φξνη «ηνπηθά» ή «απνηθηαθά» πξντφληα, 

ππνδήισλαλ ίζσο θάπνηα κνξθή εμεηδίθεπζεο. ε απηφ ζπλεγνξεί θαη ν κηθξφο 

αλαινγηθά αξηζκφο ηνπο, θαζψο ζα ήηαλ άηνπν λα ζεσξεζεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηνκέαο εμππεξεηνχληαλ απφ κφιηο 74 επηρεηξήζεηο. Ο Υξήζηνο Αζαλ. Αζαλαζηάδεο 

ι..ρ., πνπ θαηαγξάθεηαη σο έκπνξνο εγρσξίσλ πξντφλησλ, δήισζε φηη αζρνινχληαλ 

κε ζηαθίδεο, έιαηα, ρνριηνχο, κπδήζξα, αιιά θαη ηε «…κεηαθνξά ηνχησλ είο ην 

εζσηεξηθφ»
638

, φξνο κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη αλαθέξεηαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, εθφζνλ ηα πξντφληα απηά παξάγνληαλ ζηελ ελδνρψξα ηεο 

Κξήηεο. Αληίζηξνθα, ηα αδέιθηα Παπαδάθε δειψλνπλ φηη πέξα απφ ηηο εμαγσγέο θαη 

ην εκπφξην ιαραληθψλ, αζρνινχληαλ θαη κε ηηο εηζαγσγέο εγρψξησλ πξντφλησλ πξνο 

ην εζσηεξηθφ, θάηη πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα παξαπέκπεη παξά κφλν ζηε κεηαθνξά 

θαη εκπνξία ηξνθίκσλ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξνο άιιεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο.
639

  

Αλ φια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ζπκπηπρζνχλ κε βάζε ηηο παξαπάλσ 

δηαπηζηψζεηο, πξνθχπηεη φηη ν ηνκέαο ηεο γεληθήο εκπνξίαο ηξνθίκσλ θαη αγξνηηθψλ 

                                                      
638

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.4, θαηαγξαθή 409. 
639

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 703. 



 

302 

 

πξντφλησλ αθνξνχζε ζπλνιηθά 403 επηρεηξήζεηο. ζεο εμεηδηθεχνληαλ ζε ηνπηθά 

πξντφληα, αλέξρνληαλ ζε κφιηο 54, απφ ηηο νπνίεο 17 ζην ιάδη θαη ζηα ππνπξντφληα 

ηνπ, 18 ζηα νηλνπλεπκαηψδε, ελψ απνπζηάδεη πιήξσο ε ζηαθίδα. Δλδερνκέλσο, ε 

έιιεηςε απηή νθείιεηαη ζην ζχζηεκα θαηαγξαθήο. Χο έλα επνρηθφ πξντφλ, ε ζηαθίδα 

επέβαιε ηελ εκπνξία απφ ηα ίδηα πξφζσπα θαη άιισλ εηδψλ, άξα ε δξαζηεξηφηεηα 

απηή ηππηθά ππάγνληαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ, ε 

ζηαθίδα πξννξίδνληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα εμαγσγή, ζπλεπψο αθφκα θαη αλ 

νξηζκέλα πξφζσπα εμεηδηθεχνληαλ ζην αληηθείκελν απηφ, ζα θαηαγξάθνληαλ ζηελ 

αληίζηνηρε θαηεγνξία.  

Σν επφκελν θαηά ζεηξά, δηαδεδνκέλν αληηθείκελν, ήηαλ ε εκπνξία 

πθαζκάησλ, εηνίκσλ ελδπκάησλ θαη εηδψλ ππφδεζεο φπσο θαη ςηιηθψλ. ηελ 

θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ζπλνιηθά 313 επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη 66 πνπ αθνξνχζαλ ηελ εκπνξία δεξκάησλ, ηα νπνία 

πξννξηδφηαλ θπξίσο γηα ηελ ππνδεκαηνπνηία, φπσο θαη νη 4 ζπλνιηθά επηρεηξήζεηο 

πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ εκπνξία βαθηηζηηθψλ θαη ζηεθάλσλ. Σν ζπλνιηθφ απηφ 

κέγεζνο ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ήηαλ αθφκα κεγαιχηεξν, δεδνκέλνπ φηη ζε κεγάιν 

βαζκφ ν θιάδνο απηφο αληηκεησπηδφηαλ σο επαγγεικαηηθφο, ελψ ζπλδεφηαλ άκεζα 

θαη κε έλα εμίζνπ κεγάιν θιάδν, απηφ ησλ ξαθείσλ, πνπ φκσο ππαγφηαλ ζην 

επαγγεικαηηθφ ηκήκα. Σν εκπφξην πθαζκάησλ θαη ελδπκάησλ, φπσο είλαη 

αλακελφκελν, δελ αθνξνχζε κφλν ηα αζηηθά θέληξα αιιά ην ζχλνιν ηεο ελδνρψξαο, 

θαζψο εληνπίδνληαη αξθεηέο αλαθνξέο ζηε ζεκαζία πνπ έδηλαλ νη έκπνξνη ζηε 

ζπλήζεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ λα επηζθέπηεηαη ηηο πφιεηο, γηα λα 

πξνκεζεπηεί ηα απαξαίηεηα γηα ηελ έλδπζή ηνπ.  

Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, 

ζπκβαδίδεη κε ηελ αλάγθε θάιπςεο ελφο, ηδηαίηεξα δεκνθηινχο ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

θιάδνπ, ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ απηνθηλήησλ. Με ηα νηθηαθά 

είδε, είδε «θηγθαιεξίαο» ή «πνιπηειείαο», αζρνινχληαλ ζπλνιηθά 45 επηρεηξήζεηο. 

Σέινο, ζηα ραξηηθά αιιά θαη ηα ειεθηξηθά είδε εληνπίδνληαη αληίζηνηρα 13 θαη 12 

πεξηπηψζεηο, ελψ ε χπαξμε κφιηο ελλέα επηρεηξήζεσλ κε αληηθείκελν ηελ εκπνξία 

αγξνηηθψλ εθνδίσλ θαη εξγαιείσλ, απνηειεί κέγεζνο πνπ δελ ζα κπνξνχζε ζε θακία 

πεξίπησζε λα θαιχςεη ηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο. πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ν 

πεξηνξηζκέλνο απηφο αξηζκφο ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ δξάζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, 

θπξίσο φκσο ζηελ παξάιιειε εκπνξία δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ. 
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Ραβδόγξακκα 2.6.3. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά γεληθή θαηεγνξία πξντόλησλ εκπνξίνπ.  
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Πίλαθαο 2.6.10. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν εκπνξίνπ θαη αλά έηνο ίδξπζεο (19νο έσο 1939). 

Καηεγνξία 19νο 
1900-

1913 

1914-

1918 

1919-

1923 1
9
2

4
 

1
9
2

5
 

1
9
2

6
 

1
9
2

7
 

1
9
2

8
 

1
9
2

9
 

1
9
3

0
 

1
9
3

1
 

1
9
3

2
 

1
9
3

3
 

1
9
3

4
 

1
9
3

5
 

1
9
3

6
 

1
9
3

7
 

1
9
3

8
 

1
9
3

9
 

Γεληθό 87 8 4 1 10 6 9 4 2 0 3 0 1 3 2 1 4 5 3 0 3 

Σξόθηκα, γεληθά 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γεκεηξηαθά/άιεπξα 8 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

Απνηθηαθά 40 1 2 1 8 4 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

Σνπηθά πξντόληα 34 1 2 1 1 1 0 3 2 0 0 0 0 1 1 1 1 4 3 3 0 

Λάδη θ.α. 17 2 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 

Λαραληθά 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 

Δγρώξηα  302 8 28 9 33 10 29 7 2 4 1 3 3 7 20 5 10 8 13 12 1 

Καπλόο 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κίηξα 6 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

ηαθύιηα 9 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Οηλνπλεπκαηώδε 18 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 

Δίδε απηνθηλήηνπ 37 0 0 1 2 0 4 1 2 0 2 1 1 1 2 2 1 2 2 0 0 

Απηνθίλεηα 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οηθνδνκηθά πιηθά 53 4 4 1 3 4 3 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 1 

Γεσξγηθά είδε 8 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οηθηαθά είδε 45 0 3 0 4 2 7 2 1 1 3 0 1 2 0 2 1 0 2 0 0 

Ζιεθηξηθά είδε 12 0 1 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Φηιηθά 87 3 9 2 6 5 16 3 1 2 2 3 2 2 5 0 1 3 3 3 1 

Δίδε έλδπζεο 68 2 7 1 2 7 4 3 1 0 3 1 3 0 1 3 2 2 0 5 3 

Τθάζκαηα 158 6 16 5 9 12 18 2 11 2 2 3 3 2 3 2 3 7 4 3 3 

Πξώηεο ύιεο 17 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 

Γέξκαηα 66 8 5 7 9 6 2 3 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 5 1 0 

Υαξηηθά/βηβιία 13 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Βαθηηζηηθά/ζηέθαλα 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

ύλνιν 1113 46 91 36 99 58 104 38 28 10 20 13 17 25 36 23 26 41 40 34 15 
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Πίλαθαο 2.6.11. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν εκπνξίνπ θαη αλά έηνο ίδξπζεο (1940 έσο 1953). 

Καηεγνξία 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 ? 

Γεληθό 87 3 1 0 1 0 0 1 3 2 1 1 0 1 2 2 

Σξόθηκα, γεληθά 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Γεκεηξηαθά/άιεπξα 8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Απνηθηαθά 40 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 3 3 0 1 

Σνπηθά πξντόληα 34 0 3 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Λάδη θ.α. 17 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Λαραληθά 14 1 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 

Δγρώξηα  302 5 8 9 3 1 6 7 10 9 8 8 6 1 5 3 

Καπλόο 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Κίηξα 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ηαθύιηα 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οηλνπλεπκαηώδε 18 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Δίδε απηνθηλήηνπ 37 0 1 0 0 0 3 0 0 1 3 1 3 0 0 1 

Απηνθίλεηα 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Οηθνδνκηθά πιηθά 53 1 0 1 0 0 2 0 4 0 4 4 2 2 0 3 

Γεσξγηθά είδε 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 

Οηθηαθά είδε 45 0 2 0 0 1 2 2 1 1 3 0 1 0 0 1 

Ζιεθηξηθά είδε 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 

Φηιηθά 87 3 2 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

Δίδε έλδπζεο 68 0 2 2 0 1 3 4 1 1 2 0 0 0 0 2 

Τθάζκαηα 158 4 7 10 0 1 4 4 3 4 1 0 0 2 0 2 

Πξώηεο ύιεο 17 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Γέξκαηα 66 2 0 1 0 0 0 2 3 2 0 3 1 0 0 0 

Υαξηηθά/βηβιία 13 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

Βαθηηζηηθά/ζηέθαλα 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύλνιν 1113 22 30 28 7 9 26 25 33 21 30 23 18 13 10 18 



 

306 

 

Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ, νη δηαθπκάλζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ εκπνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη πην έληνλεο. Ζ θάκςε πνπ μεθηλάεη ην 1926, θνξπθψλεηαη ην 1928 

κε κηα πξφζθαηξε αλάθακςε ην επφκελν έηνο, βαζηζκέλε θπξίσο ζηελ αλαδηάηαμε 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, θαη φρη ζηελ ίδξπζε λέσλ. ην ζχλνιν ησλ επφκελσλ 

εηψλ, κε ηελ εμαίξεζε κίαο κηθξήο κφλν κεηαβνιήο ην 1934, ν αξηζκφο ηνπο 

απμάλεηαη, γηα λα κεησζεί ζεκαληηθά ζηηο παξακνλέο ηνπ πνιέκνπ. Αλαθάκπηνπλ 

φκσο ήδε απφ ην 1940, ηάζε πνπ αληηζηξέθεηαη ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ηεο 

Καηνρήο. Απφ ην 1945, ηα κεγέζε επηζηξέθνπλ ζηα πξνπνιεκηθά επίπεδα, θαη 

θνξπθψλνληαη ην 1947, θηάλνληαο ηηο 32 ζπλνιηθά επηρεηξήζεηο (Γηάγξακκα 2.6.5). 

Ο ξφινο ησλ πξνγελέζηεξσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ίδξπζε λέσλ, είλαη έληνλνο 

ήδε απφ ην 1925. Φηάλεη φκσο ζηα πςειφηεξα επίπεδα ην 1929 θαη ην 1938, φπνπ νη 

κηζέο ζρεδφλ επηρεηξήζεηο πξνέξρνληαλ απφ παιαηφηεξεο. Σν γεληθφηεξν φκσο 

πνζνζηφ ήηαλ νχησο ή άιισο αξθεηά πςειφ, πξνζδηνξηδφκελν απφ 16 έσο θαη 26%, 

κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. Αθφκα κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο 

παξαηεξείηαη ήδε απφ ηηο παξακνλέο ηνπ πνιέκνπ φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ. Σν 

1939 θηάλεη ζην 60% θαη ην 1944 ζην 55,6%, ελψ κφλν ην 1943, πέθηεη θάησ απφ ην 

26%. Χζηφζν, ε ηάζε απηή, μεπεξλάεη θάζε πξνγελέζηεξν φξην θαηά ηελ 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, φπνπ ην 1947, νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ άιιεο 

πξνυπάξρνπζεο, αλήιζαλ ζην 71,9% , ελψ θαζφιε ηεο δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, δελ 

έπεζαλ θάησ απφ ην 30%, κε εμαίξεζε ην 1951.(Γηάγξακκα 2.6.6.). 

Απφ ηνπο πξνεμάξρνληεο ηνκείο ε εκπνξία ηξνθίκσλ, παξνπζηάδεη έληνλε 

θάκςε απφ ην 1925 θαη έπεηηα, θηάλνληαο ζην ειάρηζην ην 1929. Ζ αλάθακςε πνπ 

αθνινπζεί ήηαλ ηζρπξή, φρη φκσο θαη ζηαζεξή, κε ζεκαληηθέο κεηψζεηο ην 1934 θαη 

ην 1939. Ζ πεξίνδνο ηνπ πνιέκνπ, φπσο θαη ηα επφκελα ρξφληα, κε ηελ εμαίξεζε ησλ 

εηψλ 1943 θαη 1944, παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα, ραξαθηεξίδνληαη φκσο απφ 

κηθξφηεξα ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ κεγέζε (Γηάγξακκα 2.7.6). Αληίζεηα, ε ίδξπζε 

επηρεηξήζεσλ εκπνξίνπ πθαζκάησλ, ςηιηθψλ θαη εηδψλ ελδπκαζίαο, παξνπζηάδεη κηα 

πνιχ πην ζηαζεξή εηθφλα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πηψζε κεηά ην 1925 είλαη 

βαζκηαία, θηάλνληαο ζην ρακειφηεξν επίπεδν ην 1928. Γελ παξαηεξείηαη φκσο θαη ε 

ίδηα αλάθακςε ηα επφκελα ρξφληα. Οπζηαζηηθά, απφ ην 1929 θαη γηα έμη ρξφληα, ηα 

κεγέζε είλαη ζηαζεξά, αιιά ρακειά. Απμάλνληαη θαη πάιη απφ ην 1936, ρσξίο λα 

παξνπζηάδνπλ θάκςε ζηηο αξρέο ηνπ πνιέκνπ, αιιά κφλν ηε δηεηία 1943 κε 1944.  
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Πίλαθαο 2.6.12. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ εηζαγσγήο αλά έηνο κε βάζε ηελ πξνέιεπζε 

ηνπο ή κε από πξνγελέζηεξεο. 

Έηνο ίδξπζεο 

Πξνέιεπζε 

ύλνιν λέεο 
από 

πξνγελέζηεξεο 

% παιαηώλ 

επί ζπλόινπ 

19νο 46 44 2 4,3 

1900-1913 90 84 6 6,7 

1914-1918 33 32 1 3,0 

1919-1923 102 96 6 5,9 

1924 58 56 2 3,4 

1925 104 91 13 12,5 

1926 38 29 9 23,7 

1927 28 18 10 35,7 

1928 10 9 1 10,0 

1929 20 12 8 40,0 

1930 13 12 1 7,7 

1931 17 14 3 17,6 

1932 25 21 4 16,0 

1933 36 29 7 19,4 

1934 23 17 6 26,1 

1935 26 23 3 11,5 

1936 41 32 9 22,0 

1937 40 27 13 32,5 

1938 34 19 15 44,1 

1939 15 6 9 60,0 

1940 22 14 8 36,4 

1941 30 22 8 26,7 

1942 28 20 8 28,6 

1943 7 6 1 14,3 

1944 9 4 5 55,6 

1945 26 15 11 42,3 

1946 25 13 12 48,0 

1947 32 9 23 71,9 

1948 21 10 11 52,4 

1949 29 19 10 34,5 

1950 24 15 9 37,5 

1951 19 16 3 15,8 

1952 13 9 4 30,8 

1953 10 7 3 30,0 

? 19 13 6 31,6 

ύλνιν  1113 863 250 22,5 
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Γηάγξακκα 2.6.6. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο αλά έηνο κε βάζε  

ηελ πξνέιεπζή ηνπο ή κε από πξνγελέζηεξεο.  
 

Γηάγξακκα 2.6.5. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο αλά έηνο. 
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Γηάγξακκα 2.6.7. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο ηξνθίκσλ & αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ, έλαληη επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο πθαζκάησλ & εηδώλ έλδπζεο, αλά 

έηνο. 

 

 

 

2.6.5. Όςεηο ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα.  

 

Ο φξνο «βηνκεραλία» θαη «εξγνζηάζην», εληνπίδεηαη αξθεηά ζπρλά ζηηο πεγέο πνπ 

αθνξνχλ ην κεζνπνιεκηθφ Ζξάθιεην, δεκηνπξγψληαο ηελ αίζζεζε φηη ε πφιε δηέζεηε 

κηα παξαγσγηθή ππνδνκή, πεξηνξηζκέλε κελ, απνηεινχκελε σζηφζν απφ έλα 

ζεκαληηθφ, αλαινγηθά κε ηελ έθηαζε ηεο, αξηζκφ εγθαηαζηάζεσλ. πσο θαη κε ην 

ζχλνιν ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ απηψλ δελ βαζηδφηαλ 

ζε θάπνηα επξχηεξα θξηηήξηα, αιιά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη νη ηνπηθνί 

παξάγνληεο ην αληηιακβάλνληαλ. Απφ ηνπο δχν απηνχο φξνπο, ε «βηνκεραλία» 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα ηεο 

πφιεο θαη κφλν, θαζψο ε θπξίαξρε εηθφλα ήηαλ απηή ηνπ Ζξαθιείνπ σο ην κφλν 

«βηνκεραληθφ» θέληξν ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε, αγλνψληαο ζρεδφλ πιήξσο ηελ 

χπαξμε αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ ζε πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο. Ο φξνο  «εξγνζηάζην», 

πεξηέγξαθε φπσο είλαη απηνλφεην, ηελ εγθαηάζηαζε. Ζ χπαξμε νξηζκέλσλ βαζηθψλ 
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ππνδνκψλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ παξαγσγή, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαηψλ ή 

ηελ χπαξμε κεραλεκάησλ, απνηεινχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαγλσξηζηεί έλα 

ρψξνο σο ηέηνηνο, παξφηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη απηέο νη παξάκεηξνη 

παξαβιέπνληαλ, δίλνληαο έκθαζε, ζην κέγεζνο θαη ζε δεχηεξν επίπεδν, ην είδνο ηεο 

παξαγσγήο. 

ηα ηέιε ηνπ 1929, ε «Αλφξζσζηο», επηδηψθνληαο ηνλ «δηαθσηηζκφ ηνπ 

θνηλνχ» ζε ζρέζε κε ηελ ηνπηθή βηνκεραλία, πξνέβε ζηε δεκνζίεπζε κηαο καθξάο 

ζεηξάο άξζξσλ, φπνπ πεξηγξάθνληαλ ζπλνιηθά ελλέα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα, θαηά 

ηνλ αλψλπκν ζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο, ηνπηθά εξγνζηάζηα. Σα άξζξα απηά, 

απνηεινχλ κία πινχζηα, ζπλεθηηθή πεγή, ηθαλή λα πξνζθέξεη κηα ηθαλνπνηεηηθή 

εηθφλα ηεο επξχηεξεο δνκήο, ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο, ησλ ππνδνκψλ, ηεο 

δηαρείξηζεο, ηεο παξαγσγήο ησλ εξγνζηαζίσλ αιιά θαη ησλ θπξίαξρσλ αληηιήςεσλ 

ζε ηνπηθφ επίπεδν, πεξί ηεο ζεκαζίαο, ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

βηνκεραλίαο. Χζηφζν ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη, θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, αιιά θαη ην πνζνζηφ ηεο ηνπηθήο αγνξά πνπ θάιππηε ε παξαγσγή 

ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδνληαη κε επηθχιαμε, θαζψο ηφζν ην πεξηερφκελν φζν θαη 

ε δνκή ηνπ θεηκέλνπ, ππνδεηθλχνπλ κε ζαθήλεηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλψλπκνπ 

ζπληάθηε ηνπο, λα αλαδείμεη ηε ζεκαζία ησλ επηρεηξήζεσλ, ππεξηνλίδνληαο ηηο 

παξαπάλσ παξακέηξνπο.  

 

α. Ζ Οηλνπνηία. 

 

Σα πξψηα εμ απηψλ ήηαλ ηα νηλνπνηεία ησλ Ξελάθε-Ληαλά
640

 θαη ηνπ Ησάλλε 

Καξνχδνπ
641

, δχν επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχζεθαλ ε κία θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα θαη ε δεχηεξε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

. πσο αλαθέξεηαη, αξρηθά ηα δχν απηά 

εξγνζηάζηα βξίζθνληαλ πνιχ θνληά ζηε ζσξνχκελε σο βηνκεραληθή πεξηνρή ηνπ 

                                                      
640

 Ζ «Ξελάθεο, Ληαλάο & ία», κε ηελ επσλπκία «Φαηζηφο», ηδξχζεθε ην 1904. Σν 1924, κέιε ηεο 

ήηαλ νη Κσλζηαληίλν Δ. Ληαλά, Παλαγηψηε Ξελάθε θαη Ησάλλε Σξηαληαθπιιίδε. Σέζζεξα ρξφληα 

αξγφηεξα, κεηεηξάπε ζε Α.Δ., κε ηα ίδηα πξφζσπα σο κέιε ηνπ Γ.. θαη ηνπο δχν πξψηνπο σο πξφεδξν 

θαη δηεπζπληή. Ζ ηειεπηαία αλαθνξά ησλ κεηξψσλ ζηελ εηαηξία ηνπνζεηείηαη ζην 1952, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., 

Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 19 θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 671.  
641

 Αλαθνξά ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ησάλλε Γ. Καξνχδνπ, έρεη γίλεη ήδε κε αθνξκή 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ σο πξψηνπ πξνέδξνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Δηδηθά γηα ηελ πνηνπνηία, ε ίδξπζε 

βαζίζηεθε ζηελ ήδε πθηζηάκελε πνηνπνηία-νηλνπλεπκαηνπνηία ηνπ Αληψληνπ Πεξίδε, ε νπνία είρε 

θαηαζηξαθεί ζηα γεγνλφηα ηεο 25
εο

 Απγνχζηνπ 1898, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., η.3, θαηαγξαθή 350. Ζ θαηάιεμε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο δελ είλαη γλσζηή, δεδνκέλνπ φηη παξά ηελ κεηνίθεζε ηνπ ζηελ Αζήλα 

ην 1931, νη επηρεηξήζεηο ηνπ Καξνχδνπ εγγξάθνληαη ην 1937 ζην λέν κεηξψν, ρσξίο λα είλαη ζαθέο αλ 

ηηο δηαρεηξίδνληαλ ν ίδηνο.  
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Ζξαθιείνπ.
642

 κσο ην 1908, ε «Ξελάθεο, Ληαλάο & ία» μεθίλεζε ηελ θαηαζθεπή 

ελφο εξγνζηαζίνπ ζην ρψξν πνπ νξηνζεηνχληαλ απφ ηα δπηηθά ηείρε ηεο πφιεο. Καηά 

ηα επφκελα ρξφληα, ε πεξηνρή απηή αλαδείρζεθε ζηε λέα βηνκεραληθή δψλε ηνπ 

Ζξαθιείνπ, κε ηελ θαηαζθεπή θαη άιισλ, λέσλ εξγνζηαζίσλ, φπσο ην ζσδφκελν 

κέρξη θαη ζήκεξα, ζπγθξφηεκα «Αζελά», θαη νη κχινη ησλ αδειθψλ Καζηξηλάθε.  

χκθσλα κε ηνλ ζπληάθηε ηνπ άξζξνπ, ε επηρείξεζε δηέζεηε ήδε απφ ηελ 

ίδξπζε ηεο κεραλήκαηα, ηα νπνία αληηθαηέζηεζε αξρηθά ην 1914, θαη μαλά ην 

1919.
643

 Ο αξηζκφο ησλ εξγαηψλ ήηαλ πεξηνξηζκέλνο, ρξεζηκνπνηνχζε φκσο κεραλέο 

κε αηκφ θαη πεηξέιαην, ελψ δηέζεηε ζχγρξνλν ζχζηεκα δηχιηζεο, δχν θαδάληα, ηθαλά 

λα παξάγνπλ ηξηάληα βαξέιηα νηλφπλεπκα ηε κέξα, φπσο θαη κεραλήκαηα 

απνζηάμεσο.
644

 Σν 1928, επηρεηξήζεθε ε επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο, κε ηελ 

θαηαζθεπή λέσλ δεμακελψλ απφ κπεηφλ αξκέ, ρσξεηηθφηεηαο 1.000 ηφλσλ, ελψ ζε 

απηφ απαζρνινχληαλ δχν ρεκηθνί, νη Ησζήθ θαη Νηθφιανο Μειηαξάθεο.
645

 Δπηπιένλ, 

ην εξγνζηάζην δηέζεηε θαη ηκήκα παγνπνηίαο, ηθαλφ, φπσο αλαθεξφηαλ, λα παξαγάγεη 

ηξηπιάζηα πνζφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ εκεξήζηα θαηαλάισζε ησλ αλαηνιηθψλ 

επαξρηψλ.
646

  

Αληίζεηα, ην ηδξπκέλν ην 1890 εξγνζηάζην ηνπ Ησάλ. Καξνχδνπ βξηζθφηαλ 

ζην ηέινο ηεο νδνχ πνπ αθνινπζνχζε ηελ πνξεία ηνπ ηνίρνπο ηεο κεζαησληθήο πφιεο 

ηνπ Ζξαθιείνπ, ζηε ζπλνηθία «Ρνΐδε». Παξφηη αξρηθά είρε ρηηζηεί ζηε κέζε ελφο 

αλνηθηνχ ρψξνπ, ε ζηαδηαθή επέθηαζε ηεο πφιεο ην είρε πιένλ θπθιψζεη, 

αλαγθάδνληαο ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη λένπο απνζεθεπηηθνχο 

ρψξνπο, λα δεκηνπξγήζεη δεμακελέο ζηα ππφγεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ.
647

 Σα αξρηθά 

κεραλήκαηα ηνπ, είραλ αληηθαηαζηαζεί κε λέα ην 1920, φηαλ ν Ησάλ. Καξνχδνο, 

παξέιαβε απφ ηνλ παηέξα ηνπ ην εξγνζηάζην. Ίζσο κε θάπνηα ππεξβνιή, ν ζπληάθηεο 

ηνπ άξζξνπ αλαθέξεη φηη ε παξαγσγηθή ηνπ δπλαηφηεηα αλεξρφηαλ ζηα 50.000 ιίηξα 

                                                      
642

 Σν πξψην, βξηζθφηαλ δίπια ζηε ρνιή Καινγξαηψλ, επί ηεο ζεκεξηλήο νδνχ Θενηνθνπνχινπ , ελψ 

ην δεχηεξν ζην ηέινο ηεο νδνχ Υάλδαθνο, ζεκεία φπνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ιηγφηεξν απφ 300 κέηξα.  
643

 Αλόξζσζεο, αξηζ. 2429, 3 Ννεκβξίνπ 1929. 
644

Αλόξζσζεο, αξηζ. 2430, 5 Ννεκβξίνπ 1929. 
645

 Ο Ησζήθ Αλησλίνπ Μειηαξάθεο, εξγάζηεθε ζηελ «Ξελάθεο, Ληαλάο & ία» απφ ην 1927 κέρξη ην 

1932, φληαο δηεπζπληήο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηά ην δηάζηεκα 1929-1932. Απφ ην 1932 κέρξη ην 1934 

ππήξμε δηεπζπληήο ηνπ πλεηαηξηζηηθνχ Οηλνπνηείνπ Καιινλήο , ελψ ην 1938 ίδξπζε ηε δηθή ηνπ 

επηρείξεζε παξαζθεπήο, εκπνξίαο θαη εμαγσγήο νίλσλ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.4, θαηαγξαθή 442. Σν 

1940 ίδξπζε κε ην Νηθφιαν Γεσξγίνπ Μπακηεδάθε ηελ «Cretan Wine Export Co», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., 

Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 660. Μεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ δεπηέξνπ, πηζαλφλ ην 1946, ζηελ εηαηξία εηζήιζε 

ν Νηθφιανο Αλη. Μειηαξάθεο φπσο θαη ηα δχν άιια αδέιθηα, Μελάο θαη Μαηζαίνο, νπφηε θαη 

κεηνλνκάζηεθε ζε «Αδειθνί Μειηαξάθε», κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «Μίλσο», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, 

θαηαγξαθή 1177. Ζ επηρείξεζε πθίζηαηαη κέρξη θαη ζήκεξα.  
646

 Αλόξζσζεο, αξηζ. 2431, 6 Ννεκβξίνπ 1929. 
647

 Αλόξζσζεο, αξηζ. 2432, 7 Ννεκβξίνπ 1929. 



 

312 

 

ηε κέξα, ελψ νη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη γηα ηελ 

παξαγσγή ειαηνιάδνπ.  

 

β. Μαθαξνλνπνηία.  

 

Δθηφο απφ ηελ αλαλέσζε ησλ κεραλεκάησλ ηεο νηλνπνηίαο, ην 1920 ν Ηψαλ. 

Καξνχδνο ίδξπζε θαη εξγνζηάζην καθαξνλνπνηίαο. Σν 1936 αλαθέξεηαη φηη νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ βξηζθφηαλ ζηα Νέα Βξπνχιια ηνπ Καηζακπά, κηα πεξηνρή αξθεηά 

καθξηά, ζηα αλαηνιηθά ηεο πφιεο, ρσξίο λα είλαη ζαθέο αλ απηή ήηαλ ε αξρηθή ηνπ 

ζέζε, ή αλ κεηαθέξζεθε εθεί. Σελ ίδηα πεξίνδν, νη Γξπιησλάθεο, Αλσγεηαλλάθεο θαη 

Μελάο Γεσξγηάδεο ίδξπζαλ ην «Δξγνζηάζην Επκαξηθψλ Ζξάθιεηνλ Κξήηεο, 

(Δ.Ε.Ζ.Κ.)», εμνπιηζκέλν κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 1000 νθάδσλ δπκαξηθψλ 

εηεζίσο.
648

 Σν ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην έθιεηζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, 

θαη ηα πεηξειαηνθίλεηα κεραλήκαηα ηνπ αγνξάζηεθαλ απφ ηνλ Καξνχδν. Σν 1925, 

ζηελ επηρείξεζε εηζήιζαλ ηα αδέιθηα Αλδξέαο θαη Μηραήι Αλησλ. Καζηειιάθε
649

, 

νη νπνίνη νπζηαζηηθά αλέιαβαλ ην εξγνζηάζην κεηά ηε κεηνίθεζε ηνπ Καξνχδνπ ζηελ 

Αζήλα ην 1931
650

, κεηνλνκάδνληάο ην, κεηά θαη ηελ νξηζηηθή ηνπ απνρψξεζε απφ 

ηελ εηαηξία ην Γεθέκβξην 1950, ζε καθαξνλνπνηία «Α. & Μ. Καζηειάθε».
651

  

Σν εξγνζηάζην δηέζεηε επξχρσξεο εγθαηαζηάζεηο, κε πεξηζζφηεξεο απφ δέθα 

αίζνπζεο γηα ηελ απνμήξαλζε ησλ καθαξνληψλ, φπσο θαη εμεηδηθεπκέλν κεραληθφ 

εμνπιηζκφ γηα ηελ κάιαμε ηεο δχκεο, ηελ θνπή θαη ηελ απνμήξαλζε ησλ πξντφλησλ. 

Ζ δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπ, αλέξρνληαλ ζε 1500 νθάδεο (πεξίπνπ 1920 θηιά) ηε 

κέξα, φκσο ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο δήηεζεο, παξαγφηαλ πεξίπνπ ε κηζή πνζφηεηα, 

κε ηελ εηήζηα θαηαλάισζε λα πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο 265 ηφλνπο.
652

  

 

γ. απσλνπνηία.  

  
Ζ παξαζθεπή ζαπνπληνχ κε βάζε ην ειαηφιαδν θαη ηα θαηψηεξεο πνηφηεηαο 

παξάγσγά ηνπ, απνηεινχζε ίζσο ηε κφλε βηνκεραληθή παξαγσγή ηνπ λεζηνχ, 

                                                      
648

 Παλειιήληνλ ιεύθσκα ό.π., ζει. 133. Με βάζε αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν πεξί ηεο ίδξπζεο ηεο 

εηαηξίαο, αξρηθά ζε απηή κεηείρε θαη ν Γεψξγηνο Καπληζηφο θαη ζα θαηαζθεπάδνληαλ έμσ απφ ηελ 

πχιε ησλ Υαλίσλ, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2271, 11 Γεθεκβξίνπ 1922. Δλ ηέιεη ην εξγνζηάζην 

θαηαζθεπάζηεθε ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο, ζηελ πεξηνρή «Γηαιί–Κηφζθη», βιπ. Νέα 

Δθεκεξίο, αξηζ. 2523, 20 Οθησβξίνπ 1923. 
649

 Σα αδέιθηα Καζηειιάθε, παξνπζηάδνληαη σο εηζαγσγείο θάζε είδνπο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηξνθίκσλ θαη εμαγσγήο εγρψξησλ πξντφλησλ. Ζ επηρείξεζε ηνπο είρε ηδξπζεί ην 1905 απφ ηνλ παηέξα 

ηνπο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 46. 
650

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 1054. 
651

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 88. 
652

 Αλόξζσζεο, αξηζ. 2433, 8 Ννεκβξίνπ 1929. 
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ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ εηζαγσγή ησλ κεζφδσλ καδηθήο νηλνπνίεζεο, θαη ηε 

δεκηνπξγία ησλ πξψησλ εηδηθεπκέλσλ εξγνζηαζίσλ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο, 

άλζεζε ην 18
ν
 αηψλα, παξαθκάδνληαο ζηαδηαθά κέρξη ηα ηέιε ηνπ 19

νπ
, ελψ πιένλ 

θαηά ην Μεζνπφιεκν ζεσξνχληαλ έλα κάιινλ δεπηεξεχνλ πξντφλ ζε ζρέζε κε ηε 

ζηαθίδα.
653

 Σν εξγνζηάζην ηνπ ηπιηαλνχ ηεθαλίδε είρε ρηηζηεί ζηελ πεξηνρή Γηαιί 

θηφζθη ζην βφξεην θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο πφιεο, ην 1922. Χζηφζν ε αθξηβήο 

εκεξνκελία ίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί, θαζψο 

αλαθέξεηαη φηη δξαζηεξηνπνηνχληαλ αξρηθά ζηελ Ηεξάπεηξα απφ ην 1905 κέρξη θαη ην 

1916, κεηαθέξνληαο πηζαλφλ ηηο εξγαζίεο ηνπ ζην Ζξάθιεην ην 1919.
654

 ην 

εξγνζηάζην απαζρνινχληαλ ζπλνιηθά 30 άηνκα, ελψ ε παξαγσγή ηνπ βαζηδφηαλ ζε 

δχν θαδάληα 800 θαη 1200 νθάδσλ (1000 θαη 1500 πεξίπνπ θηιά), ηθαλψλ λα 

παξάγνπλ ζε εκεξήζηα βάζε, «αβηάζησο», πεξίπνπ δχν ηφλνπο ζαπνπληνχ. Σν 1929 

παξαηεξήζεθε πηψζε ζηε δήηεζε, ζε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, φπνπ ε 

θαηαλάισζε είρε αλέιζεη ζπλνιηθά ζε 1.000.000 νθάδεο
655

 (1282 ηφλνπο), πνπ 

θάιππηαλ ην 60% ηεο δήηεζεο εληφο ηνπ λεζηνχ, ελψ εμάγνληαλ ζε Αζήλα θαη 

Αίγππην. Σν εξγνζηάζην δηέζεηε θαη κεραλήκαηα θαζαξηζκνχ ηνπ ειαηνιάδνπ, πνπ 

πσινχληαλ ρχκα ζην εμσηεξηθφ, ελψ έλα ηκήκα ζπζθεπαζίαο ησλ ζαπνπληψλ 

βξηζθφηαλ ππφ θαηαζθεπή.
656

 

ηνλ αληίπνδα, ε παιαηφηεξε ζαπσλνβηνκεραλία πνπ εμαθνινπζνχζε λα 

ιεηηνπξγεί ην 1929, ήηαλ εθείλε ηεο νηθνγέλεηαο Αλεκνγηάλλε. Ηδξπκέλε ζηα κέζα 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ε επηρείξεζε είρε πεξάζεη ην 1875 ζηνλ Αληξέα Αλεκνγηάλλε, ελψ ην 
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 ρεηηθά κε ηε ζαπσλνπνηία ζηελ Κξήηε, βιέπεηε: Βαζίιεο, Κξεκκπδάο, Οη ζαπσλνπνηίεο ηεο 

Κξήηεο ζην 18
ν
 αηώλα, Αζήλα 1974. Χο πξνο ηελ παξαθκή ηεο θαηά ην 19

ν
 αηψλα, βιέπεηε, Πεξάθεο,  

ό.π., ζει. 135. 
654

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 83. Ζ θαηαγσγή ηνπ ηπιηαλνχ ηεθαλίδε, ήηαλ απφ ηελ 

Μπηηιήλε, ρσξίο λα είλαη γλσζηφ πφηε βξέζεθε ζηελ Κξήηε. Ζ αλαθνξά πεξί ηεο ίδξπζεο 

ζαπσλνπνηίαο ην 1914 ζην Ζξάθιεην, βιπ. Παλειιήληνλ ιεύθσκα ηεο ρξπζήο εθαηνληαεηεξίδνο, Σφκνο 

Β΄, κέξνο Β΄, Βηνκεραλία-Δκπφξηνλ, Αζήλα 1925, ζει. 137, δηαςεχδεηαη απφ άιιεο πεγέο. Σν πξψην 

ηνπ ζαπσλνπνηείν, ηδξχζεθε ζηελ Ηεξάπεηξα, απφ φπνπ κεηέθεξε ηηο εξγαζίεο ηνπ ζην Ζξάθιεην, 

αλάκεζα ζην 1916 θαη ην 1919, ρσξίο λα είλαη γλσζηή ε δξάζε ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν απηή, βιπ. 

Αλφξζσζεο, αξηζ. 2435, 10 Ννεκβξίνπ 1929. Ζ επηρείξεζή ηνπ, παξά ηε ζπκκεηνρή θαη άιισλ 

πξνζψπσλ, θαηαγξάθεηαη σο αηνκηθή κέρξη ην 1945, φηαλ ζε απηή εληάρζεθαλ θαη επίζεκα νη ηξεηο 

πηνί ηνπ, Γεψξγηνο, Θεφδσξνο θαη Παλαγηψηεο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.6, θαηαγξαθή 981. κσο ε 

επηρείξεζε απηή θξάηεζε κφιηο ηξεηο κήλεο, ρσξίο λα είλαη γλσζηφ ηη απέγηλε. Δλδερνκέλσο απνηέιεζε 

ηε βάζε γηα ηελ ίδξπζε ην 1947, ηεο Α.Δ. ««Μεζνγεηαθή» Βηνκεραλία Διαίσλ- απψλσλ, ηπιηαλφο 

Γ. ηεθαλίδεο, Μηραήι Κ. Σδνπιάθεο & ία», ε ηειεπηαία αλαθνξά ηεο νπνίαο, εληνπίδεηαη ην 1955, 

βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, θαηαγξαθή 1146. 
655

 Σν ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο είλαη αλαληίζηνηρν κε ηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ. ην 

επφκελν άξζξν ζεκεηψλεηαη φηη ηα κεγέζε πνπ είραλ δνζεί γηα ηα θαδάληα ήηαλ ιάζνο, θαη φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ 8000 θαη 7000 νθάδσλ (δέθα θαη ελλέα ηφλσλ πεξίπνπ), βιπ. Αλόξζσζεο, αξηζ. 

2435, 10 Ννεκβξίνπ 1929. 
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 Αλφξζσζεο, αξηζ. 2434, 9 Ννεκβξίνπ 1929. 
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1904 αλέιαβε ν πηφο ηνπ, Αληψληνο Αληξ. Αλεκνγηάλλεο, πνπ δηεχξπλε ηελ 

παξαγσγή.
657

 Σα ζαπνχληα θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηχπνπ «Φξχλε» εμάγνληαλ ζηελ 

Διιάδα, ηελ Αίγππην θαη εηδηθά ηελ Αιεμάλδξεηα, φπσο θαη ηελ Σνπξθία κέρξη ηελ 

επηβνιή απαγνξεπηηθψλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ ην 1924. Αληίζεηα, νη πξάζηλνη 

ππξελνζάπσλεο, θαηαζθεπαζκέλνη απφ ην ιάδη πνπ πξνέθππηε απφ ηελ πεξαηηέξσ 

δηχιηζε ηεο ππξήλαο, πξννξίδνληαλ θπξίσο γηα θαηαλάισζε εληφο ηνπ λεζηνχ. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, επί ηεο νπζίαο, ν Αλεκνγηάλλεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζρεδφλ 

ζηνπο ίδηνπο ηνκείο κε ην ηεθαλίδε, κε εμαίξεζε ίζσο ηελ επεμεξγαζία ζηαθίδαο. 

Παξάιιεια κεηείρε ζηε ξαθηλαξία «Σάισο»
658

, ζην ππξελειαηνπξγείν «Αγία 

Φσηεηλή»
659

, ελψ ην 1933 αλαθέξεηαη φηη ίδξπζε θαη ειαηνηξηβείν ζην Μνρφ, ζηελ 

αλαηνιηθή πεξηνρή ηεο Πεδηάδαο.
660

 

 

δ. Οη κύινη.  

 

Ο θπιηλδξφκπινο ή ε αιεπξνβηνκεραλία ησλ αδειθψλ Αληψληνπ θαη Γεψξγηνπ Νηθ. 

Καζηξηλάθε, ηδξχζεθε απφ ηνλ παηέξα ηνπο Νηθφιαν, ην 1906. Οη εγθαηαζηάζεηο 

βξίζθνληαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή, ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην εξγνζηάζην ησλ Ξελάθε-

Ληαλά. ηελ αξρηθή ηεο κνξθή, ε επηρείξεζε παξήγαγε εθηφο απφ αιεχξη θαη ςσκί, 

εξγαζία ε νπνία εγθαηαιείθηεθε φηαλ ηελ δηαρείξηζε ηεο αλέιαβαλ ηα δχν αδέιθηα, 

ην 1922.
661

 Σν 1929 νη αξρηθνχ ηχπνπ θπιηλδξφκπινη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ λέα 

κεραλήκαηα, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νπνίσλ αλαζθεπάζηεθε πιήξσο ην αξρηθφ 

θηήξην, θαηαζθεπάζηεθε ππφγεην θαη πέληε παηψκαηα. Ζ ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ 
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 Αλόξζσζεο, αξηζ. 2462, 13 Γεθεκβξίνπ 1929.Ζ επηρείξεζε έπαςε λα πθίζηαηαη κε απηή ηε κνξθή 

κεηά ην ζάλαην ηνπ ην 1952, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 192. 
658

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 887. 
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 ην ππξηλεινπξγείν απηφ, κεηείραλ εθηφο ηνπ Αληψληνπ Αλδ. Αλεκνγηάλλε, ελδερνκέλσο ε θφξε 

ηνπ, Διέλε Αλησλ. Αλεκνγηάλλε, νη ζηαθηδνβηνκήραλνη θαη ζπλέηαηξνη, ηαχξνο Νηθ. Κσλζηαληηλίδεο 

θαη Γεψξγηνο Νηθ. Φιψξνο, νη νπνίνη κεηείραλ θαη ζηε ξαθηλαξία «Σάισο», φπσο θαη ν δηεπζπληήο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Δζληθήο ζην Ζξάθιεην, Αιθηβηάδεο Κσλ. Μαξήο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, 

θαηαγξαθή 1121. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 192. 
661

 Αλφξζσζεο, αξηζ. 2436, 13 Ννεκβξίνπ 1929. Σν δήηεκα ηνπ αληαγσληζκνχ ζε ζρέζε κε ηε καδηθή 

παξαγσγή ςσκηνχ, αλάκεζα ζηνπο «βηνκήραλνπο» θαη ηνπο αξηνπνηνχο, αλαδεηθλχεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ίδξπζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ Σδσξηδάθε, ην 1923, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.3, θαηαγξαθή 

239. Οη αληηδξάζεηο επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηελ πνιηηηθή ηνπ Σδσξηδάθε λα ππνβηβάζεη ηελ ηηκή ηνπ 

ςσκηνχ θαηά 50 ιεπηά, ζε ζρέζε κε ην ηφηε ηζρχνλ φξην ησλ 5 δξαρκψλ ηεο δηαηίκεζεο, αλαγθάδνληαο 

ηνπο αξηνπνηνχο λα ππνβηβάζνπλ θαη απηνί ηηο ηηκέο ηνπο. Ο ίδηνο ππνζηήξηδε φηη δηέζεηε ηξεηο 

θνχξλνπο θαη ζθφπεπε λα ηνπο απμήζεη ζε πέληε, κε ηελ πξννπηηθή λα παξάγεη 10.000 νθάδεο ςσκί 

εκεξεζίσο, ππνβηβάδνληαο θαη άιιν ηηο ηηκέο, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2421, 22 Ηνπλίνπ 1923 φπσο 

θαη ζρεηηθά ζρφιηα, Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2417, 19 Ηνπλίνπ 1923. 
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δελ βαζηδφηαλ πιένλ ζηνλ αηκφ αιιά ζε κία δηθχιηλδξε πεηξειαηνκεραλή 138 ίππσλ, 

κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 66 ζπλνιηθά ηφλσλ αιεχξσλ εκεξεζίσο.
662

 

 

ε. Ζ ζηαθίδα.  

 

Παξφηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο, απφ άπνςε φγθνπ, ηκήκα ησλ ηνπηθψλ εμαγσγψλ, 

βαζηδφηαλ θπξίσο ζην ιάδη θαη, ηδίσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ζηα ζηαθχιηα, ε 

θαζηέξσζε ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ 

αηψλα ηεο ζηαθίδαο σο έλα πξντφλ πςειήο 

απφδνζεο, είρε δεκηνπξγήζεη κηα ζρεδφλ εκκνληθή πξνζήισζε ζε απηφ. 

ε αληίζεζε κε ηα άιια πξντφληα, κεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηψλ εθθαζάξηζεο, 

επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο ησλ ζηαθίδσλ, γηλφηαλ ρεηξσλαθηηθά, θαηά θχξην 

ιφγν απφ επνρηθέο εξγάηξηεο πνπ εηζέξεαλ καδηθά ζηελ πφιε θάζε Αχγνπζην. Ζ 

πεξηνδηθφηεηα, φπσο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ 

κεραλεκάησλ, είλαη ν παξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο κφληκεο παξαγσγηθέο 

κνλάδεο, ηα εξγνζηάζηα, απφ ηα πνιπάξηζκα πξφρεηξα εξγαζηήξηα πνπ έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «εμαγσγηθήο πεξηφδνπ», ζηεγαζκέλα ζε 

πξφρεηξνπο ρψξνπο θαη απνζήθεο, γηα λα εμαθαληζηνχλ ιίγν πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο, 

ζηα ηέιε Οθησβξίνπ.
663

 

Ο Γεψξγηνο Μηρ. Γηαιπλάο, ζεσξνχκελνο σο έλαο απφ ηνπο πξψηνπο 

εκπφξνπο ζηαθίδαο ζην Ζξάθιεην, δεκηνχξγεζε ηε δηθή ηνπ απηφλνκε επηρείξεζε ην 

1910. Δπέθηεηλε ηε δξάζε ηνπ ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1920, ηδξχνληαο εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο ζηαθίδαο εληφο ησλ ηεηρψλ, θνληά ζηελ 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Σίηνπ.
664

 Σν 1929 αλαθέξεηαη φηη αγφξαζε λέα κεραλήκαηα, 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία μειηθηάζκαηνο, απνμήξαλζεο θαη 

βαθήο ηεο ζηαθίδαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, επέθηεηλε ην αξρηθφ θηήξην, δεκηνπξγψληαο 

λέεο πηέξπγεο, εηο βάξνο ηνπ θήπνπ πνπ ην πιαηζίσλε.
665

 

Με ηελ επεμεξγαζία ζηαθίδαο είρε εκπιαθεί θαη ν ηεθαλίδεο. Αμηνπνηψληαο 

ην ρψξν πνπ είρε πξνεηνηκάζεη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο λένπ ιέβεηα ηνπ 
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 Αλόξζσζεο, αξηζ. 2437, 14 Ννεκβξίνπ 1929.  
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 Γεκήηξεο, Υ. άββαο, Λεο θαη ήηαλ ρζεο! Μλήκεο…από ην παιηό Ζξάθιεην, Βηθειαία Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε, Ζξάθιεην 2010, ζει. 178 
664

 Ο Γεψξγηνο Μηρ. Γηαιπλάο, θαηαγξάθεηαη ην 1925 σο εμαγσγέαο, ζπλεπψο ε ίδξπζε ηνπ 

εξγνζηαζίνπ ηνπ πξέπεη λα έγηλε αλάκεζα ζην 1925 θαη ην 1927, κε βάζε ηηο αλαθνξέο ζηηο εμαγσγέο 

ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ. Σν εξγνζηάζην δελ δειψζεθε πνηέ ζην κεηξψν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., παξά κφλνλ 

έκκεζα, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, ιφγσ ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο αξρηθήο εκπνξηθήο επηρείξεζεο 

απφ ην παξαγσγηθφ ηκήκα πνπ ζε κία πεξίπησζε αλαθέξεηαη σο «βηνηερληθφ» θαη ζε κία άιιε σο 

«βηνκεραληθφ», ελδεηθηηθφ ηεο ζχγρπζεο πνπ ππήξρε σο πξνο ηε δηάθξηζε ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ, 

, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 278 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.8, θαηαγξαθή 1278. 
665

 Αλόξζσζεο, αξηζ. 2438, 15 Ννεκβξίνπ 1929. 
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ζαπσλνπνηείνπ ηνπ, ζπγθέληξσζε ζην ρψξν απηφ ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ ηνπ, 

απαζρνιψληαο ηνπ κηζνχο, ζε ζρέζε κε άιια εξγνζηάζηα, εξγάηεο. Δηδηθφηεξα 

απαζρνινχληαλ 100 εξγάηξηεο θαη 30 εξγάηεο, παξάγνληαο 500.000 νθάδεο 

επεμεξγαζκέλεο ζηαθίδαο εηεζίσο (πεξίπνπ 640 ηφλνη).
666

 ε αληίζεζε σζηφζν κε ην 

εξγνζηάζην ηνπ Γηαιπλά, νη ππνδνκέο ηνπ ηεθαλίδε δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν γηα 

ην δηθφ ηνπ πξντφλ αιιά θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο ζηαθίδαο άιισλ εκπφξσλ ή 

νξγαλψζεσλ, φπσο ν πλεηαηξηζκφο εηείαο.
667

 

Έλα απφ ηα πιένλ εμεηδηθεπκέλα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ζηαθίδαο αλήθε 

ζηνπο Αδειθνχο Κσλζηαληηλίδε, νηθνγέλεηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην 

αληηθείκελν απηφ ήδε απφ ην 1854, ζηα Βνχξια ηεο Μηθξάο Αζίαο, ε νπνία κεηέθεξε  

ηηο εξγαζίεο ηεο ζην Ζξάθιεην κεηά ηελ ήηηα ηνπ 1922. Σππηθά, ε λέα επηρείξεζε 

επεμεξγαζίαο θαη εμαγσγήο ζηαθίδαο ηδξχζεθε ην 1923, κε ηελ επσλπκία «White 

Star». Ζ αξρηθή ηνπο εγθαηάζηαζε, αιιά θαη ην κεηέπεηηα ηδηφθηεην εξγνζηάζην, 

βξηζθφηαλ ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο πφιεο, ζηελ εζσηεξηθά ησλ ελεηηθψλ ηεηρψλ, 

θαηαιακβάλνληαο έθηαζε ηεζζάξσλ ζηεκκάησλ. ε απηφ απαζρνινχληαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εμαγσγηθήο πεξηφδνπ 500 έσο 600 εξγάηξηεο, αξηζκφο πνπ θαηά ηνλ 

ππφινηπν ρξφλν πεξηνξηδφηαλ ζην 30% , ελψ δηέζεηε κεραληθφ εμνπιηζκφ αληίζηνηρν 

κε εθείλν ηνπ ηεθαλίδε.
668

 

 

ζη. Ο θαπλόο. 

 

Ζ καδηθή θαιιηέξγεηα θαπλνχ ζηελ Κξήηε, φπσο θαη ε ίδξπζε εξγνζηαζίσλ γηα ηε 

παξαγσγή ηζηγάξσλ, ππήξμαλ απφηνθα ηεο δήηεζεο εληφο θαη εθηφο ηνπ λεζηνχ, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζηα ρξφληα ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ.
669

 Τπάξρνπλ ελδείμεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε, πξηλ αθφκα απφ ηελ πεξίνδν απηή, θάπνηαο κηθξήο 

παξαγσγήο έηνηκσλ ηζηγάξσλ
670

, ε εκθάληζε φκσο νξγαλσκέλσλ κνλάδσλ 

ηνπνζεηείηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920. Σν έηνο απηφ ηδξχνληαη δηαδνρηθά 
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 Πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζεη ν θαηλνηφκνο, δπηηθφηξνπνο ραξαθηήξα ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεθαλίδε, ζε 

ζρέζε κε ην ζπλήζε «παξαδνζηαθφ» ηξφπν επεμεξγαζίαο ηεο ζηαθίδαο, ζην ζρεηηθφ άξζξν, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ εζπρία πνπ επηθξαηνχζε, ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο ηεο 

ζηαθίδαο, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε πεξίθεκε «ηαθηδηθή», φπνπ νη γπλαίθεο-εξγάηξηεο, 

ζπλήζηδαλ λα ηξαγνπδάλε ή λα ζπδεηάλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, βιπ. Αλόξζσζεο, αξηζ. 2435, 

10 Ννεκβξίνπ 1929. 
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 Αλόξζσζεο, αξηζ. 2435, 10 Ννεκβξίνπ 1929.  
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 Αλόξζσζεο, αξηζ. 2446, 24 Ννεκβξίνπ 1929. Βιέπεηε επίζεο Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 89. 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2654, 23 Μαξηίνπ 1924. ρεηηθά κε ηελ θάκςε ηεο δήηεζεο ήδε απφ ην 1924, 

βιέπεηε: Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2829, 15 Οθησβξίνπ 1924. 
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 Αλόξζσζεο, αξηζ. 2440, 17 Ννεκβξίνπ 1929. 
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ζην Ζξάθιεην δχν «Βηνκεραλίεο θαπλνχ». Ζ πξψηε εμ απηψλ, ε «Κλσζζφο», 

ζπζηάζεθε απφ ηνπο Δπζηξάηην Γ. Κνπξγηαιίδε, ηνλ Μελά Α. Παλαγησηάθε, ηνλ 

Νηθφιαν Γ. Γειηγηαλλάθε, ηνλ Αλδξέα Γ. Δπγελή θαη ηνλ Κσλζηαληίλν Γ. Παΐδε, ζην 

ζχλνιν ηνπο έκπνξνη θαπλνχ θαη ηζηγάξσλ. Έλα κφιηο ρξφλν αξγφηεξα ηδξχζεθε ε 

«Κφζκνο», κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Μηραήι Ν. Θεηαθάθε, Μελά Γ. Γεσξγηάδε, 

Γεψξγηνπ Θαιαζζηλνχ θαη ηνπ Αλδξέα Γ. Δπγελή, ην ίδην πξφζσπν πνπ κεηείρε θαη 

ζηελ «Κλσζζφο».
671

 Αδπλαηψληαο λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ παξάιιειν κεηαμχ ηνπο 

αληαγσληζκφ, θαη εθείλν ησλ εηζαγνκέλσλ ηζηγάξσλ απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ 

θξάηνπο, νη δχν απηέο επηρεηξήζεηο ελψζεθαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 1924 ζε κία εληαία, 

κε δηαρεηξηζηέο ηνπο Μελά Α. Παλαγησηάθε θαη Μελά Γ. Γεσξγηάδε, ζπγρσλεχνληαο 

ηα κεραλήκαηα πνπ δηέζεηαλ ακθφηεξεο.
672

  

Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν βξηζθφηαλ ηα κεραλήκαηα ην 1929, ήηαλ απηφο ηνπ 

Καπλνθνπηεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αγίαο Σξηάδαο, φρη καθξηά απφ ηνλ θφιπν ηνπ 

Γεξκαηά.
673

 Ζ φιε δηαδηθαζία, απφ ηελ θνπή ηνπ θαπλνχ, κέρξη ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ ηζηγαξφραξηνπ, ην ηχιηγκα θαη ην θφιιεκα ησλ ηζηγάξσλ, γηλφηαλ κε ηε ρξήζε 

κεραλεκάησλ. Γηα ην ηειεπηαίν ζηάδην, ην εξγνζηάζην δηέζεηε ηξεηο 

«ηζηγαξνπνηεηηθέο κεραλέο», κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ζε εκεξήζηα βάζε, 240.000 

ηζηγάξσλ νη δχν, θαη 160.000 ε ηξίηε, ηθαλέο λα παξάγνπλ εηεζίσο, ζπλνιηθά 25 

ηφλνπο. Σν κφλν ηκήκα ηεο παξαγσγήο, ρσξίο ηε ρξήζε κεραλεκάησλ, ήηαλ απηφ ηεο 

ζπζθεπαζίαο, φπνπ απαζρνινχληαλ ζπλνιηθά 30 εξγάηξηεο.
674

 

Θα πξέπεη σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη ην 1929 ηδξχεηαη ζην Ζξάθιεην κηα 

αθφκα επηρείξεζε παξαζθεπήο ηζηγάξσλ, ε «Αδειθνί Κνδπξάθε, Ησ. Δπγέλεο θαη 

ία», κε ηελ επσλπκία «Φαηζηφο», φπνπ κεηείραλ ηα αδέιθηα Αγεζίιανο θαη Μηραήι 

Κνδπξάθεο, Ησάλλεο θαη Γεκήηξηνο Γξίθηδαο θαη ν Ησάλλεο Δπγελήο, ελδερνκέλσο 

αδειθφο ηνπ θαπλεκπφξνπ θαη κέινπο ηεο «Κλσζζφο», Αλδξέα Δπγελή.
675

 Ο 
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 ηελ αξρηθή αλαγγειία ίδξπζεο ηεο εηαηξίαο ην 1922, αλαθεξφηαλ επίζεο νη Αιήο θαη Νεζήκ 

Φετκάθεο θαη ν Ννπξήο Ννπξάθεο, κνπζνπικάλνη βάζε ησλ νλνκάησλ ηνπο, νη νπνίνη γηα επλφεηνπο 

ιφγνπο, απνρψξεζαλ κεηά ην 1924, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2961, 9 Απξηιίνπ 1922.  
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 Αλόξζσζεο, αξηζ. 2440, 17 Ννεκβξίνπ 1929. Βιέπεηε αθφκα: Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 434, 

φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 435. Αξρηθά, εληνπίδνληαη αλαθνξέο ζηε λέα επηρείξεζε σο 

«Κλσζζφο – Κφζκνο», ζηαδηαθά φκσο, επηθξάηεζε ν ηίηινο «Κλσζζφο». Κακία άιιε αλαθνξά δελ 

εληνπίδεηαη ζην Μεηξψν, σζηφζν ην 1926, ε «Κλσζζφο» κεηεηξάπε ζε αλψλπκε «Καπλνβηνκεραληθή 

Μεηνρηθή Δηαηξία», βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3294, 28 Φεβξνπαξίνπ 1926 φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, 

αξηζ. 3299, 5 Μαξηίνπ 1926. 
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 Αλόξζσζεο, αξηζ. 2445, 23 Ννεκβξίνπ 1929. ηνλ ίδην ρψξν, ζηεγάζηεθε θαηά ηα κεηέπεηηα ρξφληα 

θαη ε «Φαηζηφο», βιπ. Αλόξζσζεο, αξηζ. 3023, 22 Ννεκβξίνπ 1931. 
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 Αλφξζσζεο, αξηζ. 2442, 19 Ννεκβξίνπ 1929 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 752.  
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ηειεπηαίνο, απνρψξεζε ην 1932, κε ηελ επηρείξεζε λα κεηνλνκάδεηαη ζε 

«Κνδπξάθεο-Γξχθηδαο, Κξεηηθφο Καπλνβηνκεραληθφο Οξγαληζκφο».
676

 

 

δ. Σα θίηξα. 

 

Έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά ζηα θίηξα σο έλα ηδηαίηεξν εμαγψγηκν πξντφλ ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, πνπ σζηφζν αληηκεηψπηζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ 1929. Σν πξντφλ απηφ, ζε αληίζεζε κε ηε ζηαθίδα, δελ ππέθεηην  ζε ηδηαίηεξε 

επεμεξγαζία, πέξα απφ ην θαζάξηζκα θαη ηε ζπζθεπαζία ηνπ ζε βαξέιηα κε άικε γηα 

ιφγνπο ζπληήξεζεο, δηαδηθαζία πνπ ζπλήζσο γηλφηαλ ζε αλνηθηνχο ρψξνπο θνληά 

ζηε ζάιαζζα. Σν εξγνζηάζην ηεο «Κηηξηθήο» ηδξχζεθε ην 1925, απφ ηελ εηαηξία ησλ 

Δκκαλνπήι Μ. Γνπλαιάθε, Κσλζηαληίλν Ληππξάθε θαη Γεψξγην Γεκεηξίνπ 

Φπηάθε
677

, ζην βφξεην ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηεο Αγίαο Σξηάδαο, ζηε ζέζε 

«Αλεκφιπινη», θνληά ζηελ παξαιία. Γελ είλαη ζαθέο αλ ην ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην 

είρε θαηαζθεπαζηεί εμ αξρήο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο, ζε 

θάζε πεξίπησζε, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ήηαλ ζε ζέζε λα παξάγεη 

«καξκειάδεο», γιπθφ κε βάζε ην θίηξν.  

Σν θαηαζθεπαζκέλν κε κπεηφλ εξγνζηάζην θαηαιάκβαλε κηα ηδηαίηεξα 

κεγάιε έθηαζε 28 ζηεκκάησλ καδί κε ηνλ πεξίβνιν. Ο εμνπιηζκφο ηνπ πεξηειάκβαλε 

θπξίσο ιέβεηεο γηα ην βξαζκφ ησλ θαζαξηζκέλσλ θαξπψλ θαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ 

ζηξνπηνχ, φπσο θαη δηάθνξα άιια κεραλήκαηα, πνπ ζε αληίζεζε κε ηα άιια 

εξγνζηάζηα, θηλνχληαλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα.
678

 Γελ απνζαθελίδεηαη σζηφζν, αλ ην 

ίδην ην εξγνζηάζην δηέζεηε ηηο αλαγθαίεο γελλήηξηεο, ή αλ πξνκεζεπφηαλ ην ξεχκα 

απφ ην δεκνηηθφ εξγνζηάζην πνπ βξηζθφηαλ ζε κηθξή απφζηαζε. Ο εμνπιηζκφο ηνπ 

πεξηειάκβαλε φια ηα αλαγθαία θαη γηα ηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο, απαζρνιψληαο 

ζπλνιηθά 60 άηνκα , ελψ κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 

επεμεξγαζία ζηαθίδαο.  
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.6, θαηαγξαθή 906.  
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 84. Γηα θάπνην απξνζδηφξηζην ιφγν, ζην ζρεηηθφ άξζξν δελ 

αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. Ο ζπζρεηηζκφο αλάκεζα ζηελ «Κηηξηθή» 

θαη ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, πξνθχπηεη απφ ζρεηηθή αγγειία, δεκνζηεπκέλε ην 1926, βιπ. Νέα 

Δθεκεξίο, αξηζ. 3450, 18 Απγνχζηνπ 1926. Ζ πξψηε αλαθνξά ζηελ παξαγσγή γιπθνχ θίηξνπ, 

εληνπίδεηαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1927, φηαλ κε ζρεηηθφ δηάηαγκα, ε εηαηξία ησλ Γνπλαιάθε, Ληνππξάθε 

θαη Φπηάθε, απαιιάζζεηαη απφ ην ιηκεληθφ θφξν επί ηεο δάραξεο πνπ πξννξηδφηαλ γηα 

ζαθραξνπνίεηα θίηξα, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 318, 31 Γεθεκβξίνπ. 1927. Σν 1932, αθνχ έρεη πξνεγεζεί 

ε ρξενθνπία ηεο επηρείξεζεο, ην εξγνζηάζην ηεο Κηηξηθήο είρε πεξάζεη ζηελ λενζπζηαζείζα «Έλσζε 

Κηηξνπαξαγσγψλ Κξήηεο», βιπ. Αλόξζσζεο, αξηζ. 3328, 23 Ννεκβξίνπ 1932.  
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 Αλόξζσζεο, αξηζ. 3024, 24 Ννεκβξίνπ 1931. 
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2.6.6. Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο βάζεη ησλ κεηξώσλ.  

 

πσο είλαη απηνλφεην, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αθνξνχζαλ έλα κηθξφ θαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ. Ζ χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ, 

κεραληθψλ κέζσλ θαη ζπζηεκαηηθήο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο, απνηεινχζαλ 

κάιινλ ηελ εμαίξεζε παξά ηνλ θαλφλα, ζε έλα πιαίζην, πνπ βαζηδφηαλ θπξίσο ζηελ 

χπαξμε πνιιψλ θαη κηθξψλ κνλάδσλ, εμνπιηζκέλσλ κε ζηνηρεηψδε κέζα, δίλνληαο 

αληίζηξνθα κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Οη πεξηνξηζκνί 

άιισζηε πνπ ππήξραλ ζηελ πεξίπησζε, φρη κφλν ηνπ Ζξαθιείνπ αιιά ηεο Κξήηεο 

ζπλνιηθά, δεκηνπξγνχζαλ ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

πεξηζζνηέξσλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εηαηξηψλ, κεγέζνπο θαη δπλαηνηήησλ 

ηέηνησλ, ψζηε λα δηθαηνινγεί ηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ ζε πνιπδάπαλεο, κεγάιεο 

παξαγσγηθήο δπλαηφηεηαο, εγθαηαζηάζεηο.  

ην κεηξψν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. εληνπίζηεθαλ ζπλνιηθά 276 επηρεηξήζεηο κε αληηθείκελν 

πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη αλήθε ζην δεπηεξνγελή ηνκέα. Θα πξέπεη σζηφζν 

λα ζεκεησζεί φηη ζην ζχλνιν απηφ εληάρζεθε θαη κία κηθξή νκάδα απφ 18 

επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπλδένληαλ κε ην επξχηεξν 

ζχλνιν, αιιά έγηλε παξαδεθηφ φηη απνζθνπνχζαλ ζε θάπνηα κνξθή παξαγσγήο. 

Δηδηθφηεξα, ε νκάδα απηή πεξηειάκβαλε ηα ηππνγξαθεία θαη ηα κεραλνπξγεία, φπνπ 

δεδνκέλσλ ησλ αλαγθψλ κίαο επαξρηαθήο πφιεο φπσο ήηαλ ην Ζξάθιεην, θάιιηζηα 

ζα κπνξνχζαλ λα εμππεξεηνχλ πνιχ πεξηζζφηεξεο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ 

πξννξηζκφ ηνπο.  

Απφ ηνπο 60 ζπλνιηθά κχινπο πνπ θαηαγξάθνληαη, 32 αθνξνχζαλ 17 

αιεπξφκπινπο θαη 15 ειαηνηξηβεία (Πίλαθαο 2.6.13). Κπξίαξρε σζηφζν ηάζε, ήηαλ ε 

παξάιιειε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γηα ηηο δχν απηέο κνξθέο παξαγσγήο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά αθνξνχζε ζπλνιηθά 28 επηρεηξήζεηο, θαη απνζθνπνχζε 

ζηελ ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ ππνινίπσλ ππνδνκψλ, ζρεδφλ θαζφιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Μία άιιε πξαθηηθή ήηαλ απηή πνπ εθάξκνδαλ εηαηξείεο φπσο ε 

«Ζιεθηξηθή Δηαηξία Αξραλψλ», ε νπνία πέξαλ ηνπ βαζηθνχ πξννξηζκνχ ηεο, 

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ειεθηξηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία αιεπξφκπινπ
679

 , ελψ αξγφηεξα 

πξνζηέζεθε θαη ειαηνηξηβείν φπσο θαη θηλεκαηνγξάθνο.
680

 Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 854. 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 610. Πξσηνπφξνο επί ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζην Ζξάθιεην, 

ππήξμε ν γεσπφλνο Παλαγηψηεο Κνθθέβεο, ν νπνίνο ην 1919, είρε δεκηνπξγήζεη κηα κηθξή κνλάδα 

άιεζεο ραξνππηψλ. πσο φκσο ζεκεηψλεηαη ζηε βηνγξαθία ηνπ «…ην θεθάιαηνλ ηεο θηλεηεξίνπ 
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ησλ κχισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ άιεζε ραξνππηψλ, ζα πξέπεη αξρηθά λα 

απνδνζεί ζην κηθξφ αλαινγηθά ξφιν ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ζηελ ελδερφκελε ρξήζε 

θαη ησλ άιισλ εγθαηαζηάζεσλ γηα απηφ ην ζθνπφ, ρσξίο λα δειψλεηαη.   

 

Ραβδόγξακκα 2.6.4. πλνιηθόο αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά θαηεγνξία 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα.  

Ζ παξαγσγή ζαπνπληνχ απνηεινχζε ην αληηθείκελν ελφο εμίζνπ ζεκαληηθνχ 

ζπλφινπ 39 επηρεηξήζεσλ, ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπο κε 

βάζε ηα κέζα θαη άξα ηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο. Οξηζκέλεο σζηφζν αλαθνξέο, 

δείρλνπλ φηη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ην Ζξάθιεην δηέζεηε πέληε έσο έμε 

κεγάιεο ζαπσλνπνηίεο θαη αξθεηέο κηθξφηεξεο, εμνπιηζκέλεο κε ζηνηρεηψδε κέζα, ζε 

έλα ηνκέα πνπ ήδε ζεσξνχληαλ θνξεζκέλνο.
681

 

Σα εξγνζηάζηα νηλνπνηίαο αλέξρνληαη ζε 24, νξηζκέλα απφ ηα νπνία δελ 

αζρνινχληαλ θαζφινπ κε ην θξαζί, αιιά κφλν κε ηελ παξαγσγή 

ζηεκθπινπλεχκαηνο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη κεηά ην 1929, ε δηαδηθαζία 

                                                                                                                                                        
δπλάκεσο ηνπ εξγνζηαζίνπ αδξαλνχζε πνιιέο ψξεο […]. θέθζεθε ινηπφλ λα ειαηηψζε απηή ηελ 

επηβάξπλζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θηλεηήξηα απηή δχλακε πξνο παξαγσγήλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο 

ειεθηξνθσηηζκφλ κέξνπο έζησ ηεο πφιεσο Ζξαθιείνπ…», βιπ. ηζίλλεο Π. Κνθθέβεο, Κξήηε-

Κνθθέβεο, Αζήλα 1982, ζει. 43.  
681

 Με βάζε ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1938 ζην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ζρεηηθά κε ην 

αίηεκα ηνπ ππξελειαηνπξγείνπ «Αζελά», λα επεθηείλεη πεξαηηέξσ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηνλ ηνκέα 

ηεο ζαπσλνπνηίαο, αλαθέξεηαη φηη ηα ζεκαληηθφηεξα ζαπσλνπνηεία ηεο πφιεο ήηαλ απηά ησλ 

ηεθαλίδε θαη Αλεκνγηάλλε, κε δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ζρεδφλ δχν ηφλσλ θαη ην ζαπσλνπνηείν 

Κεραγηαδάθε παξαγσγήο πεξίπνπ ελφο ηφλνπ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 566. Δπηπιένλ, ηα 

ζαπσλνπνηία ησλ Κσλζηαληίλνπ Θ. Κνπθάθε, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 859, ησλ 

«Αδειθψλ Μ. Καηεράθε», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 432 θαη ηνπ Δπζηξάηηνπ Καζάπε, βιπ. 

Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 1057, πνπ είραλ δπλαηφηεηα παξαγσγήο απφ 770 θηιά ην θαζέλα, βιπ. 

Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 3 Φεβξνπαξίνπ 1938. 
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Άλεςη χαρουπιών

κεηαηξνπήο ζηαθπιηψλ θαη ηε ζηαθίδαο ζε ζνχκα, κέξνο ηεο νπνίαο αγνξαδφηαλ απφ 

ην θξάηνο, επαλαιήθηεθε αξθεηέο θνξέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν γηα ηελ παξαγσγή 

φζν θαη γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηεο, νξηζκέλεο απφ ηηο εηαηξίεο απηέο, φπσο ι.ρ. ηελ 

Ξελάθεο-Ληαλάο. 

 

 

Δμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επεμεξγάδνληαλ ή 

παξήγαγαλ δηάθνξα ηξφθηκα. Οη ζπλνιηθά 26 πεξηπηψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηξία 

ηπξνθνκεία, ηα νπνία είλαη ακθίβνιν αλ ηππηθά ππάγνληαλ ζην Δ.Β.Δ.Ζ., σζηφζν 

είλαη πηζαλφλ λα ελεγξάθεζαλ, επεηδή νη ηδηνθηήηεο ηνπο παξνπζηάδνληαη ηαπηφρξνλα 

θαη σο έκπνξνη ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα θαθεθνπηεία, φπσο θαη 

γηα ηα εξγαζηήξηα δαραξνπιαζηηθήο.  

Ζ κνλαδηθή επηρείξεζε κε αληηθείκελν ηε «Βηνκεραληθή θαηαζθεπή άξηνπ», 

ήηαλ απηή ηνπ ηπιηαλνχ Σ. Σδσξηδάθε, πνπ δηέζεηε, φπσο ήηαλ αλακελφκελν θαη 

αιεπξφκπιν, ελψ ν ίδηνο θαηαγξάθεηαη θαη σο έκπνξνο αιεχξσλ θαη ζηηεξψλ. Ο ίδηνο 

πέζαλε ην 1936, ην εξγνζηάζην φκσο ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί κέρξη θαη ην 1941 ππφ 

ηνπο «Αδειθνχο ηξαηάθε»
682

, ελψ κεηά ηνλ πφιεκν, ην 1947, ην αλέιαβαλ νη 

θιεξνλφκνη ηνπ.
683

  Δληνπίδνληαη αθφκα αξθεηέο αλαθνξέο ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

                                                      
682

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 648. 
683

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, θαηαγξαθή 1142. 

Ραβδόγξακκα 2.6.5. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ κύισλ, κε βάζε ην αληηθείκελν παξαγσγήο 

θαη ηηο εξγαζίεο.  
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δσηθνχ θαη θπηηθνχ ιίπνπο, θαη παξαγσγήο αεξηνχρσλ πνηψλ. Μία ηδηαίηεξε 

πεξίπησζε απνηεινχζε ε «Αληψληνο Αγγειάθεο & ία», κε ηελ επσλπκία «Γξφζνο», 

πνπ φπσο δηαθήξπηηε, είρε δπλαηφηεηα παξαγσγήο κέζσ ρεηξνθίλεησλ αληιηψλ, 

5.000 θηαιψλ ηελ κέξα.
684

 Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, ε νπνία 

ηδξχζεθε ην 1938 θαη ιεηηνχξγεζε κέρξη θαη ην 1944, ήηαλ ην γεγνλφο φηη είρε 

πξνέιζεη απφ ηε ζχκπξαμε απηφλνκσλ, παξαγσγψλ αλαςπθηηθψλ θαη εκπφξσλ, φπσο 

νη Αθεληνχιεο Γ. Ραπίδεο θαη Δπξηπίδεο Γ. Λάδνο.
685

 

Χο πξνο ηηο καθξνλνπνηίεο, έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά ζηελ επηρείξεζε ησλ 

Καξνχδνπ θαη Καζηειιάθε, ελψ εληνπίδεηαη κία αθφκα, ε Ληαθάθεο & ία, πνπ φκσο 

ηδξχεηαη ην 1947.
686

 Γεδνκέλσλ ησλ αλαγθψλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, είλαη ίζσο 

πεξίεξγν πνπ δελ πθίζηαληαη πεξηζζφηεξα αληίζηνηρα εξγνζηάζηα. πσο φκσο 

επηζεκαηλφηαλ ζηε ζρεηηθή κε ηα εξγνζηάζηα έξεπλα, ηα καθαξφληα φπσο θαη ηα 

ηζηγάξα ήηαλ δχν απφ ηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, πνπ δέρνληαλ ην ζθιεξφηεξν 

αληαγσληζκφ απφ ηηο αληίζηνηρεο βηνκεραλίεο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Δληνπίδεηαη 

ηέινο, κία θνλζεξβνπνηία ιαραληθψλ, απηή ηνπ Δπζηξάηηνπ Γ. Γειηγγηαλάθε, 

ηδηαίηεξα καθξφβηα, δεδνκέλνπ φηη παξνπζηάδεηαη σο ζπλέρεηα εθείλεο ηελ νπνία είρε 

ηδξχζεη ην 1900 ν πεζεξφο ηνπ δηθαηνχρνπ, Δκκαλνπήι Γνπιγεξάθεο, ελψ κεηά ην 

1955, ε επηρείξεζε πέξαζε ζην γην ηνπ.
687

 

Με δεδνκέλε ηε ζεκαζία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηηο ηνπηθέο εμαγσγέο, 

είλαη ίζσο αζχκβαην ην γεγνλφο φηη εληνπίδνληαη κφλν 17 επηρεηξήζεηο πνπ 

αζρνινχληαλ κε ηελ επεμεξγαζία ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη 8 εηδηθεχνληαλ ζηνλ 

θαζαξηζκφ ιαδηνχ θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο ππξήλαο, ν αξηζκφο εθείλσλ πνπ 

αζρνινχληαλ κε ην έηεξν πξντφλ, ηε ζηαθίδα, πεξηνξίδεηαη ζε 11, δεδνκέλεο θαη ηεο 

παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εξγνζηαζίνπ «ηεθαλίδε». Παξφηη ην κέγεζνο απηφ 

θαληάδεη αλαθφινπζν ζε ζρέζε κε ηε ζεκαζία ηνπ πξντφληνο, αηηηνινγείηαη, φπσο 

έρεη ήδε αλαθεξζεί ,απφ ηελ χπαξμε πιήζνπο αλεπίζεκσλ επνρηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

Γηα ηηο «βηνκεραλίεο θαπλνχ» έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά. Αμίδεη κφλν λα 

αλαθεξζεί φηη ην 1922 είρε ηδξπζεί κία αθφκα επηρείξεζε, ε «Καπλνβηνκεραληθή 

εηαηξία» κε ηελ επσλπκία «Κξίλνο», εηεξφξξπζκε επηρείξεζε κε ελλέα ζπλνιηθά 

κέιε, ηα ίρλε ηεο νπνίαο ράλνληαη κεηά ην 1926, είλαη σζηφζν πηζαλφηεξν λα 

                                                      
684

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.5, θαηαγξαθή 621. 
685

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 670. 
686

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, θαηαγξαθή 1135. 
687

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.7, θαηαγξαθή 1054.  
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δηαιχζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο απηήο.
688

 Σφζν ν αξηζκφο ησλ βπξζνδεςείσλ, φζν 

θαη ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

ελδεηθηηθνί, θαζψο κε δεδνκέλεο ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη 

ππήξραλ πιήζνο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο.  

Ο αξηζκφο φζσλ επηρεηξήζεσλ αζρνινχληαλ κε δηάθνξα είδε ζρεηηθά κε ηελ 

ελδπκαζία, αλεξρφηαλ ζε 28. Απφ απηέο, 5 αζρνινχληαλ κε ηελ επεμεξγαζία 

κεηαμηνχ, θαη κηα κε ηελ παξαγσγή.
689

 Κνηλφ ηνπο ζηνηρείν, ήηαλ ε ζπκκεηνρή ζε 

φιεο πξνζψπσλ κε ην επίζεην Παληαηνζάθεο, ρσξίο σζηφζν λα πξνθχπηεη κε 

ζαθήλεηα απφ ηηο πεγέο, αλ πθίζηαην ζπγγέλεηα κεηαμχ ηνπο. Δηδηθφηεξα, εληνπίδεηαη 

ε επηρείξεζε ηνπ Ησάλλε Παληαηνζάθε, ηδξπκέλε ην 1894
690

, θαη ησλ αδειθψλ, 

Γεκήηξηνπ θαη Μηραήι Δκκαλ. Παληαηνζάθε, ηδξπκέλε ην 1900
691

, γηα ηνπο νπνίνπο 

αλαθέξεηαη φηη πέζαλαλ, ελδερνκέλσο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ρσξίο λα 

εληνπίδνληαη δηάδνρνη. Δληνπίδεηαη αθφκα ε επηρείξεζε ηνπ Δκκαλνπήι Μηρ. 

Παληαηνζάθε, ελδερνκέλσο γηνπ ελφο εθ ησλ αδειθψλ, θαη ζπλεηαίξνπ ηνπ Γεψξγηνπ 

Γηαινχξε, ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε δηαιχζεθε ην 1938 ιφγσ δεκηψλ, κε ηα κέιε λα 

ζπλερίδνπλ αλεμάξηεηα ηε δξάζε ηνπο.
692

  

Δπηπιένλ, θαηαγξάθεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο παξαγσγψλ άιισλ εηδψλ, 

φπσο πηινπνηψλ, ππνδεκαηνπνηψλ, επηρεηξήζεσλ θαηαζθεπήο βαπηηζηηθψλ θαη 

ζηεθάλσλ, φπσο θαη ηέζζεξα ζπλνιηθά πθαληνπξγεία. Χζηφζν, νη πιεξνθνξίεο γηα 

απηά είλαη πεξηνξηζκέλεο. Σν πθαληνπξγείν ηνπ Νηθνιάνπ Γεσξ. Γειεγηαλλάθε κε 

ηελ επσλπκία «Κξεηηθή Βηνκεραλία» ηδξχζεθε ην 1927, ελψ κία δεθαεηία αξγφηεξα 

αλέθεξε φηη ιεηηνπξγνχζε «δηα ρεηξνθίλεησλ εξγαιείσλ θαη πιεθηηθψλ 

κεραλεκάησλ».
693

 Ζ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε γηα ηε 

ζχζηαζε ηεο βξαρχβηαο «Κξεηηθήο Τθαληνπξγίαο, Ν. Γειεγηαλλάθεο & ία», φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη παξήγαγε λήκαηα θάζε είδνπο θαη πθάζκαηα, δηαιχζεθε φκσο ην 

1952, κε ηηο εξγαζίεο λα ζπλερίδνληαη απφ ηνλ έλα εθ ησλ δχν ζπλεηαίξσλ.
694

 Μία 

αθφκα επηρείξεζε, ε «Κξεηηθή πθαληνπξγία», ηεο Διέλεο Καζηξηλνγηάλλε, ηδξχζεθε  

 

                                                      
688

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 539. 
689

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 462 
690

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 115. 
691

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 461. 
692

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 1044. 
693

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.3, θαηαγξαθή 235. 
694

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.8, θαηαγξαθή 1261 
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Πίλαθαο 2.6.13. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά γεληθό αληηθείκελν παξαγσγήο θαη αλά έηνο ίδξπζεο (19νο έσο 1939). 

Αληηθείκελν ύλνιν  

Έηνο 

19ν 
1900-

1913 

1914-

1918 

1919-

1923 1
9
2
4
 

1
9
2
5
 

1
9
2
6
 

1
9
2
7
 

1
9
2
8
 

1
9
2
9
 

1
9
3
0
 

1
9
3
1
 

1
9
3
2
 

1
9
3
3
 

1
9
3
4
 

1
9
3
5
 

1
9
3
6
 

1
9
3
7
 

1
9
3
8
 

1
9
3
9
 

Μύινη 60 1 4 0 8 2 0 1 3 3 0 2 0 1 4 6 3 1 1 3 3 

Αγξνηηθά πξντόληα 17 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

Οίλνη 24 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 2 0 2 1 1 0 

Σξόθηκα θ.α. 26 0 2 1 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 

απνύλη 39 1 2 2 2 2 4 2 2 2 0 2 0 1 2 1 0 1 0 1 0 

Γέξκα 12 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Οηθνδνκηθά πιηθά 21 0 4 0 2 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 

Καπλόο 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Έληππα 11 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Σάπεηεο 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τιηθά παξαγσγήο  7 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Δίδε ελδπκαζίαο 

θ.α. 
28 2 3 2 1 4 1 1 0 0 2 2 0 1 1 1 0 1 0 2 1 

Μεραλνπξγεία & 

απηνθίλεηα 
7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Γεληθό  18 1 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 

ύλνιν  276 8 24 11 29 16 15 5 8 11 5 9 3 9 9 12 6 7 6 12 6 
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Πίλαθαο 2.6.14. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά γεληθό αληηθείκελν παξαγσγήο αλά έηνο ίδξπζεο (1940 έσο 1953). 

Αληηθείκελν ύλνιν  

Έηνο 

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 ? 

Μύινη 60 2 0 0 2 1 3 1 1 1 2 0 1 0 0 0 

Αγξνηηθά πξντόληα 17 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

Οίλνη 24 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Σξόθηκα θ.α. 26 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

απνύλη 39 2 1 3 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Γέξκα 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Οηθνδνκηθά πιηθά 21 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

Καπλόο 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Έληππα 11 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

Σάπεηεο 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τιηθά παξαγσγήο  7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Δίδε ελδπκαζία θ.α. 28 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Μεραλνπξγεία & 

απηνθίλεηα 
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Γεληθό  18 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

ύλνιν  276 10 2 5 5 5 6 4 7 4 3 4 3 2 1 4 
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Πίλαθαο 2.6.15.(α)  Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν παξαγσγήο αλά έηνο ίδξπζεο (19νο έσο 1936). 

Γεληθή 

θαηεγνξία 
ύλνιν Δηδηθή θαηεγνξία    

Έηνο 

19ν 
1900-

1913 

1914-

1918 

1919-

1923 1
9
2
4
 

1
9
2
5
 

1
9
2
6
 

1
9
2
7
 

1
9
2
8
 

1
9
2
9
 

1
9
3
0
 

1
9
3
1
 

1
9
3
2
 

1
9
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3
 

1
9
3
4
 

1
9
3
5
 

1
9
3
6
 

Μύινη 60 

Αιεπξνβηνκεραλία 17 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 

Διαηνηξηβείν  15 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 

Αιεπξνβηνκεραλία & ειαηνηξηβείν  23 0 1 0 3 0 0 1 1 1 0 2 0 1 1 3 2 1 

Αιεπξνβηνκεραλία & πώιεζε 

ξεύκαηνο 
3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Άιεζε ραξνππηώλ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αγξνηηθά 

πξντόληα 
17 

Δπεμεξγαζία εγρώξησλ πξντόλησλ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δπεμεξγαζία ειαηνιάδνπ  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Δπεμεξγαζία ζηαθίδσλ 11 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

Δπεμεξγαζία ζηαθίδσλ, ειαίνπ & 

ραξνππηώλ 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οίλνη 24 

Οηλνπνηία 13 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Οηλνπλεπκαηνπνηεία & πνηνπνηεία 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

Οηλνπνηία & ειαηνπξγείν 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οηλνπνηία & παγνπνηία 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παξαγσγή ζηεκθπινπλεύκαηνο 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Σξόθηκα 

θ.α. 
26 

Σπξνθνκείν 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Αξηνπνηία  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καθεθνπηείν 6 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Παξαγσγή αεξηνύρσλ πνηώλ 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παξαγσγή δσηθώλ & θπζηθώλ ιηπώλ 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Παξαγσγή δπκαξηθώλ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δξγαζηήξην δαραξνπιαζηηθήο 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κνλζέξβεο ιαραληθώλ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύλνιν 127 2 9 4 14 7 4 2 4 6 1 2 2 3 5 9 4 5 
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Πίλαθαο 2.6.15.(β) Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν παξαγσγήο θαη αλά έηνο ίδξπζεο (1937 έσο 1953). 

Γεληθή 

θαηεγνξία 
ύλνιν Δηδηθή θαηεγνξία    

Έηνο 

1
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9
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Μύινη 60 

Αιεπξνβηνκεραλία 16 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

Διαηνηξηβείν  15 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Αιεπξνβηνκεραλία & ειαηνηξηβείν  23 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αιεπξνβηνκεραλία & πώιεζε ξεύκαηνο 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αιεπξνβηνκεραλία & Οηθνδνκηθά 

πιηθά 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Άιεζε ραξνππηώλ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Αγξνηηθά 

πξντόληα 
17 

Δπεμεξγαζία εγρώξησλ πξντόλησλ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Δπεμεξγαζία ειαηνιάδνπ  3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Δπεμεξγαζία ζηαθίδσλ 11 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Δπεμεξγαζία ζηαθίδσλ, ειαίνπ & 

ραξνππηώλ 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οίλνη 24 

Οηλνπνηία 13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Οηλνπλεπκαηνπνηεία & πνηνπνηεία 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οηλνπνηία & ειαηνπξγείν 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οηλνπνηία & παγνπνηία 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παξαγσγή ζηεκθπινπλεύκαηνο 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σξόθηκα θ.α. 26 

Σπξνθνκείν 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αξηνπνηία  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καθεθνπηείν 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παξαγσγή αεξηνύρσλ πνηώλ 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Παξαγσγή δσηθώλ & θπζηθώλ ιηπώλ 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Παξαγσγή δπκαξηθώλ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Δξγαζηήξην δαραξνπιαζηηθήο 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κνλζέξβεο ιαραληθώλ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύλνιν 127 4 5 4 5 0 1 2 3 4 2 4 2 3 1 1 1 1 1 
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Πίλαθαο 2.6.16. (α) Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν παξαγσγήο θαη αλά έηνο ίδξπζεο (19νο έσο 1936). 

Γεληθή 

θαηεγνξία 
ύλνιν Δηδηθή θαηεγνξία    

Έηνο 

19ν 
1900-

1913 

1914-

1918 

1919-

1923 1
9
2
4
 

1
9
2
5
 

1
9
2
6
 

1
9
2
7
 

1
9
2
8
 

1
9
2
9
 

1
9
3
0
 

1
9
3
1
 

1
9
3
2
 

1
9
3
3
 

1
9
3
4
 

1
9
3
5
 

1
9
3
6
 

απνύλη 39 

απσλνπνηείν 32 1 0 2 1 2 4 2 2 1 0 2 0 1 1 0 0 1 

απσλνπνηείν & ιίπε 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

απσλνπνηείν & ππξελειαηνπξγείν 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Γέξκα 12 Βπξζνδεςείν 12 0 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οηθνδνκηθά 

πιηθά 
21 

Παξαγσγή νηθνδνκηθώλ πιηθώλ 9 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Δξγνζηάζην μπινπξγηθήο  10 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Παξαγσγή θεξακηδηώλ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Κνληνπνίεζε καξκάξνπ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καπλόο 4 
Δπεμεξγαζία θαπλνύ & παξαγσγή 

ηζηγάξσλ 
4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Έληππα 11 
Σππνγξαθείν  5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Σππνγξαθείν & βηβιηνδεηείν 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σάπεηεο 2 Σαπεηνπξγία 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Τιηθά 

παξαγσγήο  
7 

Καηαζθεπή θηβσηίσλ ζηαθίδσλ 5 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Υαξηνζαθνύιεο 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λεπθνζηδεξνπξγίαο & ζηηιβσκάησλ  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δίδε 

ελδπκαζίαο 

θ.α. 

28 

ηέθαλα & βαπηηζηηθά 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Ραπηνπσιείν 4 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τπνδεκαηνπνηείν 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τθαληνπξγείν 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Τθαληνπξγείν & ηαπεηνπξγείν  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πηινπνηείν 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 

Μεηαμνπξγείν 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Γαληειινβηνκεραλία 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οκπξεινπνηία 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύλνιν 124 5 13 5 13 9 9 3 4 4 4 5 1 4 3 3 1 2 
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Πίλαθαο 2.6.17.(β) Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν παξαγσγήο θαη αλά έηνο ίδξπζεο (1937 έσο 1953). 

Γεληθή 

θαηεγνξία 
ύλνιν Δηδηθή θαηεγνξία    

Έηνο 
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απνύλη 39 

απσλνπνηείν 32 0 1 0 2 1 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

απσλνπνηείν & ιίπε 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

απσλνπνηείν & ππξελειαηνπξγείν 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Γέξκα 12 Βπξζνδεςείν 12 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Οηθνδνκηθά 

πιηθά 
21 

Παξαγσγή νηθνδνκηθώλ πιηθώλ 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Δξγνζηάζην μπινπξγηθήο  10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Παξαγσγή θεξακηδηώλ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κνληνπνίεζε καξκάξνπ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καπλόο 4 
Δπεμεξγαζία θαπλνύ & παξαγσγή 

ηζηγάξσλ 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Έληππα 11 
Σππνγξαθείν  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Σππνγξαθείν & βηβιηνδεηείν 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Σάπεηεο 2 Σαπεηνπξγία 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τιηθά 

παξαγσγήο  
7 

Καηαζθεπή θηβσηίσλ ζηαθίδσλ 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Υαξηνζαθνύιεο 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λεπθνζηδεξνπξγίαο & ζηηιβσκάησλ  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Δίδε 

ελδπκαζίαο 

θ.α. 

28 

ηέθαλα & βαπηηζηηθά 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ραπηνπσιείν 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τπνδεκαηνπνηείν 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τθαληνπξγείν 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Τθαληνπξγείν & ηαπεηνπξγείν  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πηινπνηείν 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μεηαμνπξγείν 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γαληειινβηνκεραλία 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Οκπξεινπνηία 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύλνιν 124 2 5 2 4 2 4 2 1 1 1 3 2 0 2 2 1 0 2 
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Πίλαθαο 2.6.18. (α) Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν παξαγσγήο θαη αλά έηνο ίδξπζεο (19νο έσο 1936). 

Γεληθή 

θαηεγνξία 
ύλνιν Δηδηθή θαηεγνξία    

Έηνο 

19ν 

1900

-

1913 

1914

-

1918 

1919

-

1923 

1
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1
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1
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Μεραλνπξγεία 

& απηνθίλεηα 
7 

Μεραλνπξγείν & ρπηήξην 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Δθκεηάιιεπζε κεραλεκάησλ 

ξεθηηθηέ  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καηαζθεπήο θαξξνζεξί 

απηνθηλήησλ  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Καηαζθεπή μεξώλ ειεθηξηθώλ 

ζηνηρείσλ 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Γεληθό  18 

Μπξνπνηεία, παξαγσγή  εηδώλ 

θαιιπληηθώλ 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Βεξληθνπνηΐα 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

αξνζξνπνηείν 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κνζκήκαηα 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καηαζθεπή θιηλώλ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καιπθνπνηείν 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αγγεηνπιαζηηθή 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Πισηά είδε 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Άιιν 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

ύλνιν 21 1 1 1 2 0 2 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 
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Πίλαθαο 2.6.19. (β) Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν παξαγσγήο θαη αλά έηνο ίδξπζεο (1937 έσο 1953). 

Γεληθή 

θαηεγνξία 
ύλνιν Δηδηθή θαηεγνξία    
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Μεραλνπξγεία

& απηνθίλεηα 
7 

Μεραλνπξγείν & ρπηήξην 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δθκεηάιιεπζε κεραλεκάησλ 

ξεθηηθηέ  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Καηαζθεπήο θαξξνζεξί 

απηνθηλήησλ  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καηαζθεπή μεξώλ ειεθηξηθώλ 

ζηνηρείσλ 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γεληθό  18 

Μπξνπνηεία, παξαγσγή εηδώλ 

θαιιπληηθώλ  
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Βεξληθνπνηΐα 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

αξνζξνπνηείν 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Κνζκήκαηα 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Καηαζθεπή θιηλώλ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καιπθνπνηείν 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αγγεηνπιαζηηθή 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πισηά είδε 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Άιιν 6 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύλνιν 21 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
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ην 1932, παξάγνληαο πθάζκαηα, ηάπεηεο θαη ρεηξνηερλήκαηα, δηαζέηνληαο σζηφζν 

κφλν ρεηξνθίλεηα κέζα
695

. Μεηαπνιεκηθά, θαη εηδηθφηεξα ην 1951, εληνπίδεηαη κία 

αθφκα πθαληνπξγία, ππφ ηελ Αιίθε Μηρ. Βαζηιάθε.
696

 Χο πξνο ηελ ηαπεηνπξγία, πνπ 

θαηά ην Μεζνπφιεκν ζεσξνχηαλ σο έλα λένο, θέξειπηο θιάδνο
697

, δελ θαίλεηαη λα 

είρε ηδηαίηεξε δηάδνζε, δεδνκέλνπ φηη εληνπίδνληαη κφιηο δχν αλαθνξέο.  

Υξνληθά, ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ επί ηεο παξαγσγήο, 

εληνπίδεηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ην 1924 κε 1925. Ο 

αξηζκφο ηνπο παξακέλεη ηα επφκελα ρξφληα ζρεηηθά ζηαζεξφο, κε κηθξέο 

απμνκεηψζεηο, παξνπζηάδνληαο κία κφλν απφηνκε άλνδν ην 1934. Παξφηη ε αλνδηθή 

ηάζε ηνπ 1938 πεξηνξίδεηαη ην 1939, γηα λα επαλέιζεη φκσο ην 1940, θαίλεηαη φηη ν 

πφιεκνο δελ είρε ηελ ίδηα αξλεηηθή επίδξαζε, φπσο θαη ζηα άιια αληηθείκελα 

εξγαζηψλ, γεγνλφο κάιινλ αλακελφκελν, δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο ππνθαηάζηαζεο  

ησλ εηζαγσγψλ, θπξίσο ζην επίπεδν ησλ ηξνθίκσλ. Σν 1947 απνηειεί ην έηνο 

αλάθακςεο κεηά ηνλ πφιεκν, σζηφζν ηα κεγέζε πνπ αθνινπζνχλ είλαη κάιινλ 

ππνδεέζηεξα ζε ζρέζε κε εθείλα ηεο Καηνρηθήο πεξηφδνπ. 

Ο ξφινο ησλ πξνγελεζηέξσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ίδξπζε λέσλ, θπκαίλεηαη ζηα 

ίδηα επίπεδα κε ηηο άιιεο θαηεγνξίεο. Φαίλεηαη φκσο λα εληείλεηαη απφ ην 1938 θαη 

έπεηηα, θαη εηδηθά κεηά ην 1944, φπνηε θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο, 

πξνέξρνληαλ απφ παιαηφηεξεο (Γηάγξακκα 4.6.9). 

 

2.6.7. Οη αληηπξνζσπείεο.  

 

Ζ φπνηα πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηνπ ηδηαίηεξα κεγάινπ αξηζκνχ ησλ αληηπξνζσπεηψλ, 

ζα πξέπεη λα γίλεη πάληα κε γλψκνλα ην γεγνλφο φηη ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ, 

απνηεινχζαλ κηα δεπηεξεχνπζα θαη φρη θχξηα δξαζηεξηφηεηα. Σν ίδην ηζρχεη 

άιισζηε, θαη γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ππαρζνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Δηδηθφηεξα, νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

αληηπξνζψπεπζε απνηεινχζε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα πεξηνξίδνληαη ζε κφιηο 40, 

φπνπ γηα έλα κηθξφ κφλν αξηζκφ εμ απηψλ θαηεγξάθεζαλ αλαιπηηθά ζηνηρεία ζε 

ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπο. ην πεδίν απηφ ππάγεηαη κεγάιν κέξνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Παπαζηξάηνπ.
698

 

 

                                                      
695

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.6, θαηαγξαθή 866. 
696

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.9, θαηαγξαθή 1427. 
697

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2304, 20 Ηαλνπαξίνπ 1923.  
698

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 87. 
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Γηάγξακκα 2.6.8. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα αλά έηνο. 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.6.9. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα αλά έηνο κε 

βάζε ηελ πξνέιεπζε ηνπο ή κε από πξνγελέζηεξεο.  

 

 

εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο, ήηαλ ε «Automobile Trading Co.», αληηπξφζσπνο ηεο 

«General Motors Comp. ηεο Νέαο Τφξθεο», κε ππνθαηαζηήκαηα ζε Υαληά θαη 

Ρέζπκλν. Γηθαηνχρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο πηζαλφλ λα ήηαλ ν Παλαγηψηεο η. 

Πξαηηθάθεο
699

, ν Ησζήθ Η. Λεβάληεο, αληηπξφζσπνο ησλ ηζηγάξσλ Καξαβαζίιε ζηελ 

 

                                                      
699

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 642. 
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Πίλαθαο 2.6.20. Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνύο ηνκέα αλά έηνο κε 

βάζε ηελ πξνέιεπζε ηνπο ή κε από πξνγελέζηεξεο.  

Έηνο 

ίδξπζεο 

Πξνέιεπζε 

ύλνιν λέεο 
από 

πξνγελέζηεξεο 

% παιαηώλ επί 

ζπλόινπ 

19νο 8 7 1 12,5 

1900-1913 23 20 3 13,0 

1914-1918 11 9 2 18,2 

1919-1923 29 28 1 3,4 

1924 16 13 3 18,8 

1925 15 12 3 20,0 

1926 5 5 0 0,0 

1927 8 6 2 25,0 

1928 11 9 2 18,2 

1929 5 3 2 40,0 

1930 9 8 1 11,1 

1931 3 2 1 33,3 

1932 9 8 1 11,1 

1933 9 9 0 0,0 

1934 12 11 1 8,3 

1935 6 6 0 0,0 

1936 7 6 1 14,3 

1937 6 5 1 16,7 

1938 12 7 5 41,7 

1939 6 5 1 16,7 

1940 10 5 5 50,0 

1941 2 2 0 0,0 

1942 5 3 2 40,0 

1943 6 4 2 33,3 

1944 5 2 3 60,0 

1945 6 3 3 50,0 

1946 4 1 3 75,0 

1947 8 2 6 75,0 

1948 4 1 3 75,0 

1949 2 2 0 0,0 

1950 4 2 2 50,0 

1951 3 3 0 0,0 

1952 2 2 0 0,0 

1953 1 0 1 100,0 

? 4 4 0 0,0 

ύλνιν  276 215 61 22,1 

 

Μελά Γ.Υ. Γεσξγηάδε, θαζψο ε πξνζσπηθή ηνπ επηρείξεζε αθνξνχζε ηελ 

αληηπξνζψπεπζε εκπνξνβηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ
700

, ελψ απφ θνηλνχ κε ηνλ 

Δπάγγειν Γ. Μαξηάθε είραλ αλαιάβεη ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ ηζηγάξσλ Άιιεο 

                                                      
700

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 75. 
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Κξήηε, φπσο θαη αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο
701

, θαη ηέινο ν αζθαιηζηήο, Δκκαλ. Γεκ. 

Γεκεηξηάδεο, αληηπξφζσπνο ησλ αζθαιεηψλ «Φνίλημ».
702

 

πλνιηθά, εληνπίδνληαη 242 πεξηπηψζεηο, φπνπ γηα 76% εμ απηψλ δελ 

παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο αληηπξνζψπεπζεο. Σν κέγεζνο 

απηφ απμάλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν, αλ πξνζηεζνχλ θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ απιά 

αλαθέξεηαη φηη εθπξνζσπνχληαλ θάπνηνο αλψλπκνο νίθνο ηνπ εζσηεξηθνχ, ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Με βάζε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πιεξνθνξία απηή είλαη δηαζέζηκε, 

δηαπηζηψλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο αθνξνχζαλ θαπλνβηνκεραλίεο ηεο επεηξσηηθήο 

Διιάδαο, ζπλνιηθά 11 πεξηπηψζεηο, γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο έρεη γίλεη ήδε 

αλαθνξά. Αθνινπζνχλ νη αληηπξφζσπνη απηνθηλήησλ κε ζπλνιηθά έμη πεξηπηψζεηο, 

φπνπ μερσξίδεη ε επηρείξεζε ηνπ Αιέμαλδξνπ Δκ. αθιακπάλε. Ζ δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ μεθηλάεη απφ ηελ «Άγγιν-Ακεξηθαλφ-Διιεληθή Δηαηξία»
703

 πνπ ζπλέζηεζε ην 

1924, κέρξη ηελ «Α. αθιακπάλεο, Πι. Υξνλίδεο θαη ία»
704

, ε νπνία δηήξθεζε απφ 

ην 1925 κέρξη ην 1951. Οη ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίεο θάιππηαλ ζρεδφλ θάζε αληηθείκελν 

ζπλαθέο κε ηηο κεηαθνξέο, ην εκπφξην αληαιιαθηηθψλ, ηηο επηζθεπέο ή ηελ 

αληηπξνζψπεπζε απηνθηλεηνβηνκεραληψλ, θαη αλέιαβαλ, απφ ην 1937 θαη έπεηηα, ηελ 

αληηπξνζψπεπζε ηεο εηαηξίαο Ford.
705

 

Αξθεηνί αλαινγηθά είλαη θαη νη αληηπξφζσπνη κεραλεκάησλ, θαπζίκσλ, 

αζθαιεηψλ θαη ιηπαζκάησλ, φπσο ι.ρ. νη θιεξνλφκνη ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θ. 

Κνπθάθε, αληηπξφζσπνη ησλ ιηπαζκάησλ «Διέθαο» θαη επηπιένλ ηεο «νθφλπ 

Πάθηνπκ Οίι Κφκπαλπ», ηεο Αλψλπκεο Διιεληθήο Σειεθσληθήο Δηαηξίαο, θαη ησλ 

ειαζηηθψλ «Μφρνθ» θαη «ιάξ».
706

 Αληίζηνηρα, ν πξψελ ζπλέηαηξνο ηνπ, Θεφδσξνο 

Ησάλ. Κνπθάθεο, αλαθέξεηαη σο αληηπξφζσπνο ησλ ιηπαζκάησλ «Πεηεηλ», αιιά θαη 

ησλ ηζηκέλησλ «Σηηάλ»
707

 , ελψ ν Γεψξγηνο Μηρ. Γηαιιπλάο, πέξα απφ ην εξγνζηάζην 

ζηαθίδσλ, αληηπξνζψπεπε θαη ηα ιηπάζκαηα «Άξνηξνλ».
708

 

 

                                                      
701

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 1177. 
702

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.8, θαηαγξαθή 1220. 
703

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 13. 
704

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 556. 
705

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 128. 
706

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 123. 
707

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.1, θαηαγξαθή 1150. 
708

 Δ.Β.Δ.Ζ., Γ.Μ., η.2, θαηαγξαθή 278. 



 

336 

 

Ραβδόγξακκα 2.6.6. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά γεληθή θαηεγνξία 

αληηπξνζσπεηώλ. 

 

 

2.6.8. Δξγνιαβηθέο επηρεηξήζεηο.  

 

ηα κεηξψα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ θαηαγξάθεηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγνιαβηθψλ ή 

θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο νθεηιφηαλ αθελφο κελ 

ζηελ απνπζία Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ
709

, αθεηέξνπ δε ζηελ εγγξαθή ηνπο σο 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Έρεη γίλεη ήδε αλαθνξά ζην θελφ πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 

εγγξαθέο θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην παιηφ ζην λέν κεηξψν, νθεηιφκελν ελδερνκέλσο 

είηε ζηελ αλαζεψξεζε, είηε ζηε ραιάξσζε ηεο πξαθηηθήο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν αξηζκφο ησλ εγγξαθψλ απμάλεηαη θαη πάιη ήδε απφ ην 1938, 

θαη ην ίδην ζπκβαίλεη εληνλφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο.  

Οη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ ήηαλ κηθξέο εηαηξίεο ηνπηθψλ εξγνιάβσλ πνπ 

αλαιάκβαλαλ πάζεο θχζεσο έξγα ηδησηηθά ή δεκφζηα. Δληνπίδεηαη σζηφζν, θαη έλαο 

κηθξφηεξνο αξηζκφο εηαηξηψλ, πνπ αζρνινχληαλ απνθιεηζηηθά κε ηα δεκφζηα έξγα, 

απφ ηηο νπνίεο, νξηζκέλεο είραλ ηδξπζεί απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. Γηα 

παξάδεηγκα ε αλψλπκε «Κξεηηθή Δηαηξεία Σερληθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Γεσξγηάδεο-

Βνΐιαο» κε ηελ επσλπκία «Krete A.E.», ηδξχζεθε ην 1928, απφ ηνπο αδειθνχο 

Γεσξγηάδε θαη ην κεραληθφ Γεψξγην Ν. Βνΐια, κε θχξην πξννξηζκφ ηεο, ηελ αλάιεςε 

 

                                                      
709

 Ο ζεζκφο ησλ Σερληθψλ Δπηκειεηεξίσλ, ζεζπίδεηαη ην 1923, σζηφζν ην Σκήκα Αλαηνιηθήο 

Κξήηεο, ηδξχεηαη κφιηο ην 1960, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 67, 10 Μαΐνπ 1960. 
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Πίλαθαο 2.6.21. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν αληηπξνζσπεηώλ θαη αλά έηνο ίδξπζεο (19νο έσο 1939). 

Καηεγνξία 

Έηνο 

19νο 
1900-

1913 

1914-

1918 

1919-

1923 1
9
2
4
 

1
9
2
5
 

1
9
2
6
 

1
9
2
7
 

1
9
2
8
 

1
9
2
9
 

1
9
3
0
 

1
9
3
1
 

1
9
3
2
 

1
9
3
3
 

1
9
3
4
 

1
9
3
5
 

1
9
3
6
 

1
9
3
7
 

1
9
3
8
 

1
9
3
9
 

Γεληθά 187 3 10 9 9 8 14 10 8 4 9 4 2 8 8 5 3 7 5 3 4 

Οίθσλ εμσηεξηθνύ 5 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Οίθσλ εζσηεξηθνύ  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Οίθσλ εζσηεξηθνύ & 

εμσηεξηθνύ 
7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οηλνπλεπκαηώδε 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γάια 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Απηνθίλεηα 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Βηβιία 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οηθνδνκηθά πιηθά 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καπλνβηνκεραλία 11 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 

Ραπηνκεραλέο 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ληπάζκαηα  4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μεραλήκαηα 4 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πεηξέιαην 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αζθάιεηεο  3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύλνιν 242 4 13 10 17 8 19 13 10 4 10 6 3 8 10 6 4 8 7 4 4 
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Πίλαθαο 2.6.22. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν αληηπξνζσπεηώλ θαη αλά έηνο ίδξπζεο (1940 έσο 1953). 

Καηεγνξία 
            Έηνο                  

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 ? 

Γεληθά 187 2 2 2 1 0 1 12 6 5 6 3 0 6 2 6 

Οίθσλ εμσηεξηθνύ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οίθσλ εζσηεξηθνύ  5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Οίθσλ εζσηεξηθνύ & εμσηεξηθνύ 7 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

Οηλνπλεπκαηώδε 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γάια 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Απηνθίλεηα 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 

Βηβιία 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Οηθνδνκηθά πιηθά 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Καπλνβηνκεραλία 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ραπηνκεραλέο 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ληπάζκαηα  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μεραλήκαηα 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πεηξέιαην 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αζθάιεηεο  3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ύλνιν 242 5 4 4 1 0 3 13 7 5 11 4 0 6 3 8 
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Πίλαθαο 2.6.23. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν αληηπξνζσπεηώλ θαη αλά έηνο ίδξπζεο (19νο έσο 1939). 

Δξγνιαβηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Έηνο 

19νο 
1900-

1913 

1914-

1918 

1919-

1923 1
9
2
4
 

1
9
2
5
 

1
9
2
6
 

1
9
2
7
 

1
9
2
8
 

1
9
2
9
 

1
9
3
0
 

1
9
3
1
 

1
9
3
2
 

1
9
3
3
 

1
9
3
4
 

1
9
3
5
 

1
9
3
6
 

1
9
3
7
 

1
9
3
8
 

1
9
3
9
 

Γεληθά 45 1 1 8 4 3 3 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 2 3 

Γεκόζησλ έξγσλ 6 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Δθηειέζεηο ιηκεληθώλ έξγσλ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Γεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ 

έξγσλ 
27 0 4 0 1 0 4 6 1 0 1 2 0 0 0 2 4 1 0 0 0 

Δξγνιαβίεο νηθνδνκώλ 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σερληθώλ έξγσλ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τδξαπιηθώλ έξγσλ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύλνιν 90 1 6 9 5 3 9 8 1 3 4 3 1 1 0 6 6 1 0 2 3 

Πίλαθαο 2.6.24. Αξηζκόο επηρεηξήζεσλ αλά αληηθείκελν αληηπξνζσπεηώλ θαη αλά έηνο ίδξπζεο (1940 έσο 

1953). 

Δξγνιαβηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Έηνο 

1
9

4
0
 

1
9

4
1
 

1
9

4
2
 

1
9

4
3
 

1
9

4
4
 

1
9

4
5
 

1
9

4
6
 

1
9

4
7
 

1
9

4
8
 

1
9

4
9
 

1
9

5
0
 

1
9

5
1
 

1
9

5
2
 

1
9

5
3
 

? 

Γεληθά 45 0 1 3 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 

Γεκόζησλ έξγσλ 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δθηειέζεηο ιηκεληθώλ έξγσλ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ έξγσλ 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Δξγνιαβίεο νηθνδνκώλ 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Σερληθώλ έξγσλ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Τδξαπιηθώλ έξγσλ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ύλνιν  90 0 1 6 3 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 1 



κέξνπο ηεο ππεξγνιαβίαο ησλ έξγσλ Μαθξή
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,  ελψ ην 1935, ηδξχζεθε ε «Γ. Βνΐιαο 

& ία», ηεο νπνίαο απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ήηαλ ε αλάιεςε ησλ έξγσλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ λένπ ιηκαληνχ ηνπ Ζξαθιείνπ.
711

 

πσο αλαθέξζεθε, αξθεηέο άιιεο επηρεηξήζεηο θαηεγξάθεζαλ επεηδή 

παξάιιεια κε ηηο εξγνιαβηθέο εξγαζίεο, αζθνχζαλ θαη εκπνξηθή ή άιιε 

δξαζηεξηφηεηα. Οη Γεψξγηνο Δκκ. Βνξεάδεο θαη ν Δκκαλνπήι Γ. Βνξεάδεο ι.ρ. , ελψ 

αξρηθά παξνπζηάδνληαη λα αζρνινχληαη κε εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, ηδξχνπλ ην 1926, 

ηελ Αλψλπκε εηαηξία νηθνδνκήζηκσλ πιηθψλ «Μίλσο», ε νπνία πέξα απφ ηελ 

εηζαγσγή θαη εκπνξία ζίδεξνπ θαη κπεηφλ, αλαθέξεηαη  φηη αζρνινχληαλ θαη κε ηηο 

εξγνιεςίεο.
712

 

Σέινο, εληνπίδνληαη νξηζκέλεο κηθξφηεξεο εηαηξίεο εκπνξίαο άιισλ πιηθψλ, 

θπξίσο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη πιηθψλ ππνδνκήο, πνπ ζε δεχηεξν επίπεδν 

αλαιάκβαλαλ θαη ηερληθέο εξγαζίεο. ηελ θαηεγνξία απηή ππάγεηαη ε επηρείξεζε ησλ 

Ληλαξδάθε θαη Παπαδηάλ, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ην 1925 αζρνινχληαλ κε ην εκπφξην 

ειεθηξηθψλ εηδψλ, αλαιακβάλνληαο παξάιιεια θαη ηε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.
713

 Οη ίδηεο πιεξνθνξίεο εληνπίδνληαη θαη γηα ην Γεψξγην Μ. 

Παπαδάθε, ν νπνίνο αλαθέξεηαη σο έκπνξνο ειεθηξηθψλ θαη γεληθά νπηηθψλ εηδψλ 

αιιά θαη σο εξγνιάβνο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
714

 

 

2.7. πκπεξάζκαηα. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηε παξάκεηξν ηεο ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ αλά έηνο σο έλα 

ζηνηρεηψδε δείθηε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηαπηζηψλεηαη, γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ην 1924 θαη κέρξη θαη ηηο απαξρέο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

ε χπαξμε δχν πεξηφδσλ, θαηά ηηο νπνίεο ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχζεθαλ, 

ππεξέβαηλε απηφ ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ. Ζ πξψηε εμ απηψλ μεθηλάεη ην 1924, κε 

ην επφκελν έηνο λα απνηειεί ηελ θνξχθσζε ηεο αλνδηθήο, γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, 

πνξείαο πνπ είρε μεθηλήζεη κεηά ην ηέινο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαζψο 

ν αξηζκφο ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ππεξέβαηλε ην ηξηπιάζην ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ 

φξνπ. ηελ δηακφξθσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεγεζψλ ζπλέβαιε, φρη κφλν ην 

επξχηεξν επλντθφ θιίκα, αιιά θαη ε νξηζηηθή δηεπζέηεζε, απφ ην 1922 θαη έπεηηα, 
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φισλ εθείλσλ ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί θαηά ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα κέζσ ηεο νινθιήξσζεο δηαδηθαζηψλ, φπσο ε αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ, ε 

απνζηξάηεπζε θ.α..  

Αθξηβψο ιφγσ ηνπ άκεζνπ ζπζρεηηζκνχ ηεο κε ηνπο πξφζθαηξνπο απηνχο 

παξάγνληεο, αιιά θαη εμαηηίαο ησλ έληνλσλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη απφ 

ην 1926 θαη έπεηηα ζην επίπεδν ηεο ξεπζηφηεηαο, θαη εηδηθά ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε δπλακηθή απηή αηνλεί ηα επφκελα ρξφληα, παξακέλνληαο απξφζκελα 

ηζρπξή κέρξη ην 1927. Θα αθνινπζήζεη κία πεληαεηία, απφ ην 1928 έσο θαη ην 1932, 

φπνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηδείλσζε ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, αιιά θαη 

ηε δηφγθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, κε θνξπθαία 

ηα γεγνλφηα ηνπ 1928, γηα λα νινθιεξσζεί κε ηελ θξίζε πνπ πξνθάιεζε ε 

εγθαηάιεηςε ηνπ ρξπζνχ θαλφλα, ηφζν απφ ηελ Αγγιία φζν θαη απφ ην Διιεληθφ 

θξάηνο. ε φιν απηφ ην δηάζηεκα,  παξφηη ηδξχνληαη λέεο επηρεηξήζεηο, ν αξηζκφο 

ηνπο παξέκεηλε θάησ απφ ην κέζν φξν, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο 

θνηλσληθέο εληάζεηο, ηνλ πεξηνξηζκέλν δαλεηζκφ, φπσο θαη ηελ αβεβαηφηεηα απφ ηελ 

πεξηξξένπζα θξίζε, ηηο αιιαγέο ζην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα θαη ηε δηεχξπλζε ηεο 

θξαηηθήο παξέκβαζεο. 

Ζ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ λένπ πιαηζίνπ, ην 1933, παξά ηηο φπνηεο εληάζεηο, δελ 

θαίλεηαη λα εκπφδηζε ηελ εκθάληζε κίαο, έζησ πξφζθαηξεο, αχμεζεο ησλ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ, απνηέιεζκα ίζσο θαη ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Ζ 

αλάθακςε απηή ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη είρε μεθηλήζεη ήδε απφ ην 

πξνεγνχκελν έηνο, φπνπ, παξά ην αξλεηηθφ κέγεζνο, νη λέεο επηρεηξήζεηο ήηαλ 

δηπιάζηεο ζε ζρέζε κε ην 1931. ε θάζε πεξίπησζε, ε δπλακηθή ηεο πεξηφδνπ απηήο 

δελ ζα κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε εθείλε ηεο πεξηφδνπ 1924-1927 απφ άπνςε 

κεγεζψλ, θαζψο ν αξηζκφο ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ αλά έηνο ειάρηζηα ππεξέβαηλε 

απηφ ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ, θαη επέζηξεςε ζε αξλεηηθά επίπεδα ην 1939, κε ηελ 

κνλαδηθή, αιιά πεξηνξηζκέλε απφ άπνςε κεγέζνπο, εμαίξεζε ηνπ 1935. 

ια ηα παξαπάλσ πεξηγξάθνπλ ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ ηάζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, επηηξέπνληαο ηελ ηππηθή θαηαλνκή ησλ ζπλνιηθά 

16 ππφ εμέηαζε εηψλ, ζε ηξείο κεγάιεο πεξηφδνπο θαη έμη κηθξφηεξεο ππνπεξηφδνπο, 

απφ δχν έσο ηεζζάξσλ εηψλ. Δίλαη γεγνλφ, φηη ε θαηαλνκή απηή ζα κπνξνχζε λα 

γίλεη κέζσ ηεο ρξήζεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ 

ηνλ Σχπν. Χζηφζν, ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ κεηξψνπ, επηηξέπεη ηελ πξφζζεηε 
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δηεξεχλεζε θαηά θχξην ιφγν πνζνηηθψλ, αιιά θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ 

δχζθνια ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ κέζσ ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ.  

πσο ήδε αλαθέξζεθε, εληνπίδνληαη δχν πεξίνδνη φπνπ ζεκεηψλεηαη αχμεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ ην 1924 κέρξη ην 1927, θαη απφ ην 1932 έσο ηηο απαξρέο ηνπ 

πνιέκνπ. Δληνπίδεηαη σζηφζν κία ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ηνπο, ζε ζρέζε κε ην 

ξφιν ησλ παιαηψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ίδξπζε λέσλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε εμ 

απηψλ, ην πνζνζηφ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνήιζαλ κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο 

πξνγελέζηεξσλ αλήιζε ζε 13,3% θαηά κέζν φξν, ελψ αλ αθαηξεζεί ην ηδηαίηεξα 

πςειφ πνζνζηφ ηνπ 1927 (30,9%), ην παξαπάλσ κέγεζνο πεξηνξίδεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν, ζην 7,5%. Αληίζεηα, θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

παξφηη παξακέλεη θάησ απφ ηα πςειά επίπεδα πνπ θαηαγξάθνληαη θαηά ηα έηε 1927, 

1929, θαη 1931, δηακνξθψλεηαη θαηά κέζν φξν ζην 16,9%, ππεξβαίλνληαλ θαηά ην 

1937 θαη 1938 ην 20% , ελψ ην 1939 θηάλεη ην 30%. Δίλαη ζπλεπψο ζαθέο φηη, θαηά 

ηε δεχηεξε απηή πεξίνδν, ε φπνηα θηλεηηθφηεηα βαζηδφηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν ζηνλ 

αλαζρεκαηηζκφ ήδε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηε ζχληνκε πεξίνδν 

κεηά ην 1924, φπνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχζεθαλ, 

ήηαλ, ηππηθά ηνπιάρηζηνλ, λέεο.  

Ζ ηάζε απηή ζπκβαδίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ηξνπνπνηήζεσλ αλά έηνο. Δλψ ηα πξψηα ρξφληα ηα ζρεηηθά 

κεγέζε είλαη πεξηνξηζκέλα, απμάλνληαη απφηνκα ηε δηεηία 1927-1928, γηα λα 

αθνινπζήζνπλ ηέζζεξα ρξφληα φπνπ παξακέλνπλ πςειά, παξά ηηο απμνκεηψζεηο. 

Απφ ην 1932 θαη έπεηηα ν αξηζκφο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ελ κέξεη πεξηνξίδεηαη θαη 

ζηαζεξνπνηείηαη, ελψ θαη εδψ παξαηεξείηαη κία ζηαδηαθή αχμεζε πνπ μεθηλάεη ην 

1936, θνξπθψλεηαη ην 1938, γηα λα θακθζεί ην επφκελν έηνο.  

Θα πξέπεη σζηφζν λα επηζεκαλζεί φηη ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

παξακέηξσλ είλαη βάζηκνο, φρη φκσο κε ηξφπν απφιπην, εθφζνλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επεξεαδφηαλ θαη απφ άιινπο ηδηαίηεξνπο παξάγνληεο, πέξα απφ 

ηα νηθνλνκηθά ή άιια γεγνλφηα. Αθφκα θαη αλ ν αξηζκφο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

εμεηαζηεί ζε ζπλνιηθφ επίπεδν, κε βάζε ηηο δχν γεληθέο ηάζεηο ηεο επέθηαζεο θαη ηεο 

ζπζπείξσζεο, φπσο νξίζηεθαλ ζην ζρεηηθφ θεθάιαην, δελ πξνθχπηεη θάπνην αζθαιέο 

ζπκπέξαζκα. Μφλε ίζσο εμαίξεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη, δχν ρξφληα πξηλ απφ ηελ 

έιεπζε ελφο έηνπο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή κηαο ζεκαληηθήο θξίζεο, φπσο απηή ηνπ 

1931 ή ην 1939, ζεκεηψλεηαη αχμεζε ζηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ νδεγνχζαλ ζηε 

ζπζπείξσζε. 
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Αλαδεηψληαο ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ζηηο επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ, παξαηεξείηαη φηη, ηφζν ν ηνκέαο ησλ εηζαγσγψλ φζν 

θαη ησλ εμαγσγψλ, ζπκβαδίδνπλ κέρξη ην 1927. Σα κεγέζε πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη 

ζαθψο ζεηηθά, κε κία κηθξή κφλν δηαθνξνπνίεζε ππέξ ησλ εηζαγσγψλ. Ζ ζπλάθεηα 

απηή δηαθφπηεηαη αξρηθά θαηά ηα δχν επφκελα έηε, φπνπ ε ζεκαληηθή πηψζε ζηηο 

εηζαγσγέο, έλδεημε πηζαλφλ ελφο αξρηθνχ πεξηνξηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο, 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ δηαηήξεζε θαη αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. Απξφζκελα ίζσο, ην 

1930 θαη νη δχν ηνκείο θαηαξξένπλ, κε ηηο λέεο επηρεηξήζεηο λα αληηζηνηρνχλ πιένλ 

απιά ζε θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ, κεγέζε πνπ, 

ηδηαίηεξα σο πξνο ηηο εηζαγσγέο, βαζίδνληαλ ήδε απφ ην πξνεγνχκελν έηνο ζηελ 

ηξνπνπνίεζε, θαη φρη ηελ ίδξπζε θαζαξά λέσλ επηρεηξήζεσλ.  

Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε θξίζε ηνπ 1931, απιά 

επηδείλσζε κηα ήδε δχζθνιε θαηάζηαζε, ρσξίο λα πξνθαιέζεη λέα, βαζχηεξα 

πξνβιήκαηα, Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη ιεηηνχξγεζε σο θαηαιχηεο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αηηηνινγψληαο θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ηε δπλακηθή πνπ 

παξνπζηάδεηαη απφ ην 1932 θαη έπεηηα. Πξάγκαηη ην 1931, παξά ην ρακειά ή θαη 

αξλεηηθά κεγέζε, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα θαηαξρήλ έηνο αλάθακςεο. ε αληίζεζε 

φκσο κε ηηο εηζαγσγέο, νη νπνίεο αλαπφθεπθηα επιήγεζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ 

ηα δηάθνξα πεξηνξηζηηθά κέηξα, θαη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ κεγάισλ εηζαγσγηθψλ 

θέληξσλ, νη εμαγσγέο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε δηεχξπλζε θαη ζηαζεξφηεηα. 

Χζηφζν, νη αλαθνξέο πεξί ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ εμαγσγηθψλ ζρέζεσλ κε ηε 

Μεγάιε Βξεηαλία ην 1937, κάιινλ δελ βνήζεζαλ επί ηεο νπζίαο ην εμαγσγηθφ 

εκπφξην, θαζψο απφ ην έηνο απηφ αξρίδεη κηα δπλακηθή πηψζε, πνπ ζπλερίδεη κέρξη 

θαη ηνλ πφιεκν, παξνπζηάδνληαο φκσο θαη πάιη, ζαθψο θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ζε 

ζρέζε κε ην εηζαγσγηθφ εκπφξην.  

ε ζπλνιηθφ επίπεδν, νη φπνηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θιάδσλ θαηά 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1930, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ αθφκα 

κεγαιχηεξεο, δεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνεξρφηαλ απφ 

πξνγελέζηεξεο, ππνδειψλνληαο ηελ χπαξμε ζαθψο ζεκαληηθφηεξσλ πξνβιεκάησλ 

ζην ρψξν ησλ εηζαγσγψλ, ζε ζρέζε κε εθείλν ησλ εμαγσγψλ. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη , 

ελψ ην 1938 νη εηζαγσγέο παξέκεηλαλ ζηαζεξέο, θαη νη εμαγσγέο παξνπζίαζαλ κηθξή 

αχμεζε ζηνλ αξηζκφ λέσλ επηρεηξήζεσλ, ην πνζνζηφ ηξνπνπνίεζεο ησλ παιαηψλ 

επηρεηξήζεσλ αλέξρνληαλ ζε 44,4% γηα ηνλ πξψην θιάδν, έλαληη κφιηο 25% γηα ην 

δεχηεξν θιάδν. Δλ θαηαθιείδη, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ακθφηεξνη νη δχν απηνί, 
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θξίζηκνη γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία παξάγνληεο, δηακνξθψλνληαη θαηά ηξφπν κάιινλ 

αλακελφκελν, κε βάζε ηε δνκή ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

επίδξαζε ησλ επξχηεξσλ παξακέηξσλ. 

Αληίζεηα, είλαη δχζθνιν λα πξνθχςνπλ ζαθή ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

γεληθφηεξν εκπφξην, θαζψο ηα ζπγθεθξηκέλα κεγέζε είλαη ηέηνηα ψζηε λα ππάξρεη 

ζρεδφλ πιήξε ηαχηηζε κε ηηο κεηαβνιέο πνπ θαηαγξάθνληαη επί ησλ ζπλνιηθψλ 

κεγεζψλ. Σν κφλν ζεκείν ίζσο πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί, είλαη ε απφηνκε κείσζε, 

ζρεδφλ θαηά ην ήκηζπ  ηεο ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ ην 1939, κε ηελ παξάιιειε 

απφηνκε αχμεζε εθείλσλ πνπ πξνεξρφηαλ απφ παιαηφηεξεο θαηά 60%. ε θάζε 

πεξίπησζε, δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη φηη έλα ηδηαίηεξα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο, αθνξνχζε ηνπο ηνκείο ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ, 

ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη, κε βάζε ηα κεηξψα, ε δπλαηφηεηα αθξηβνχο 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ. 

Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε, θαζψο, θαηά ηελ 

πξψηε πεξίνδν, παξνπζηάδεη φρη κφλν ζαθψο κηθξφηεξεο απμεηηθέο ηάζεηο αιιά θαη 

κείσζε, ήδε απφ ην 1926, νπφηε  ην ζρεηηθφ κέγεζνο αληηζηνηρεί ζην 1/3 ζε ζρέζε κε 

εθείλν ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Ζ αλάθακςε πνπ εκθαλίδεηαη ηα επφκελα ρξφληα, ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί κάιινλ ππνηνληθή. Σελ απφηνκε πηψζε πνπ 

ζεκεηψλεηαη ην 1929, φηαλ ηδξχνληαη κφιηο πέληε επηρεηξήζεηο απφ ηηο νπνίεο νη κηζέο 

πξνήιζαλ απφ ηξνπνπνίεζε, δηαδέρεηαη κηα πξφζθαηξε αλνδηθή πεξίνδνο, γηα λα 

αθνινπζήζεη θαη πάιη λέα θαηαβαξάζξσζε ην 1931, κε ηελ ίδξπζε κφιηο ηξηψλ 

επηρεηξήζεσλ. πλεπψο, ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο κέρξη θαη ην 1931, κε κφλε εμαίξεζε 

ην 1929, ζπκβαδίδεη κε ηνπο άιινπο ηνκείο. Καηά ηα επφκελα σζηφζν έηε 

παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ηδηνκνξθίεο. Δηδηθφηεξα, απφ ην 1932 ε αλάθακςε ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ππήξμε αληίζηνηρε κε εθείλε ησλ εμαγσγψλ, θηάλνληαο ην 1935 

ην εληππσζηαθφ πνζνζηφ ηεο αχμεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά 79% επί ηνπ κέζνπ 

φξνπ. Σα κεγέζε ησλ επφκελσλ εηψλ δηακνξθψλνληαη θαη απηά κε βάζε ηηο 

γεληθφηεξεο δηαθπκάλζεηο, φκσο ην 1938 ε αχμεζε αλήιζε μαλά ζην 79%, 

ππεξβαίλνληαο θάζε άιιν ηνκέα, κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ πεξίπησζε απηή, νη 

πξνεξρφκελεο απφ ηξνπνπνίεζε επηρεηξήζεηο αλήιζαλ ζην 41,7%, έλαληη ηνπ 8,3% ην 

1934. 

Σν εξψηεκα πνπ άκεζα πξνθχπηεη είλαη, αλ θαη θαηά πφζν παξαηεξείηαη 

θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζην είδνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχνληαη ζε θάζε πεξίνδν. 

Υξεζηκνπνηψληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηέζζεξεηο πεξηφδνπο κε δηαθνξεηηθά κεηαμχ 
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ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, θαη απφζηαζε απφ ηέζζεξα έσο πέληε έηε, μεθηλψληαο απφ ην 

1925, δηαπηζηψλεηαη φηη κε βάζε ην αληηθείκελν εξγαζηψλ απνθιεηζηηθά ησλ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχνληαη, δελ παξαηεξείηαη θακία νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα 

δηαθνξνπνίεζεο επί ησλ θπξίαξρσλ κνξθψλ παξαγσγήο (Πίλαθαο 1).  

Αθφκα θαη θαηά ηα έηε 1925 θαη 1934, νπφηε θαη νη επξχηεξεο ζπλζήθεο 

επλννχζαλ, εηδηθά ζηε δεχηεξε πεξίπησζε, ηελ εηζαγσγή λέσλ κνξθψλ θαη 

αληηθεηκέλσλ παξαγσγήο, θακία νπζηαζηηθή αιιαγή δελ ζπλέβε. Γχν παξαηεξήζεηο, 

νη νπνίεο επί ηεο νπζίαο επηβεβαηψλνπλ ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα, είλαη αθελφο ε 

εκθάληζε, ην 1925 θαη 1930, νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ κε ηδηαίηεξν αληηθείκελν, νη 

νπνίεο ηππηθά αλήθαλ ζην επαγγεικαηηθφ ηκήκα, γεγνλφο πνπ σζηφζν ζα πξέπεη λα 

απνδνζεί ζηελ εγγξαθή ζηα κεηξψα επηρεηξήζεσλ. Αθεηέξνπ ην 1934 εκθαλίδνληαη 

δπν επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο ιαδηνχ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ, κηα ππξελειαηνπξγία 

θαη κία ξαθηλαξία, ακθφηεξεο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο παιαηψλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο 

πφιεο. Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε εχινγα λα ζεσξεζεί σο κηα πξνζπάζεηα  

 

επέθηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ εξγαζηψλ, ζηελ πξψηε πεξίπησζε κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηνπ πξντφληνο, θαη ζηελ δεχηεξε, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο 

Πίλαθαο 2.7.1. Αληηθείκελν εξγαζηώλ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνύο 

ηνκέα πνπ ηδξύζεθαλ ηα έηε 1925, 1930, 1934 θαη 1938. 

Αληηθείκελν  
έηνο  

1925 1930 1934 1938 

απσλνπνηείν 4 2 0 0 

Οηλνπλεπκαηνπνηία 1 0 2 1 

Διαηνηξηβείν/αιεπξφκπινο 1 2 4 3 

Δπεμεξγαζίαο ηαθίδσλ 1 0 0 0 

Κπβνηνπνηία 2 0 0 0 

Βπξζνδεςείν 1 0 0 0 

Δίδε ελδπκαζίαο 1 2 0 0 

Αεξηνχρα πνηά 1 0 0 0 

Βηνκεραλία πισηψλ εηδψλ 1 0 0 0 

Μεηαιιείν  1 0 0 0 

Ζιεθηξηθά ζηνηρεία 0 1 0 0 

Οηθνδνκηθά πιηθά 0 1 0 0 

Ραθηλαξία 0 0 1 0 

Ππξελειαηνπξγείν 0 0 1 0 

Σππνγξαθείν 0 0 1 0 

Δπεμεξγαζία κεηαμηνχ 0 0 1 0 

 Βεξληθνπνηΐα 0 0 0 1 

ύλνιν 14 8 10 5 
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παξαγσγήο. Σέινο, κία αθφκα γεληθή παξάκεηξνο είλαη απηή ηεο ζρέζεο αηνκηθψλ 

πξνο ζπλεηαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ θπξηαξρία ηεο πξψηεο έλαληη ηεο δεχηεξεο 

νκάδαο, είλαη πξνθαλήο γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ Μεζνπνιέκνπ, φπνπ ε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε θηλείηαη ζην θάζκα απφ 3,5 σο 5 πξνο 1, πξνζεγγίδνληαο κφλν θαηά ηα έηε 

1932 θαη 1933 ην 7 σο 7,9 πξνο 1. Γπζηπρψο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ην παξάδεηγκα 

είλαη έλα θαη κνλαδηθφ, θαζηζηψληαο σο απιή ππφζεζε ην κφλν ίζσο ζπκπέξαζκα 

πνπ κπνξεί λα εμαρζεί, ηελ χπαξμε κεηά ηε ζεκαληηθφηεξε θξίζε ηεο πεξηφδνπ, απηήο 

ηνπ 1931, κίαο ηζρπξήο ηάζεο ππέξ ηεο αχμεζεο ησλ αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Αληηζηξνθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο δελ εληνπίδεηαη, κε εμαίξεζε κία ειάρηζηε 

αχμεζε ππέξ ησλ ζπλεηαηξηθψλ ζηελ πεξίνδν απφ ην 1935 θαη έπεηηα. Ζ ηάζε απηή 

θάιιηζηα ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηε ζρεηηθή νκαινπνίεζε πνπ θαηαγξάθεηαη ηε 

πεξίνδν απηή, αιιά θαη ζηελ αχμεζε, ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηφδνπο, ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ δηαδνρήο ή θιεξνλφκεζεο. 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη επί ηεο νπζίαο ηα 

δεδνκέλα ησλ κεηξψσλ απιά επηβεβαηψλνπλ έλα απηνλφεην ίζσο ζπκπέξαζκα. 

Κπξίαξρε ηάζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ν πεξηνξηζκφο ηεο, 

ηφζν θαηά ηε παξακνλή, φζν θαη κεηά απφ ηελ εθδήισζε ζεκαληηθψλ θξίζεσλ, 

δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, 

θαη ησλ αλαζρεκαηηζκφ ησλ ήδε πθηζηάκελσλ, κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε 

κεηαηξνπή ηνπο απφ ζπλεηαηξηθέο ζε αηνκηθέο. 

Αθφκα φκσο θαη ην ζπκπέξαζκα απηφ παξνπζηάδεη έλα ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα, πνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν Μεζνπφιεκνο απνηεινχζε ζην ζχλνιν 

ηνπ κηα κε νκαιή πεξίνδνο. Παξά ηε ζεηηθή ηππηθά κνξθή ηνπο, ηα κεγέζε ησλ εηψλ 

1924-1925, δελ απνηεινχλ ησλ θαλφλα αιιά ηελ εμαίξεζε. Δπηπιένλ, κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν, απφ ην 1926 θαη έπεηηα, δελ 

ππήξμαλ ρξνληέο φπνπ ε ηνπηθή νηθνλνκία λα κελ αληηκεησπίζεη θάπνην θεθαιαηψδεο 

πξφβιεκα, αθφκα θαη παξά ηελ ηάζε ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ λα ππεξβάιινπλ ζε 

ζρέζε κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεηψπηδαλ. Δχθνια θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα 

ελδψζεη ζηνλ πεηξαζκφ, λα ππνζηεξίμεη φηη νη ζχληνκεο πεξίνδνη 1926-1927, ή ηα 

ρξφληα κεηά ην 1933 ή ην 1934, απνηεινχζαλ κία κνξθή ζχληνκεο αλάπαπιαο ζην 

πιαίζην ησλ επξχηεξσλ πξνβιεκάησλ, θάηη πνπ φκσο δελ ηζρχεη. Ζ πξψηε πεξίνδνο 

ζαθψο απνηειεί ην πξεινχδην ηεο θξίζεο πνπ μεζπάεη ην 1928, θαη γεληθεχεηαη ηα 

επφκελα έηε, ελψ ε ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ Μεζνπνιέκνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 
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παξακέηξνπο πνπ θάζε άιιν παξά ζπλάγνπλ κε ζπκπεξηθνξέο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

γίλνπλ αληηιεπηέο απφ ηνπο ηνπηθνχο εκπφξνπο σο νκαιέο. 

πλεπψο, ε φπνηα πξνζπάζεηα νπζηαζηηθήο εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, 

πξνζθξνχεη αλαγθαζηηθά ζηελ απνπζία ελφο αζθαινχο ζπγθξηηηθνχ πξνηχπνπ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κίαο πεξηφδνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο «νκαιή» ζε ζρέζε, 

ηφζν κε ην επξχηεξν, φζν θαη ην ηνπηθφ πιαίζην. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε έιιεηςε 

εξεπλψλ κε αληίζηνηρν, ή παξαπιήζην, πεξηερφκελν γηα άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, 

κε ραξαθηεξηζηηθά ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θνηλά κε εθείλα ηεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο. 

πσο είλαη απηνλφεην, ρσξίο ηελ χπαξμε ζπγθξηηηθψλ ππνδεηγκάησλ απηήο ηεο 

κνξθήο, είλαη αδχλαηε λα γίλεη κηα νινθιεξσκέλε αληηπαξαβνιή ησλ παξαπάλσ 

δεδνκέλσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, θαη θαη’ επέθηαζε ε δηαπίζησζε ηνπ θαηά πφζν απηέο 

απνηεινχζαλ κία απνθιεηζηηθά ηνπηθή ηδηαηηεξφηεηα ή κέξνο ησλ επξχηεξσλ ηάζεσλ 

ηεο πεξηφδνπ. 
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Μέξνο Σέηαξην. 

Γξάζε θαη ελέξγεηεο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ.:  

ην δήηεκα ησλ δεκόζησλ έξγσλ. 
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Κεθάιαην 1. Σν λέν ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ (1920-1940). 
 

1.1. Οη πξώηεο απόπεηξεο. 

Ζ αλάδεημε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ ιηκαληνχ ζην Ζξάθιεην, 

ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ αηκφπινησλ ζηελ πεξηνρή, 

θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα.
715

 Σν θαηαζθεπαζκέλν θαηά ηελ Δλεηηθή 

πεξίνδν ιηκάλη ηεο πφιεο, φπσο θαη απηά ησλ Υαλίσλ θαη ηνπ Ρεζχκλνπ, αδπλαηνχζε 

ηφζν ιφγσ ηεο δνκήο, φζν θαη ηεο ειιηπνχο ζπληήξεζεο ηνπ
716

, λα θηινμελήζεη θάζε 

είδνπο πινία κε κεγάιν εθηφπηζκα, επηβάιινληαο ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ αλνηθηή 

ζάιαζζα, θαη ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαη επηβαηψλ, απφ θαη πξνο απηφ, κε 

κεγάιεο βάξθεο θαη θνξηεγίδεο.
717

 Γεδνκέλνπ σζηφζν φηη ηα ιηκάληα ηεο Κξήηεο 

απνηεινχζαλ ζπλήζσο ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο, θαη φρη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ, ε φπνηα 

πξνζπάζεηα επηθεληξψζεθε ζηελ δεκηνπξγία, φρη ελφο νινθιεξσκέλνπ ιηκαληνχ, 

αιιά ελφο αζθαινχο πεδίνπ, κίαο «ήξεκεο ιίκλεο», φπνπ ηα πινία ζα κπνξνχζαλ 

αλεμάξηεηα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο λα πξνζεγγίζνπλ, λα πάξνπλ θαη λα αθήζνπλ 

εκπνξεχκαηα, αληί απιά λα πξνζπεξάζνπλ.
718

 

Σν πξψην κεγάιν βήκα γίλεηαη ζηα ρξφληα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, φηαλ ν 

λφκνο 390/1901 έδσζε ζηνπο δήκνπο ην δηθαίσκα επηβνιήο εηδηθήο θνξνινγίαο, σο 

βάζε γηα λα ζπλαθζνχλ ηα αλαγθαία δάλεηα.
719

 Έρνληαο, ζε ηππηθφ ηνπιάρηζηνλ 

επίπεδν, ην απαξαίηεην ππφβαζξν, νη ηξεηο θχξηνη δήκνη πξνζέιαβαλ ην 1904 ην 

Γάιιν κεραληθφ-ιηκελνιφγν Edouard Quellennec
720

, πνπ νινθιήξσζε ηε κειέηε ηνπ 

ηξία ρξφληα αξγφηεξα, έρνληαο σο βαζηθφ ηνπ θξηηήξην ηελ αδπλακία ηεο ηνπηθήο 

                                                      
715

 Manos, Perakis, «Structural transformation under radical political changes on the island of Crete 

1877-1913», International Journal of Maritime History, XXV, No.1 (June 2013), ζει. 133. 
716

 Υξπζνχια, Σδνκπαλάθε, Ζ αξρηηεθηνληθή ζηελ Κξήηε: ε πεξίνδνο ησλ λεώηεξσλ ρξόλσλ, ελόηεηα 

Β΄: ηα αζηηθά θέληξα, Ζξάθιεην, Απηνλνκία (1898-1913), ε κεηάβαζε από ην 19
ν
 ζηνλ 20

ν
 αηώλα, ηφκνο 

Β1, Ζξάθιεην 2011, ζει. 95, φπσο θαη Πεξάθεο, Μάλνο, Σν ηέινο ηεο Οζσκαληθήο Κξήηεο, νη όξνη 

θαηάξξεπζεο ηνπ θαζεζηώηνο ηεο Υαιέπαο (1878-89), Βηβιηφξακα ζει. 243.  
717

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 71, 18 Απγνχζηνπ 1912. 
718

 Δθεκ. Νέα Διεπζεξία, 14 επηεκβξίνπ 1903. «Ο λένο νχηνο ιηκήλ […] δελ έρεη αλάγθελ ηνζνχηνλ 

ηειείαο εξεκίαο φζνλ ν παιαηφο, […]. Ο λένο ιηκήλ ζα παξέρεη νχησο είο ηα αηκφπινηα θαιφλ 

αγθπξνβφιηνλ, ηνπ νπνίνπ ην εζσηεξηθφλ κέξνο ζα είλαη ζρεδφλ πάληνηε αξθνχλησο ήξεκνλ ίλα αη 

ιέκβνη, θαη αη θνξηεγίδεο, λα εξγάδνληαη εληφο ηνχηνπ, ελ πάζε αζθαιεία…», βιπ. Νέα Δθεκεξίο, 

αξηζ. 72, 1 επηεκβξίνπ 1912. 
719

Δ.Δ.Κ.Π., Αξηζ. 49, 28 Ηνπιίνπ 1901, φπσο θαη Δ.Δ.Κ.Π., Αξηζ. 24, 1 Ηνπλίνπ 1902.  
720

 Ο Quellennec, είρε ππάξμεη αξρεγφο ηεο Γαιιηθήο Απνζηνιήο Γεκνζίσλ έξγσλ ηνπ 1882, ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο είρε αλαιάβεη ηε ζχληαμε ζρεδίνπ γηα ηελ αλακφξθσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

Πεηξαηά, βιπ. Μπειαβίιαο, Νίθνο, «Ζ πεξηπέηεηα ηε θαηαζθεπήο ελφο ζχγρξνλνπ κεζνγεηαθνχ 

ιηκαληνχ. Ζ αλάπηπμε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ ηνπ Πεηξαηά έσο ην 1949», ζην: Αζεκαθφπνπινο Μ., 

Καινγήξνπ Γ., Μπειαβίιαο Ν., Σάζηνο Π.Θ., (επηκ.), 170 ρξόληα Πνιπηερλείν, νη κεραληθνί θαη ε 

ηερλνινγία ζηελ Διιάδα, ηφκνο Α΄, ζει. 315 φπσο θαη Σδνκπαλάθε, ό.π, ζει. 143.  
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νηθνλνκίαο λα ππνζηεξίμεη κεγάια έξγα.
721

 Ζ απνηπρία ηνπ πξψηνπ κεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ πνπ πξνθεξχρηεθε άκεζα ην 1907, απνδφζεθε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο 

θπβέξλεζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ζρεηηθνχο πφξνπο, σο εγγπεηηθή βάζε γηα ηε 

δηεθδίθεζε ελφο λένπ δαλείνπ απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. Δίλαη γεγνλφο σζηφζν φηη 

ππήξραλ ζεκαληηθέο ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ επάξθεηα ησλ πφξσλ ηνπ ιηκαληνχ
722

, 

αιιά θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ παξεκπφδηδαλ ηελ φπνηα πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο ελφο βαζηθνχ θεθαιαίνπ.
723

 Σφζν ε πξσηνβνπιία πνπ αλέιαβε ην 1912 ν 

Γήκνο Ζξαθιείνπ, δηαπξαγκαηεπφκελνο κε ηελ Σξάπεδα Κξήηεο δάλεην χςνπο 

3.000.000 δξρ., φζν θαη ην αίηεκα πξνο ηελ  θπβέξλεζε λα κεζνιαβήζεη, 

πξνθεηκέλνπ νη Πξφμελνη ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ λα απνδερζνχλ σο έλαξμε ηνπ 

έξγνπ ηελ αλάζεζε ηνπ, επηηξέπνληαο ηελ είζπξαμε ηνπ θφξνπ, δελ επνδψζεθαλ.
724

  

Παξακνλέο ηεο ηππηθήο έληαμεο ηεο Κξήηεο ζηελ Διιάδα, ην πξφβιεκα ηεο 

απνπζίαο ζχγρξνλνπ ιηκαληνχ παξέκελε εμίζνπ πηεζηηθφ.
725

 Μία αθφκα απνηπρεκέλε 

απφπεηξα εληνπίδεηαη ιίγεο κφιηο κέξεο πξηλ ηελ επίζεκε πξνζάξηεζε ηεο Κξήηεο 

ζην Διιεληθφ θξάηνο, ην Γεθέκβξην ηνπ 1913
726

, πξάμε πνπ πηζαλφηαηα 

απνζθνπνχζε ζηελ δεκηνπξγία «ηεηειεζκέλνπ», κε ζηφρν είηε λα αλαιάβεη ην θξάηνο 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, είηε λα απνηξαπεί ε επαλέλαξμε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 

Πξάγκαηη, , ελψ ην 1914 δφζεθε ε άδεηα γηα ηελ έλαξμε ηεο είζπξαμεο ηνπ ιηκεληθνχ 

θφξνπ, ε αξκφδηα θξαηηθή ππεξεζία έθξηλε ην ζρέδην Quellenec σο αλεπαξθέο, 

αλαζέηνληαο ηελ αλαζεψξεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηελ Γαιιηθή Απνζηνιή 

ηνπ 1913 (ζρέδην Tordot).
727

 

Μία αθφκα αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ, δηαδηθαζία πνπ νινθιεξψζεθε ην 1917, κε 

ηελ παξάιιειε δεκηνπξγία θαη ηνπ ζρεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ (Νφκνο 931/1917).
728

 

κσο παξφηη ην ζχλνιν ησλ ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ είρε πιένλ εμαζθαιηζηεί, ε 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ήηαλ πξαθηηθά αδχλαηε, ιφγσ ηεο αλαζθάιεηαο θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ν πφιεκνο είρε πξνθαιέζεη ζην δηεζλέο εκπφξην, νδεγψληαο ζηελ 

                                                      
721

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2139, 23 Ννεκβξίνπ 1928. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην ζρέδην πνπ θαηαξηίζηεθε, δελ 

πξνβιέπνληαλ ε θαηαζθεπή αληηβξαρίνλα, βιπ. Δθεκ. Δζληθή, Αξ.63, 9 επηεκβξίνπ 1907. 
722

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 21, 4 επηεκβξίνπ 1911 φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ.22, 11 επηεκβξίνπ 

1911.  
723

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 23, 18 επηεκβξίνπ 1911. 
724

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 39, 8 Ηαλνπαξίνπ 1912. 
725

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 138, 1 επηεκβξίνπ 1913.  
726

 Ίδε, αξηζ. 356, 31 Γεθεκβξίνπ 1913.  
727

 Μηηζνηάθεο, Γεψξγηνο, Πξαγκαηεία πεξί ησλ ιηκεληθώλ έξγσλ Ζξαθιείνπ, Νέα Δθεκεξίο, Ζξάθιεην 

1925, ζει. 6. 
728

 Φ.Δ.Κ. Α΄, Αξ. 220, 9 Οθησβξίνπ 1917. 
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ξαγδαία αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ, θαηά θχξην ιφγν εηζαγφκελσλ ζην λεζί, 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ, φπσο θαη ηε δηφγθσζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο.
729

 Δμίζνπ 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ππήξμε θαη ε απνπζία απφ ηελ πεξηνρή ησλ μέλσλ εθείλσλ 

εηαηξηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

 

1.2. Ζ πξώηε πεξίνδνο (1920-1926). 

1.2.1. Ζ ζύκβαζε ηνπ 1921. 

Σελ θπξίαξρε αδξάλεηα δηέθνςε ην Μάξηην ηνπ 1920 ην αίηεκα ηνπ Τπνπξγείνπ 

πγθνηλσληψλ πξνο ην Ννκάξρε, γηα ηε ιήςε απφθαζεο, απφ θνηλνχ κε ην Γήκν, ηνλ 

Δκπνξηθφ χιινγν θαη ηε Ληκεληθή Δπηηξνπή, αλαθνξηθά κε ην ελδερφκελν ηεο 

άκεζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. ηε ζρεηηθή επηζηνιή, αλαγλσξηδφηαλ φηη ην 

θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο είρε απμεζεί θαηά 45% ζε ζρέζε κε ην 1917, θαη φηη ηα 

έζνδα απφ ηε ιηκεληθή θνξνινγία δελ επαξθνχζαλ, θαζηζηψληαο αλαπφθεπθηε ηε 

πξφζζεηε επηβάξπλζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Χζηφζν ν αξκφδηνο ππνπξγφο 

Κσλζηαληίλνο Γ. Ραθηηβάλ πξνέηξεπε ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο λα ιάβνπλ ππφςε 

ηνπο φηη «…ε ζεκεξηλή δαπάλε θνξηψζεσο θαη εθθξνηψζεσο έλ αλνηθηψ πειάγεη ζα 

είλαη κεγαιπηέξα ηεο ελ ιηκάλη ηνηαχηεο (άλεπ πξνθπκαίαο) έζησ θαη θαηφπηλ 

ηξηπιαζηαζκνχ ηεο πθηζηάκελεο ιηκεληθήο θνξνινγίαο».
730

 Δπηπιένλ, ρσξίο λα 

αλαθέξεηαη άκεζα, αθελφηαλ λα ελλνεζεί φηη ην έξγν κπνξνχζε λα γίλεη παξάιιεια 

κε απηφ ηεο επέθηαζεο ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά, ην νπνίν είρε αλαιάβεη κία 

θνηλνπξαμία απφ ηξεηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, ηηο John Jackson Ltd, C.J. Wils & 

Sons Ltd, θαη ηε Robert McAlpine & Sons.
731

 

Σν δήηεκα επαλέθεξε ζην πξνζθήλην ηελ άλνημε ηνπ 1921 ν λένο Τπνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ θαη πγθνηλσληψλ Παλαγήο Σζαιδάξεο, κεηαθέξνληαο ζηνπο ηνπηθνχο 

παξάγνληεο ην ελδηαθέξνλ ηεο εηαηξίαο McAlpine λα αλαιάβεη ην έξγν, ζην πιαίζην 

ηεο πξνζπάζεηαο γηα επέθηαζε ηεο δξάζε ηεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ.
732

 Σε δεχηεξε απηή πξφζθιεζε, αθνινχζεζε ε εζπεπζκέλε 

θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ, θαη ν ζρεκαηηζκφο θαη ε κεηάβαζε 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 1446, 3 Απξηιίνπ 1920. 
730

 Ζ επηζηνιή ηνπ Ραθηηβάλ, αλαδεκνζηεχεηαη απφ ην Μηηζνηάθε ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, βιπ. Νέα 

Δθεκεξίο, αξηζ. 3122, 5 επηεκβξίνπ 1925. 
731

 ρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά, βιέπεηε Μπειαβίιαο, ό.π., ζει. 316.  
732

 Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει. 10, Δλ ηέιεη, ην ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ, ήηαλ θαη ην κφλν έξγν πνπ αλέιαβε ε 

McAlpine ζηελ πεξηνρή, γεγνλφο πνπ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε σο επηρείξεκα 

πξνθεηκέλνπ λα ακθηζβεηεζεί ε αμηνπηζηία ηεο Δηαηξίαο, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3080, 24 Ηνπιίνπ 

1925, φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3089, 2 Απγνχζηνπ 1925. 
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ζηελ Αζήλα επηηξνπήο, κε ζθνπφ ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο.
733

 Ζ φιε δηαδηθαζία μεθίλεζε ζηηο αξρέο Απξηιίνπ ηνπ 1921, θαη παξά 

ηνπο φπνηνπο ελδνηαζκνχο
734

, δηήξθεζε κφιηο δχν βδνκάδεο. Έλα κήλα αξγφηεξα, 

ππεγξάθε ε θπξίσο ζχκβαζε, γηα λα ιάβεη ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο ηελ έγθξηζε 

ηεο βνπιήο, απνθηψληαο πιένλ ηε κνξθή λφκνπ (λφκνο 2686/1921).
735

 

 

1.2.2. Σν δήηεκα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο.  

 

Σελ άλνημε ηνπ 1916, ην Β.Γ. ηεο 11
εο

 Απξηιίνπ ηνπ 1916 επέβαιε ηελ θαηάξγεζε 

ησλ λφκσλ 390/1901 θαη 502/1903 ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, νξίδνληαο ηελ 

αλαδηακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο, πνπ εηζπξάηηνληαλ ήδε απφ ην 1914, κε βάζε ηελ 

κέρξη ηφηε πθηζηακέλε ειιεληθή λνκνζεζία.
736

 Τπφ ηνπο φξνπο απηνχο, ην 1920 

ππνινγίδνληαλ φηη ηα έζνδα ηνπ ηακείνπ ζα αλέξρνληαλ εηεζίσο ζε 700.000 δξρ., 

πνζφ πνπ ππνιεηπφηαλ θαηά 100.000 δξρ. ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ ηνθνρξενιπζίνπ, 

δεδνκέλνπ φηη ηα αλαγθαία πνζά δαλείσλ ππνινγίδνληαλ ζε 15.500.000 έσο 

17.000.000 δξαρκέο.
737

 Αλαδεηψληαο ηνπο, θαηά ην δπλαηφ, επλντθφηεξνπο φξνπο 

δαλεηζκνχ, ε Λ.Δ. ζηξάθεθε πξνο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα, κε ηελ νπνία ζπκθψλεζε 

ηελ άλνημε ηνπ 1922 γηα ηελ παξνρή δαλείνπ ζπλνιηθά 15.000.000 δξρ., δηαζέζηκν 

άκεζα θαηά ην 1/3. Σν ππφινηπν ζα ρνξεγνχληαλ ζηαδηαθά, αλάινγα κε ηε 

δηακφξθσζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ Σακείνπ, θαη ηηο θαηά πεξηφδνπο ρξεκαηνδνηηθέο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
738

 

Χζηφζν, νη παξαπάλσ ππνινγηζκν, βαζίδνληαλ ζηελ κέρξη ηφηε ζηαζεξή 

ηζνηηκία 1/25 ηεο δξαρκήο πξνο ηελ Αγγιηθή ιίξα, πνπ ήδε απφ ην 1922 είρε πιένλ 

αξρίζεη λα αλαηξέπεηαη δξακαηηθά, ζπκπαξαζχξνληαο θαη ηελ αλαινγία 1/1 ηεο 

                                                      
733

 ηελ επηηξνπή κεηείραλ ν γνπξφο Μηραήι, Ννκάξρεο θαη παξάιιεια πξφεδξνο ηεο Λ.Δ., ν 

βηνκήραλνο θαη έκπνξνο Μηηζνηάθεο Δ. Γεψξγηνο, πξφεδξνο ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ, ν εξγνιάβνο 

θαη λνκνκεραληθφο Ζξαθιείνπ, Γεξκηηδάθεο Δκκαλνπήι θαη ηα δηνξηζκέλα απφ ηελ θπβέξλεζε κέιε 

ηεο Λ.Δ., Μετκαξάθεο Γξ. Νηθφιανο θαη Κνθνιάθεο Κσλζηαληίλνο. Μεηείραλ επίζεο ν Γήκαξρνο 

Ζξαθιείνπ, ηπιηαλφο Γεσξγίνπ θαη ν πξψελ βνπιεπηήο Δκκαλνπήι Λνγηάδεο , ελψ ιίγν αξγφηεξα 

πξνζηέζεθε θαη έλα αθφκα κέινο, ν θαηαγφκελνο απφ ηελ Κξήηε κεραληθφο, Ησάλλεο Ληκπξίηεο, 

ηκεκαηάξρεο ηνπ Τπνπξγείνπ επί ησλ Ληκεληθψλ έξγσλ, βιπ. Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει. 10. ρεηηθά κε 

ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο βιέπεηε: Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 1760, 17 Απξηιίνπ 1921. 
734

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 1760, 17 Απξηιίνπ 1921.   
735

 Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 149, 21 Απγνχζηνπ 1921. 
736

 Δηδηθφηεξα ε λνκνζεζία απηή πεξηειάκβαλε ην λφκν ΡΚΘ΄ ηνπ 1886 θαη ηνλ ηξνπνηεηηθφ λφκν 

ΒΡΚΓ΄ ηνπ 1893, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 5, 18 Ηαλνπαξίνπ 1866 θαη Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 3, 9 Ηαλνπαξίνπ 

1893, αληίζηνηρα. Σν ίδην απηφ δηάηαγκα, αλαζεσξείηαη ην 1917, πηζαλφηαηα κε αθνξκή ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ηερληθψλ ζρεδίσλ, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 189, 5 επηεκβξίνπ 1917. 
737

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3122, 5 επηεκβξίνπ 1925.  
738

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2093, 17 Μαΐνπ 1922. 
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ρξπζήο πξνο ηε ράξηηλε δξαρκή.
739

 Τπφ ηνπο φξνπο απηνχο, ην αξρηθφ θφζηνο, 

ππνινγηζκέλν ζε ράξηηλεο δξαρκέο, εθηηλαζζφηαλ ζηα 115.000.000 δξρ., κε ηελ 

πξννπηηθή λα θηάζεη αθφκα θαη ηα 180.000.000 δξρ., εμαηηίαο ησλ απμεηηθψλ ηάζεσλ 

ζηηο ηηκέο ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαηηθψλ.
740

 

 

 

Χζηφζν, ν πξνυπνινγηζκφο πνπ ζπληάρζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 1922, 

πξνέβιεπε ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο χςνπο κφιηο 23.942.703 δξρ. ή αιιηψο 5.985.675 

ζηαζεξέο δξαρκέο, θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην 1/3 ησλ αξρηθψλ ππνινγηζκψλ.
741

 ε έλα 

δεχηεξν επίπεδν, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζπλδεφηαλ άξξεθηα κε ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ζπλαιιάγκαηνο, θαζψο ηφζν νη κηζζνί ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηεο 

McAlpine, φζν θαη ε πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ, γηλφηαλ 

θπξίσο κε ηε ρξήζε ηεο Αγγιηθήο ιίξαο. ηελ πεξίπησζε σζηφζν ηνπ Ζξαθιείνπ 

απηφ δελ ζεσξνχληαλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα, ηνπιάρηζηνλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1920, εθφζνλ ν κεγάινο φγθνο ησλ εμαγσγψλ απέθεξε ζεκαληηθά έζνδα ππφ ηε 

κνξθή ζπλαιιάγκαηνο.
742

 

                                                      
739

 Σα κεγέζε απηά αλαθέξνληαη ρνλδξηθά θαη κε βάζε ηηο ζηξνγγπινπνηήζεηο θαη ηηο ηζνηηκίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εθάζηνηε πεγέο. Γηα ηελ νπζηαζηηθή αλαινγία ησλ λνκηζκάησλ, βιέπε: Sofia 

Lazaretou, «Greece: from 1833 to 1949», ζην, South-Eastern European monetary and economic 

statistic from the nineteenth century toy World War II, Bank of Greece, Bulgarian National Bank, 

National Bank of Romania, Oesterreichische Nationalbank, 2014, ζει. 161. 
740

 Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει. 39. 
741

 Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει. 40.  
742

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2509, 30 Ηαλνπαξίνπ 1924. 

Πίλαθαο 1.2.1.  Γηακόξθσζε ηεο ιηκεληθήο θνξνινγία Ζξαθιείνπ 1914-1939 

(%). 
 

Δηζαγσγέο 

Πξντόληα εμσηεξηθνύ 

έηνο 1914 21.4.1916 9.9.1917 19.7.1921-24 

γεληθό 1,5 7 9 15 

δάραξε - 2 3 5 

θαθέο - 4 6 9 

ξέγγεο & βαθαιάνο - 15 15 - 

αηειώο εηζαγνκέλσλ - - - 1 

Πξντόληα εζσηεξηθνύ 

έηνο 1914 21.4.1916 9.9.1917 19.7.1921-24 

γεληθό - 1,5 1,5 1,5 

Δμαγσγέο 

έηνο 1914 21.4.1916 9.9.1917 19.7.1921-24 

γεληθό 1 1 1,25 3 
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Νέα πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ ην 1923, φηαλ ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3020/1922 

«Πεξί ιηκέλσλ θαη ιηκεληθψλ ηακείσλ»
743

 επέβαιε ηελ αλαζηνιή ηεο ιηκεληθήο 

θνξνινγίαο, ζέηνληαο ππφ αίξεζε ηελ εγγπεηηθή βάζε ηνπ δαλείνπ, θαη αλαγθάδνληαο 

ηε Λ.Δ. λα δεηήζεη απφ ην Τπνπξγείν, ηελ θαη’ εμαίξεζε δηαηήξεζε ηεο γηα ην 

Ζξάθιεην, φπσο θαη ηελ άδεηα γηα ηε ζχλαςε ελφο δεχηεξνπ δαλείνπ. Δπηπιένλ, ε 

κηθξή κέρξη ηφηε, πξφνδνο ησλ έξγσλ, είρε δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο ακθηβνιίεο 

αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηνπ.
744

 Σα παξαπάλσ πξφβιεκα, ιχζεθαλ 

κφλν κεηά ηε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο πξψηεο απφ κηα ζεηξά εηδηθψλ ειεγθηηθψλ 

επηηξνπψλ.
745

 Ζ λέα ζπκθσλία κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα πξνέβιεπε ηε ρνξήγεζε 

πνζνχ ίζνπ κε ην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ ηνπ 1921, χςνπο 10.000.000 δξρ., κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο, κε ηε δηαθνξά φηη απηφ ζα θαηαλέκνληαλ ζε δχν ίζα κέξε, φπνπ ηα 

πξψην ζα αλεξρφηαλ ζε 5.000.000 δξρ. θαη ην δεχηεξν ζε 20.000 ιίξεο Αγγιίαο.
746

 

 

1.2.3. Βαζηθέο ηερληθέο παξάκεηξνη. 

 

Σν ζρέδην πνπ θαινχληαλ λα εθαξκφζνπλ νη κεραληθνί ηεο McAlpine, βαζηδφηαλ ζε 

απηφ πνπ είρε εθπνλήζεη ν Quellennec ην 1907, φπσο είρε δηακνξθσζεί κέζα απφ ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο πεξηφδνπ 1913-1917.
747

 Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, εζηάιε ζην 

Ζξάθιεην ν Άγγινο κεραληθφο Wilfrid de Lacy, καδί κε ηνλ ηερληθφ δηεπζπληή ηνπ 

γξαθείνπ ηεο Δηαηξίαο ζηελ Αζήλα Νηθφιαν Κηηζίθε
748

, ελψ ηελ άλνημε ηνπ 1921 ε 

Λ.Δ. πξνέβε ζηελ πξφζιεςε ηνπ κεραληθνχ ππξίδσλα Καηζνπιίδε, πξνθεηκέλνπ λα 

θξνληίζεη γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ κε ηελ Δηαηξία.
749

 

Πξψηηζην κέιεκα, ήηαλ ε θαηαζθεπή ελφο ειεθηξηθνχ εξγνζηαζίνπ, θαη ε 

ζχλδεζε ηνπ ιαηνκείνπ ηνπ Δζηαπξσκέλνπ, έμη πεξίπνπ ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο πφιεο 

ηνπ Ζξαθιείνπ, κε ην ιηκάλη κέζσ κίαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο. Ζ θαηαζθεπή φκσο 

ηνπ εξγνζηαζίνπ θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά, θπξίσο ιφγσ ηεο ζχκπξαμεο ηεο Λ.Δ. κε 

ην Γήκν Ζξαθιείνπ, πνπ θηινδνμνχζε κέζσ απηνχ, λα εμαζθαιίζεη ηελ 

ειεθηξνδφηεζε ηεο πφιεο, κε απνηέιεζκα ε ιεηηνπξγία ηνπ λα μεθηλήζεη κφιηο ην 

                                                      
743

 Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 161, 28 Απγνχζηνπ 1922. 
744

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2423, 24 Ηνπλίνπ 1923.  
745

 Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 9, 17 Ηαλνπαξίνπ 1924. 
746

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2427, 29 Ηνπλίνπ 1923. 
747

 Αλαθνξηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 1760, 17 Απξηιίνπ 1921 φπσο θαη 

αιιά θαη ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ δεκνζηεχεηαη ζε ζπλέρεηεο ζηελ εθεκεξίδα «Ίδε», βιπ. Ίδε, 

αξηζ. 55, 25 Απξηιίνπ 1921 φπσο θαη αξηζ. 57, 30 Απξηιίνπ 1921. 
748

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 1818, 25 Ηνπλίνπ 1921. Ο de Lacy, εγθαηαζηάζεθε κφληκα ζην Ζξάθιεην, φπνπ 

ηελ άλνημε ηνπ 1922 κεηέθεξε θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2088, 11 Μαΐνπ 1922. 

Χο πξνο ηελ παξνπζία ηνπ Κηηζίθε ζην Ζξάθιεην, δελ εληνπίδνληαη αλαθνξέο κεηά ην 1922. 
749

 Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει. 22.  
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1924.
750

 Αληίζεηα, ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ηέζεθε ζε ρξήζε ην 1922, φκσο ε πξψηε 

καδηθή κεηαθνξά πεηξσκάησλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ απφ ηελ άλνημε ηνπ 1923, 

ζεκαηνδνηψληαο, ζε ηππηθφ ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, ηελ εκπξφζεζκε έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ επί ηνπ θπξίσο έξγνπ.
751

 

Πξνβιήκαηα φκσο ππήξραλ θαη ζηελ πξνκήζεηα βαζηθψλ κεραλεκάησλ. 

Μέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1923 είραλ εμαζθαιηζηεί κνλαρά ηα αλαγθαία πιηθά γηα ην 

ζηδεξφδξνκν θαη δπν ειεθηξηθνί γεξαλνί, ελψ ε πξνκήζεηα ησλ ππνινίπσλ 

κεραλεκάησλ είρε ήδε θαζπζηεξήζεη ζεκαληηθά.
752

 Δπηπιένλ, ε απφθαζε γηα ηελ 

αιιαγή ηεο βαζηθήο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ ην 1923, θαηέζηεζε άρξεζηε ηελ 

θνξηεγίδα πνπ είρε αγνξαζηεί έλα ρξφλν λσξίηεξα απφ ηελ Αγγιία
753

, ελψ έλα 

ξπκνπιθφ πνπ πηζαλφηαηα απνθηήζεθε κέζα απφ ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο, δελ έθηαζε 

πνηέ ζην λεζί, θαζψο βπζίζηεθε αχηαλδξν έμσ απφ ηελ Ηηαιία.
754

 Ζ αληηθαηάζηαζε 

ηνπο έγηλε κφιηο έλα ρξφλν αξγφηεξα, ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ αγνξάζηεθαλ απφ ηελ 

Σξίπνιε ηεο Ληβχεο
755

, δχν κεηαρεηξηζκέλνη, αηκνθίλεηνη γεξαλνί. 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαζπζηέξεζεο ήηαλ νη αληηπαξαζέζεηο κε 

αθνξκή ηε κέζνδν θαηαζθεπήο ηνπ θπξίσο ιηκελνβξαρίνλα. Ήδε απφ ην 1922, ν 

Καηζνπιίδεο είρε πξνηείλεη ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θπςεινεηδψλ 

θηβσηηδίσλ, ππνζηεξίδνληαο ηελ θαηαζθεπή κε βάζε ην ζχζηεκα ησλ θαζέησλ 

παξηψλ.
756

 Με ηελ άπνςε απηή ηάρζεθε ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ρσξίο 

φκσο λα ππάξμεη άκεζε αλαζεψξεζε ησλ ζρεδίσλ, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξίπησζε 

απηή, ε Ληκεληθή ζα ήηαλ αλαγθαζκέλε λα ζηξαθεί ζε άιιεο, αθξηβφηεξεο θαη πην 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. Μφλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1923, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

έθζεζε ηνπ έγθξηηνπ ιηκελνιφγνπ, Α. Γθίλε, ε Λ.Δ. απνθάζηζε ηελ νξηζηηθή 

αλαζεψξεζε ηνπο, ρσξίο φκσο θαη πάιη λα ππάξμνπλ άκεζα απνηειέζκαηα.
757

 Με ην 

                                                      
750

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2607, 27 Ηαλνπαξίνπ 1923.  
751

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2431, 4 Ηνπιίνπ 1923. Ο Μηηζνηάθεο, αλαθέξεη σο επίζεκε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηνπ θπξίσο έξγνπ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1923, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία έγηλαλ ηα εγθαίληα ηεο 

Ζιεθηξηθήο, βιπ. Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει. 25. 
752

 Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει. 45. Βιέπεηε επίζεο, Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2012, 7 Οθησβξίνπ 1923 φπσο θαη 

Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2500, 23 επηεκβξίνπ 1923. 
753

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2.110, 19 Οθησβξίνπ 1928.  
754

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2512, 7 Οθησβξίνπ 1923. 
755

 Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει. 30. 
756

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2041, 16 Μαξηίνπ 1922. Σν γεγνλφο απηφ δελ επηβεβαηψλεηαη απφ ην ρξνληθφ 

πνπ παξαηίζεηαη ην 1924 ζηελ «Αλφξζσζε», βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 793, 5 Οθησβξίνπ 1924. Απφ ηελ 

κεξηά ηνπ, ν Μηηζνηάθεο, απνδίδεη ηελ ζρεηηθή πξσηνβνπιία ζηνλ de Lacy, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 

3105, 19 Απγνχζηνπ 1925.  
757

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2608, 29 Ηαλνπαξίνπ 1924.  
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αξρηθφ ηκήκα ηνπ ιηκελνβξαρίνλα λα έρεη νινθιεξσζεί ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
758

, 

αιιά ρσξίο ηα αλαγθαία κεραλήκαηα γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ, νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο 

ηνπ νπζηαζηηθά δηεθφπεζαλ. Αθφκα θαη κεηά ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ησλ λέσλ 

ζρεδίσλ, ην Φζηλφπσξν ηνπ 1924 θαη παξά ηηο δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Λ.Δ. πεξί 

ηεο άκεζεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ κεραλεκάησλ
759

, ε άθημε ηνπο ζην Ζξάθιεην 

δελ έγηλε παξά ηνλ Απξίιην ηνπ 1925.
760

 Αθφκα φκσο θαη ηφηε, κία λέα δηακάρε 

ζρεηηθά κε ηελ ζχζηαζε ησλ πιηθψλ πνπ ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, νδήγεζε ζε 

λέεο θαζπζηεξήζεηο, επηβάιινληαο ηελ εθ λένπ παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγείνπ.
761

 

 

1.2.4. Αλεζπρίεο θαη αληηπαξαζέζεηο: ε θξηηηθή ησλ εξγνιάβσλ, (1922-1924). 
 

Παξάιιεια κε ηε ζξηακβνινγία γηα ηε ζεσξνχκελε σο αξρή ηνπ ηέινπο, κηαο 

δηαδηθαζίαο πνπ βξηζθφηαλ ζε εθθξεκφηεηα επί ζρεδφλ δχν δεθαεηίεο, ν ηνπηθφο 

Σχπνο έζπεπζε, πξηλ αθφκα αλαθνηλσζεί επίζεκα ε αξρηθή ζπκθσλία, λα 

πξνεηδνπνηήζεη φηη «Απφ ηνπ ζεκείνπ ηνχηνπ κέρξη ηεο απνπεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ ε 

δηαθνξά είλαη θνινζζηαία…».
762

 Οη πξψηεο απηέο ηνπνζεηήζεηο, πνπ είραλ 

πεξηζζφηεξν πνιηηηθφ παξά πξαθηηθφ ππφβαζξν
763

, αλαπαξήγαγαλ ηα ζπλήζε 

επηρεηξήκαηα, αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο λα ππνζηεξίμεη ή 

φρη ηελ πινπνίεζε κεγάισλ δεκφζησλ έξγσλ. ε αληίζεζε φκσο κε ηηο ζεσξεηηθέο 

ζπδεηήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, ε πξννπηηθή ηεο άκεζεο πξαγκαηνπνίεζεο 

ελφο ηέηνηνπ έξγνπ, ελέηεηλε ηνπο πθηζηάκελνπο θφβνπο θαη ηηο αλεζπρίεο, πνπ ζην 

ζχλνιν ηνπο, ζπλνςίδνληαλ ζην ελδερφκελν ηελ δεκηνπξγίαο, κέζσ ιαλζαζκέλσλ 

ρεηξηζκψλ ή θαηαρξήζεσλ, ελφο ππέξνγθνπ ρξένπο, ε απνπιεξσκή ηνπ νπνίνπ ζα 

νδεγνχζε ζε έλα αηέξκνλα θχθιν ζπλερψλ απμήζεσλ ηεο θνξνινγίαο θαη 

πεξηνξηζκνχ ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαηαιήγνληαο αλαπφθεπθηα, ζηελ 

θαηαζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ηεο πφιεο, θαη ηε δηαζπνξά ηεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο άιινπο λνκνχο, ή ζηα κηθξφηεξα ιηκάληα ηεο αλαηνιηθήο 

Κξήηεο.  

                                                      
758

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2816, 2 Οθησβξίνπ 1924.  
759

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2819, 5 Οθησβξίνπ 1924. 
760

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2993, 28 Απξηιίνπ 1925.  
761

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3079, 23 Ηνπιίνπ 1925. 
762

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 1763, 22 Απξηιίνπ 1921. 1921, φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 1973 , 23 

Γεθεκβξίνπ 1921.  
763

 ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, επηρεηξνχληαλ ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηνπ Βεληδέινπ θαη ηνπηθψλ 

βνπιεπηψλ, φπσο ν Γεσξ. Κνθθηλαθεο θαη ν Γεσξ. Μαξήο, ζηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο, ρσξίο σζηφζν 

λα απνθξχπηεη θαη ηε ζπκβνιή ηεο βαζηιηθήο θπβέξλεζεο. Απφ ηε κεξηά ηεο, ε θηινβαζηιηθή 

εθεκεξίδα «Ίδεο», αληηκεηψπηζε ηε ζρεηηθή αξζξνγξαθία, σο κηα έκκεζε πξνζπάζεηα ππνλφκεπζεο 

ηνπ ξφινπ ησλ κειψλ ηεο βαζηιηθήο παξάηαμεο, βιπ. Ίδε, αξηζ. 58, έηνο Η΄, 7 Μαΐνπ 1921.  
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Σν ελδερφκελν ηεο ππεξρξέσζεο, απνηεινχζε ηελ βάζε θάζε αληηπαξάζεζεο 

ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηνπ ιηκαληνχ, θαηά ηα επφκελα ρξφληα. ηα ηέιε ηνπ ίδηνπ 

έηνπο, ν Ησάλλεο Γ. Μνπξέιινο, εθδφηεο ηεο «Νέα Δθεκεξίο», πξνέβε ζηε 

δεκνζίεπζε δχν δηαδνρηθψλ, πξνζσπηθψλ ηνπ άξζξσλ, φπνπ, ελψ ζην πξψην 

εθζείαδε ηελ κέρξη ηφηε επηηεπρζείζα πξφνδν, ραξαθηεξίδνληαο ηελ επηθείκελε εκέξα 

έλαξμεο ησλ θπξίσο εξγαζηψλ σο «…κία ραξκφζπλε πξσΐα πνπ ζάλαη ε πξσΐα ηνπ 

κεγάινπ κέιινληνο»
764

, ζην δεχηεξν αζθνχζε έληνλε θξηηηθή ζηε ζηάζε νξηζκέλσλ 

κειψλ ηεο Λ.Δ..
765

 Ίζσο ην άξζξν απηφ λα κελ είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία, αλ ζην ηέινο 

ηνπ, ελ είδεη πζηεξφγξαθνπ, δελ ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ επηζηνιή αλψλπκνπ 

πξνζψπνπ, φπνπ ζε αδξέο γξακκέο απέδηδε ηα φπνηα πθηζηάκελα αιιά θαη ηα 

κειινληηθά πξνβιήκαηα ηνπ έξγνπ, ζηε ζθαλδαιψδε αλεθηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο 

Λ.Δ., απέλαληη ζηηο πξάμεηο θαη ηηο επηινγέο ησλ ππαιιήισλ ηεο McAlpine.  

Ζ αλψλπκε απηή θξηηηθή, ζχληνκα απέθηεζε ηνλ επίζεκν εθθξαζηή ηεο, ζην 

πξφζσπν ηνπ παξαηηεζέληνο κεραληθνχ ηεο Λ.Δ., ππξίδσλα Καηζνπιίδε.
766

 ηαλ 

ηελ άλνημε ηνπ 1923 ν Ννκάξρεο Δκκ. Ληδάθεο αλαθέξζεθε ζηε δξάζε πξνζψπσλ, 

πνπ ζθνπφ είραλ λα εκπνδίζνπλ ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ, ν Καηζνπιίδεο, ζεσξψληαο 

φηη ζηνρνπνηείηαη, έζπεπζε λα ηνπνζεηεζεί δεκφζηα, επηζεκαίλνληαο ηηο αδπλακίεο 

ηνπ έξγνπ, ζηξεθφκελνο ελαληίνλ ησλ κειψλ ηεο Λ.Δ.
767

, θαη επηρεηξψληαο λα 

αλαηξέζεη ηα ζεηηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ πνπ είρε απνζηείιεη ην 

Τπνπξγείν ηελ άλνημε ηνπ 1923.
768

 Ζ επηζηνιή απηή ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή ηεο, 

επψλπκεο πιένλ, δεκφζηαο θξηηηθήο ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, φπνπ θαηά 

ηελ πξψηε απηή πεξίνδν πξσηαγσληζηεί ην δίδπκν Καηζνπιίδεο-Γεξκηηδάθεο, ν 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2268, 8 Γεθεκβξίνπ 1922.  
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2269, 9 Γεθεκβξίνπ 1922. 
766

 Ο Καηζνπιίδεο ππέβαιε γηα πξψηε θνξά ηελ παξαίηεζε ηνπ, ην Μάην ηνπ 1922, επηθαινχκελνο 

πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ de Lacy, ηελ νπνία αλαθάιεζε κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ 

Μηηζνηάθε. Λίγνπο φκσο κήλεο αξγφηεξα, πηζαλφηαηα ηνλ Ηνχιην, απνρψξεζε νξηζηηθά, εξρφκελνο ζε 

επζεία ξήμε κε ηελ ίδηα ηε Λ.Δ., θαηαγγέιινληαο ηελ αλεθηηθφηεηα ηεο σο πξνο ηηο πξαθηηθέο ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηεο McAlpine, βιπ. Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει. 23, Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2269, 9 

Γεθεκβξίνπ 1922, φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2429, 1 Ηνπιίνπ 1929. Μεηά ηελ νξηζηηθή παξαίηεζε 

ηνπ, εμαθνινπζνχζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Ζξάθιεην, έρνληαο ζπζηήζεη ηερληθφ γξαθείν κε ηνλ 

πξψελ λνκνκεραληθφ Δκκ. Γεξκηηδάθε. Ζ ζπλεξγαζία ηνπο δηαιχζεθε επίζεκα ην επηέκβξην ηνπ 

1924, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2792, 5 επηεκβξίνπ 1924. 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2424, 25 Ηνπλίνπ 1923. 
768

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2424, 25 Ηνπλίνπ 1923 φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2429, 1 Ηνπιίνπ 1923. 

ρεηηθά κε ηα κέιε ηεο, βιέπεηε. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2374, 27 Απξηιίνπ 1923. Σα κφλα κειαλά 

ζεκεία ηεο έθζεζεο ηεο επηηξνπήο, ήηαλ ε αλαθνξά ζηελ ππέξβαζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θηεξίνπ ηεο 

Ζιεθηξηθήο, φπσο θαη νξηζκέλεο αηέιεηεο ζηελ νξγάλσζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο Ληκεληθήο 

Δπηηξνπήο, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2428, 29 Ηνπλίνπ 1923. 
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επίζεο εξγνιάβνο Π. Καζηκάηεο
769

, νη Δκκαλνπήι Μειηζζείδεο θαη Νηθφιανο 

Μετκαξάθεο, πξψελ κέιε ηεο Λ.Δ.
770

, φπσο θαη απινί ηδηψηεο.  

πλνιηθά, ηα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηθεληξψζεθαλ  ζε ηξεηο 

θχξηνπο άμνλεο. Σελ χπαξμε ζεκαληηθψλ θαζπζηεξήζεσλ, ηελ πξνκήζεηα ρσξίο 

θαλέλα έιεγρν πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, φπσο θαη ηε δηελέξγεηα πξνζιήςεσλ ρσξίο 

ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηέινο, ηελ ηερληθή αλεπάξθεηα 

νξηζκέλσλ θαηαζθεπψλ, ή αληίζηξνθα ηελ ππεξβνιηθή επηκέιεηα, θαηλφκελα πνπ 

νδεγνχζαλ ζε αλψθειεο ζπαηάιεο. ην ζχλνιν ηνπο, νη θαηεγνξίεο απηέο ζπλέθιηλαλ 

ζε κηα θχξηα ζέζε. Σελ ζθφπηκε, ή κε, απξνζπκία ησλ κειψλ ηεο Λ.Δ., λα αζθήζνπλ 

νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηνλ αληηπξφζσπν ηεο McAlpine.
771

 

Μέρξη θαη ην θαινθαίξη ηνπ 1923, νη απφςεηο απηέο κπνξνχζαλ λα αλαηξεζνχλ 

ρσξίο δπζθνιία, εθφζνλ ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ ηεξνχληαλ ρσξίο κεγάιεο 

απνθιίζεηο. Χζηφζν, ε δηεμαγσγή νξηζκέλσλ εξγαζηψλ δηα ρεηξνθίλεησλ κέζσλ, 

ιφγσ ηεο απνπζίαο ησλ αλαγθαίσλ κεραλεκάησλ, πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηελ απφδνζε, 

δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ακθηβνιίεο σο πξνο ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ έξγνπ.
772

 Οη 

αληηδξάζεηο εληάζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν, φηαλ κεηά ηα επίζεκα εγθαίληα ηνπ 

ειεθηξηθνχ εξγνζηαζίνπ ην θζηλφπσξν
773

, νη εξγαζίεο εμαθνινχζεζαλ λα 

δηεμάγνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, εληζρχνληαο πιένλ ηελ αληίιεςε φηη ε πξνζδνθψκελε 

θαζπζηέξεζε δελ ζα πεξηνξηδφηαλ απιά ζε κεξηθνχο κήλεο, αιιά ζα δηαξθνχζε γηα 

ρξφληα.
774

 

 

1.2.5. Ζ εζσηεξηθή θξηηηθή: ε αληηπαξάζεζε Μηηζνηάθε-Γεσξγηάδε, (1924-1925). 

 

Οη πξψηεο απηέο αληηπαξαζέζεηο απνδείρζεθαλ καθξνπξφζεζκα αλψδπλεο γηα ηελ 

Λ.Δ.. Χζηφζν, ηφζν ε κνξθή φζν θαη ε έθηαζε ηνπο, δεκηνχξγεζαλ ην ππφβαζξν γηα 

ηελ αλάδπζε ζην εζσηεξηθφ ηεο, θαηά ηα επφκελα ρξφληα, κηαο αληηπνιηηεπφκελεο 

νκάδαο, απνηεινχκελεο θαηά θχξην ιφγν απφ λενεηζεξρφκελα ζε απηή ζηειέρε, φπσο 

ν Μελάο Γεσξγηάδεο. Μέινο κίαο απφ ηηο πιένλ δξαζηήξηεο νηθνλνκηθά νηθνγέλεηεο 

ηνπ Ζξαθιείνπ, ν Γεσξγηάδεο, είρε εθιεγεί αληηπξνζψπνπο ηνπ Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2495, 18 επηεκβξίνπ 1923.  
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2505, 29 επηεκβξίνπ 1923. 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2607, 27 Ηαλνπαξίνπ 1923. 
772

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2630, 23 Φεβξνπαξίνπ 1924.. 
773

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2525, 23 Οθησβξίνπ 1923. 
774

 Παξά ηελ επηζεκφηεηα ησλ εγθαηλίσλ, ην ειεθηξηθφ εξγνζηάζην δελ κπφξεζε λα εμππεξεηήζεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξνθίλεησλ γεξαλψλ, πξηλ απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ επφκελνπ έηνπο , ελψ δελ είρε 

γίλεη αθφκα ε πξνκήζεηα ησλ αηκνθίλεησλ γεξαλψλ, βιπ. Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει. 54. 
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ζηελ Λ.Δ, πηζαλφηαηα ζηηο αξρέο ηνπ 1924.
775

 Σνλ Μάην ηνπ ίδηνπ έηνπο, πξφηεηλε λα 

δεηεζεί απφ ηα θεληξηθά ηεο McAlpine ζην Λνλδίλν, λα απνζηαιεί αξκφδην πξφζσπν 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηηο θαηαγγειίεο γηα θαθνδηαρείξηζε θαη νιηγσξία.
776

 Ζ 

αληηπξφηαζε ηνπ Γεσξγίνπ Μεηζνηάθε ήηαλ ν νξηζκφο κίαο λέαο επηηξνπήο ειέγρνπ 

απφ ην Τπνπξγείν, ε νπνία θαη επηζθέθηεθε ην έξγν ηνλ Ηνχιην ηνπ 1924. κσο ε 

ηδηαίηεξα επηθξηηηθή έθζεζε πνπ θαηέζεζε ηνλ Αχγνπζην
777

, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηελ 

απνκάθξπλζε απφ ηελ Λ.Δ. νξηζκέλσλ παιαηψλ ζηειερψλ, αλάκεζα ηνπο θαη ν 

Μηηζνηάθεο, ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ
778

, νδήγεζε ην επηέκβξην 

ζηελ εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο ηνπ Γεσξγηάδε.
779

  

Σνπο επφκελνπ κήλεο, ν Γεσξγηάδεο, πξνρψξεζε έλα βήκα παξαπέξα, 

θαιψληαο επί ηεο νπζίαο ηα παιαηνηέξα κέιε λα απνινγεζνχλ γηα ηελ πνιηηηθή πνπ 

κέρξη ηφηε είραλ εθαξκφζεη.
780

 Παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ, ε θίλεζε 

απηή αθνξνχζε έλα θαη κφλν πξφζσπν, ηνλ ίδην ην Μηηζνηάθε.
781

 Αθνινχζεζαλ λέεο 

επηζέζεηο κέζσ ηνπ Σχπνπ, κε απνθνξχθσκα ηελ πεξηιεπηηθή δεκνζίεπζε ζηηο αξρέο 

Οθησβξίνπ, ησλ βαζηθψλ δηαπηζηψζεσλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 1924.
782

 

Ήδε φκσο απφ ηηο αξρέο ηνπ 1925, ε ήδε ηεηακέλε ζρέζε ηεο Λ.Δ. κε ηελ 

Δηαηξία επηδεηλψζεθε, επ’ αθνξκή ην δήηεκα ηνπ πνζνζηνχ ησλ γεληθψλ εμφδσλ.
783

 

Ακθφηεξεο θαη νη δχν πιεπξέο, έζεηαλ πιένλ αλνηθηά ην ελδερφκελν ηεο ζπλαηλεηηθήο 

δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο.
784

 Με ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο Λ.Δ. λα αδπλαηνχλ λα 

ιάβνπλ ζέζε, ιφγσ ηεο απαγφξεπζεο απφ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3125, 8 επηεκβξίνπ 1925. ρεηηθά κε ηνλ Μελά Γ. Υ. Γεσξγηάδε, βιέπεηε ην 

άξζξν ηνπ Μαλφιε Γξαθάθε, «Μελάο Γεσξγηάδεο, ν κάξηπξαο, ν δήκαξρνο», βιπ. Παηξίο, αξηζ. 

18726, 22 Ηνπλίνπ 2009. 
776

 Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει. 95, φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3104, 18 Απγνχζηνπ 1925. 
777

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 22 επηεκβξίνπ 1924. Ζ επηηξνπή επηβεβαίσζε νξηζκέλεο θαηαγγειίεο, 

θπξίσο φκσο επηθεληξψζεθε ζην δήηεκα ηεο ρξήζεο ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ Λ.Σ. γηα ηελ αγνξά ησλ 

κεραλεκάησλ ηεο Ζιεθηξηθήο, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 793, 5 Οθησβξίνπ 1924 φπσο θαη Αλόξζσζηο, 

αξηζ. 794, 7 Οθησβξίνπ 1924. 
778

 Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 181, 5 Απγνχζηνπ 1924. 
779

 Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει. 97. 
780

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2795, 7 επηεκβξίνπ 1924 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2810, 25 επηεκβξίνπ 

1924.  
781

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 789, 1 Οθησβξίνπ 1924. 
782

 Ζ κειέηε δεκνζηεχηεθε ζηελ «Αλφξζσζηο» ζηηο 3,5,7 & 11 Οθησβξίνπ 1924. Μέρξη ηφηε, ε Λ.Δ. 

αξλνχληαλ λα ηε δψζεη ζηε δεκνζηφηεηα επηθαινχκελε ζρεηηθή απαγφξεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ, βιπ. 

Αλόξζσζηο, αξηζ.791, 3 Οθησβξίνπ 1924. 
783

 Ζ ππφζεζε αθνξνχζε ηελ απαίηεζε ηεο McAlpine, λα απμεζεί ην πνζνζηφ ηεο επί ησλ γεληθψλ 

εμφδσλ. Σν δηαηηεηηθφ δηθαζηεξίνπ, φπνπ πξνζέθπγαλ, ζπλέζηεζε ηελ αχμεζε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζεί ε φπνηα δεκηά είρε πξνθχςεη γηα ηελ Δηαηξία θαη λα ζπλερηζηνχλ νη εξγαζίεο, βιπ. Νέα 

Δθεκεξίο, αξηζ. 3083, 27 Ηνπιίνπ 1925 φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2993, 28 Απξηιίνπ 1925. 
784

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3080, 24 Ηνπιίνπ 1925, Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3115, 29 Απγνχζηνπ 1925, φπσο 

θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 5 Ηνπλίνπ 1925. 
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θάζε είδνπο αλαθνίλσζεο ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπ ιηκαληνχ
785

, ζχληνκα ε φιε 

ζπδήηεζε απέθηεζε ηε κνξθή πξνζσπηθήο αληηπαξάζεζεο.
786

  

Σε ζπδήηεζε είρε αλνίμεη ν Μηηζνηάθεο ήδε έλα ρξφλν λσξίηεξα, ην 

Ννέκβξην ηνπ 1924, κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο κίαο ζεηξάο άξζξσλ ζηελ «Νέα 

Δθεκεξίο», ππφ ηνλ ηίηιν «Πξαγκαηεία επί ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ».
787

 Ζ φιε 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ δνκνχληαλ γχξσ απφ ηα νηθνλνκηθά, ηερληθά θαη αιιά νθέιε, 

πνπ θαηά ηνλ ίδην είρε κέρξη ηφηε πξνζθέξεη ε Δηαηξία ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Χο 

πξνο ηε ζηάζε ησλ λέσλ θπξίσο κέισλ ηεο Λ.Δ., ηελ απέδηδε ζηελ αδπλακία ηνπο λα 

αληηιεθζνχλ ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα, είηε ιφγσ άγλνηαο είηε γηα ιφγνπο 

ζθνπηκφηεηαο.
788

 Δμαηηίαο ηεο ζηάζεο απηήο, ππνζηήξηδε, αιιά θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

απσιεηψλ πνπ είρε ππνζηεί ε McAlpine, ν θίλδπλνο ηεο απνρψξεζεο ηεο  απφ ην έξγν 

ήηαλ πιένλ ππαξθηφο.  

Ζ πξννπηηθή απηή ζπλεπαγφηαλ δχν ελδερφκελα. Δίηε ηε ζχλαςε κίαο λέαο 

ζχκβαζεο ππφ θαιχηεξνπο φξνπο κε θάπνηα άιιε μέλε εηαηξία, εθφζνλ δελ πθίζηαην 

θάπνηα αληίζηνηρε ειιεληθή, είηε ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο απηεπηζηαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην έξγν ζα αλαιάκβαλε ε ηερληθή ππεξεζία 

ηεο Λ.Δ., αλαζέηνληαο θάζε ηκήκα ηνπ ζε επηκέξνπο εξγνιάβνπο, επηινγή πνπ κε 

ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφ ηξφπν είρε ζέζεη σο θχξηα ελαιιαθηηθή ν Γεσξγηάδεο.
789

 Καηά 

ην Μηηζνηάθε θαη ηα δχν απηά ελδερφκελα ήηαλ εμίζνπ θαηαζηξνθηθά. Κακία μέλε 

εηαηξία δελ ζα ελδηαθεξφηαλ γηα ην έξγν, κε δεδνκέλν ην θαθφ πξνεγνχκελν ηεο 

ξήμεο κε ηελ McAlpine, θαη ην κηθξφ πιένλ πεξηζψξην θέξδνπο.
790

 Αλ φκσο 

εθάξκνδαλ ηελ δεχηεξε ελαιιαθηηθή, απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα «…λα ξηθζψκελ 

                                                      
785

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2819, 5 Οθησβξίνπ 1924. 
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 Ο Μηηζνηάθεο δεκνζίεπζε ην πξψην απφ κηα ζεηξά 25 άξζξσλ ππφ ηνλ ηίηιν «Δπί κίαο 

πξνηάζεσο», ζηηο 23 Ηνπιίνπ 1925. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Γεσξγηάδεο απάληεζε δεκνζηεχνληαο ελλέα 

θχξηα θαη αξθεηά κηθξφηεξα άξζξα, μεθηλψληαο ζηηο 30 Ηνπιίνπ 1925. Οη δεκνζηεχζεηο, ζηακάηεζαλ 

απφηνκα ζηηο 13 επηεκβξίνπ 1925, γηα λα αθνινπζήζνπλ δχν αθφκα άξζξα, ηελ 1
ε
 Οθησβξίνπ απφ 

ηελ Λ.Δ. θαη έλα αθφκα 11 κέξεο κεηά, απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο McApline. 
787

 Ζ αλάιπζε ηνπ Μηηζνηάθε, αθνξνχζε κηα κεγάιε πνηθηιία ζεκάησλ, θαζηζηψληαο ην θείκελν απηφ 

ηελ πιεξέζηεξε ίζσο πεγή γηα ηελ ππφζεζε ηνπ ιηκαληνχ. Ζ δεκνζίεπζε ηνπ έγηλε απφ ηε «Νέα 

Δθεκεξίο» ζε ζπλέρεηεο απφ ηηο 17 Ννεκβξίνπ 1924 κέρξη θαη ηηο 5 Απξηιίνπ 1925. Σα άξζξα απηά, 

ζπγθεληξψζεθαλ ζε έλα ηνκίδην, ην νπνίν εθδφζεθε κάιινλ αξρέο ηνπ 1925, πξναλαγγέιινληαο θαη 

ηελ έθδνζε ελφο αθφκα πνπ ζα πεξηειάκβαλε ην δεχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο, γηα ην νπνίν σζηφζν δελ 

ππάξρεη θακία πιεξνθνξία. Ο Γεσξγηάδεο ππνζηήξημε φηη ε έθδνζε θαη ε δηαλνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

βηβιίνπ, ζπλέβαιε ζηελ αξλεηηθή γηα ηελ Λ.Δ. απφθαζε θαηά ηε δηθαζηηθή ηεο δηακάρε κε ηελ 

Δηαηξία, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3086, 30 Ηνπιίνπ 1925, φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3100, 13 

Απγνχζηνπ 1925, φπνπ θαη ε ζρεηηθή απάληεζε ηνπ Μηηζνηάθε. 
788

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3082, 26 Ηνπιίνπ 1925. 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3112, 26 Απγνχζηνπ 1925. 
790

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3116, 30 Απγνχζηνπ 1925. 



 

361 

 

είο ηελ άβπζζνλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο απηεπηζηαζίαο…»
791

, φπνπ πιένλ κφλε ιχζε ζα 

ήηαλ ε αλάδεημε ελφο «Ληκεληθνχ δηθηάηνξα», ηθαλνχ λα δηαρεηξηζηεί κε 

απζηεξφηεηα ην έξγν, αληηζηεθφκελνο ζηα επηκέξνπο ηνπηθά ζπκθέξνληα.
792

  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Γεσξγηάδεο αξλήζεθε θάζε θαηεγνξία πεξί ηεο 

ζθφπηκεο πξνζπάζεηαο απφ κέξνπο ηνπ, λα νδεγήζεη ζε κία ζπλαηλεηηθή δηάιπζε ηεο 

ζχκβαζεο.
793

 Πξνζπάζεζε σζηφζν κε θάζε ηξφπν λα απνδείμεη φηη ην πεξηερφκελν 

ηεο, άθελε ειάρηζηα πεξηζψξηα παξέκβαζεο ζηε Λ.Δ., ηα νπνία σζηφζν έπξεπε λα 

αμηνπνηεζνχλ, αθφκα θαη αλ απηφ ζπλεπαγφηαλ ηελ νξηζηηθή ξήμε κε ηελ Δηαηξία. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην δηαρεηξηζηηθφ πιαίζην πνπ είρε ηεζεί κέζσ ηεο ζχκβαζεο 

ηνπ 1921, πξνζνκνίαδε πεξηζζφηεξν κε επρνιφγην, παξά κε ηνπο δεζκεπηηθνχο φξνπο 

κηαο απζηεξήο ζπκθσλίαο. πσο επαλεηιεκκέλσο αλαθέξεη ν Μηηζνηάθεο, ην 

ηδαληθφ ζα ήηαλ, ε ζχκβαζε λα είρε βαζηζηεί ζηα πξνπνιεκηθά πξφηππα. Απηφ φκσο, 

δελ ήηαλ εθηθηφ, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ηελ πεξίνδν 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
794

 Χο εθ ηνχηνπ, κφλε επηινγή απνηεινχζε ην 

«κεηαπνιεκηθφ ζχζηεκα ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο αληεπηζηαζίαο» (regie cointéressée), 

βάζεη ηνπ νπνίνπ νξίζηεθε φηη ε ακνηβή ηεο αλαδφρνπ εηαηξίαο, ζα αλεξρφηαλ ζην 

12,5% επί ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο πνπ ζα πξνέθππηε κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, 

θαη φρη ηηο ππεξβάζεηο. Έηζη ε Δηαηξία δελ ζα είρε θαλέλα άκεζν φθεινο ψζηε λα 

επηδηψμεη ζπαηάιεο, ελψ αληηζέησο ηεο πξνζθεξφηαλ έλα βαζηθφ θίλεηξν 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηα έμνδα, εθφζνλ ζα εηζέπξαηηε ην 25% νπνηνπδήπνηε 

πνζνχ ζα εμνηθνλνκνχληαλ ράξε ζηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο.
795

  

Οη φξνη φκσο απηνί ζα είραλ απνηέιεζκα κφλν αλ ππήξραλ επηκέξνπο κέζα 

δηαξθνχο ειέγρνπ, θαη θπξίσο ε ξεηή απαγφξεπζε θάζε είδνπο αλαζεψξεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Σππηθά, ε πξφβιεςε απηή πθίζηαην
796

, κε ηελ εμαίξεζε φκσο ηνπ 

ελδερφκελνπ ηεο ξηδηθήο αλαζεψξεζεο ησλ αξρηθψλ ζρεδίσλ, φπσο ήηαλ απηή ηεο 

αιιαγήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ 1924. χκθσλα κε ην Γεσξγηάδε, ε 

Δηαηξία, αμηνπνηψληαο ηε δπλαηφηεηα απηή, είρε απμήζεη ππέξκεηξα ηηο ηηκέο ησλ 

πιηθψλ θαη ηνπο κηζζνχο, έηζη ψζηε φρη κφλν θακία εμνηθνλφκεζε δελ είρε επηηεπρζεί, 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3115, 29 Απγνχζηνπ 1925.. 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3115, 29 Απγνχζηνπ 1925.  
793

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3086, 30 Ηνπιίνπ 1925 φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3081, 25 Ηνπιίνπ 1925. 
794

 Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει.11.  
795

 Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει.15, φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3079, 23 Ηνπιίνπ 1925. 
796

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3144, 27 επηεκβξίνπ 1925. 
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αιιά θαη νη ππεξβάζεηο αλέξρνληαλ, ζε εηήζηα βάζε ζην 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

νδεγψληαο ζην δηπιαζηαζκφ, απφ ην 1922 κέρξη ην 1925, ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο.
797

  

Υσξίο λα απνθεχγεη λα ηνλίζεη ηε ζεηηθή ηνπ ζηάζε, σο πξνο ην ελδερφκελν 

ηεο ζχλαςεο ζπκθσλίαο κε θάπνηα άιιε εηαηξία, ή απιά ηελ αλαζεψξεζε ηεο 

πθηζηάκελεο, θαη ππνδεηθλχνληαο σο ππεχζπλν φρη ηελ Δηαηξία αιιά ηνλ de Lacy
798

, 

ν Γεσξγηάδεο, ηάζζνληαλ μεθάζαξα ππέξ ηεο απηεπηζηαζίαο.
799

 ηα θείκελα ηνπ 

απέξξηπηε ην ελδερφκελν θαηάρξεζεο, εθφζνλ ην έξγν δηεπζχλνληαλ ππφ ηα 

θαηάιιεια πξφζσπα
800

, δειψλνληαο παξάιιεια, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη δελ 

ζα είρε πξνζσπηθφ φθεινο, φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ζθφπεπε λα απνζπξζεί απφ ηελ 

Λ.Δ..
801

 

Θα ήηαλ σζηφζν άζθνπν, ε αληηπαξάζεζε απηή λα εμεηαζηεί απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν ζην επίπεδν ησλ άκεζσλ επηρεηξεκάησλ, έλα κηθξφ κφλν κέξνο ησλ νπνίσλ 

κπνξεί άιισζηε λα επαιεζεπηεί κε αζθάιεηα. Σα δχν απηά πξφζσπα, ζηελ νπζία 

αληηπξνζψπεπαλ δχν δηαθνξεηηθέο ηάζεηο, πνπ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν εθθξάζηεθαλ 

κε ηξφπν αλάινγν θαη ζηε δηακάρε πεξί ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο 

ειεθηξηθήο εηαηξίαο. Χο πξνο ην Μηηζνηάθε, είλαη γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη ε 

παξακηθξή έλδεημε πνπ λα ζπλδέεη ηελ εκκνλή ηνπ ζηελ ππεξάζπηζε ηελ πνιηηηθήο 

ηεο McAlpine κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα νθέιε, αηνκηθά ή ζπιινγηθά, πέξα ίζσο απφ 

ην θφβν γηα ηελ πηζαλή χπαξμε πνηληθψλ επζπλψλ, αλ απνδεηθλπφηαλ ν άζηνρνο 

ραξαθηήξαο ηεο ζχκβαζεο ηνπ 1921. Γελ είλαη σζηφζν απίζαλν, θίλεηξν ηνπ λα ήηαλ 

πξαγκαηηθά ν θφβνο ηεο εγθαηάιεηςεο ελφο έξγνπ, πνπ ζε κεγάιν βαζκφ απνηεινχζε 

πξνζσπηθφ ηνπ επίηεπγκα, θαη αλαγθαία, θαηά ηνλ ίδην, πξνυπφζεζε, γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνχ εκπνξίνπ.  

Δμίζνπ δχζθνιν είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν 

Γεσξγηάδεο ππνζηεξίδεη πεηζκαηηθά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

απηεπηζηαζίαο, ήηνη επί ηεο νπζίαο, ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζε ηνπηθνχο εξγνιάβνπο, 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3091, 4 Απγνχζηνπ 1925. 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3124, 7 επηεκβξίνπ 1925 φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3088, 1 Απγνχζηνπ 

1925.  
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3092, 5 Απγνχζηνπ 1925. 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3089, 2 Απγνχζηνπ 1925.  
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«Αλ εηζαθνπζζψκελ ζα απνζπξζφκελ [...]. Αλ δελ εηζαθνπζζφκελ ζα απνζπξζφκελ πάιιηλ άιι’ 

νξηζηηθφο κε επηζπκνπληέο λα ζπλεξγήζσκελ είο ηελ θαηαζηξνθήλ ήλ απεπρφκεζα αλαληπηφληεο δε ηαο 

ρείξαο ζα αθίζσκελ λα φςσληαη νη αίηηνη ηεο θαηαζηξνθήο», βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3092, 5 

Απγνχζηνπ 1925.  
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πξννπηηθή πνπ δελ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1924.
802

 Παξά ηελ χπαξμε 

ζεκαληηθψλ ελδείμεσλ αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ηνπ ίδηνπ ή ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ κε 

επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, κέζσ ησλ νπνίσλ, ζα κπνξνχζαλ λα απνζπάζνπλ 

νπζηαζηηθά νηθνλνκηθά θαη αιιά νθέιε
803

, είλαη νπζηαζηηθά αδχλαην λα ηεθκεξησζεί 

φηη ε πξννπηηθή απηή, ήηαλ ν αληηθεηκεληθφο ηνπ ζηφρνο. ε θάζε πεξίπησζε, ν 

Γεσξγηάδεο αλαδεηθλχεηαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζηνλ θχξην ππεξαζπηζηή ησλ 

επηδηψμεσλ ηνπ ηνπηθνχ θεθαιαίνπ, φπσο εθθξάζηεθαλ, είηε κέζα απφ ην αίηεκα 

ηδησηηθνπνίεζεο κίαο δεκνηηθήο επηρείξεζεο, φπσο ε Ζιεθηξηθή Δηαηξεία
804

, είηε 

κέζσ ηεο ρξήζεο δεκφζησλ έξγσλ φπσο ην ιηκάλη, σο πεδίν επέθηαζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηνπηθψλ εξγνιάβσλ. Μέζα απφ ηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, 

αλαδεηθλχνληαη ηφζν νη επξχηεξεο αληηιήςεηο, θπξίσο φκσο ε αδπλακία, ε άξλεζε, ή 

αθφκα θαη ν δηζηαγκφο ηνπ ηνπηθνχ θεθαιαίνπ λα δεκηνπξγήζεη λένπο επελδπηηθνχο 

ηνκείο, επηιέγνληαο ζε αληηζηάζκηζκα ηελ επέθηαζε ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ κέρξη 

ηφηε ππάγνληαλ ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ δεκνζίνπ, ή ρξεκαηνδνηνχληαλ κέζσ απηνχ.  

 

1.2.6. Ο ζπκβηβαζκόο ηνπ 1926. 

 

Αλεμάξηεηα απφ ην νπζηαζηηθφ ηεο ππφβαζξν, ε ζθνδξή απηή αληηπαξάζεζε, 

νινθιεξψζεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 1925. Μέζα απφ δχν ηειεπηαία άξζξα ελ είδεη 

αλαθεθαιαίσζεο, ακθφηεξνη νη δχν ζπλνκηιεηέο δήισλαλ ηελ άξλεζε ηνπο λα 

ζπλερίζνπλ ην δηάινγν, αληαιιάζνληαο γηα άιιε κηα θνξά ακνηβαίεο θαηεγνξίεο.
805

 

Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ε «Νέα Δθεκεξίο» έζπεπζε λα πηνζεηήζεη κηα μεθάζαξα 

ζπκβηβαζηηθή ζηάζε, επηζεκαίλνληαο φηη ελδερφκελε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο ζα ήηαλ 

επηδήκηα, ηνλίδνληαο αληίζεηα φηη κνλαδηθφ πιένλ θαζήθνλ ηεο Λ.Δ., ήηαλ λα 

«…αζθήζε επζηεξφηεξνλ ηνλ έιεγρν ηεο επί ησλ γελφκελσλ εξγαζηψλ θαη λα 

θαηαζηήζε αηζζεηήλ ηελ επηβνιήλ ηεο σο εξγνδφηνπ…».
806

 

                                                      
802

 ε άξζξν ηνπ, ν Μηηζνηάθεο, αλαθέξεη φηη ην 1923, είραλ ππάξμεη θήκεο φηη «…νκάο πξνζψπσλ 

είρε θαηαξηήζεη θαηαζηαηηθφλ εηαηξίαο κε ζθνπφλ λα αλαιάβε ηελ εθηέιεζηλ δηαθφξσλ ιηκεληθψλ 

έξγσλ ππεξγνιαβηθφο ή θαη ηνπ φινπ έξγνπ»,  Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3125, 8 επηεκβξίνπ 1925.  
803

 Πξηλ αθφκα ηελ εθινγή ηνπ αιιά θαη κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ απφ ηελ Λ.Δ., ε επηρείξεζε ησλ 

αδειθψλ ηνπ Γεσξγηάδε, είρε αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα ηζηκέληνπ γηα ηα ιηκεληθά έξγα, ην νπνίν 

εηζήγαγε απφ ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία. Καηά ηα επφκελα ρξφληα, κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Γεσξγηάδε, 

ζπλέζηεζαλ επηρξήξεζε κε ην Γεψξγην Βνΐια, ππνδηεπζπληή ηεο McAlpine ζην Ζξάθιεην, ν νπνίνο 

είρε πξνηαζεί απφ ην Γεσξγηάδε σο αληηθαηαζηάηεο ηνπ κεραληθνχ de Lacy, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 

3092, 5 Απγνχζηνπ 1925, κηα πξφηαζε ηελ νπνία ν Μηηζνηάθεο, είρε ραξαθηεξίζεη σο χπνπηε, βιπ. 

Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3113, 27 Απγνχζηνπ 1925. 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2852, 7 Ννεκβξίνπ 1924. 
805

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3124, 7 επηεκβξίνπ 1925 φπσο θαη Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3128, 11 επηεκβξίνπ 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3130, 13 επηεκβξίνπ 1925. 
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Παξά ηελ πξνζπάζεηα εθηφλσζεο, ζηα ηέιε επηεκβξίνπ ν πξφεδξνο ηεο 

Λ.Δ., Γεψξγηνο Κνθθηλάθεο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγείνπ, έζπεπζε λα 

ιάβεη δεκφζηα ζέζε κέζσ ελφο εθηελνχο άξζξνπ, ηαζζφκελνο νπζηαζηηθά κε ηηο 

ζέζεηο ηνπ Γεσξγηάδε, θαη ηνλίδνληαο ηηο επζχλεο ηεο Δηαηξίαο. Ζ θίλεζε απηή, 

πξνθάιεζε ηε δεκνζίεπζε, γηα πξψηε θαη ηειεπηαία θνξά, ησλ ζέζεσλ ηεο McAlpine 

επί ηνπ δεηήκαηνο.
807

 Πιένλ, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο είραλ νδεγήζεη 

ζε έλα αζθπθηηθφ αδηέμνδν, θαζηζηψληαο φιν θαη πην πηζαλή ηελ πξννπηηθή ηεο 

ζπλνιηθήο εγθαηάιεηςεο ηνπ έξγνπ. 

Ζ αδηέμνδε απηή θαηάζηαζε πξνθάιεζε ηελ απνζηνιή ζην Ζξάθιεην, θαη’ 

εληνιή ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1926, ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ 

κεραληθνχ-ιηκελνιφγνπ, Άγγεινπ Γθίλε, ε γλσκνδφηεζε ηνπ νπνίνπ είρε νδεγήζεη 

ιίγα ρξφληα λσξίηεξα ζηελ αλαζεψξεζε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ.
808

 Ζ έθζεζε 

πνπ δεκνζίεπζε ην Μάξηην, επηβεβαίσλε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζέζεηο ηνπ Γεσξγηάδε, 

θαηαιήγνληαο φηη ην έξγν βαζηδφηαλ επί κίαο «κνλνβαξνχο» ζχκβαζεο, ελψ 

παξάιιεια θάζε πξνζπάζεηα ειέγρνπ νδεγνχζε ζε πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα θαη 

θαζπζηεξήζεηο.
809

 Απέξξηπηε σζηφζν ρσξίο ελδνηαζκνχο ηε ιχζε ηεο 

απηεπηζηαζίαο
810

, φπσο θαη απηή ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ έξγνπ, ζεσξψληαο φηη ε κέρξη 

ηφηε πξφνδνο κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε γξήγνξε απνπεξάησζε ηνπ.
811

 Χο κφλε 

ιχζε απέκελε, απηή ηεο ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ McAlpine, ππφ ηνλ φξν φκσο 

λα ππάξμεη κία ακνηβαία αλαζεψξεζε ηεο αξρηθήο ζπκθσλίαο.
812

  

Γελ είλαη ζαθέο αλ ππήξμε θάπνηνπ είδνπο ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν 

πιεπξψλ, σζηφζν ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 1926 απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα, κέζσ 

δηαθφξσλ αλαθνξψλ ζηνλ ηνπηθφ Σχπν, ε πξφζεζε φισλ ησλ πιεπξψλ λα ζηακαηήζεη 

ε φπνηα αληηπαξάζεζε, θαη λα ζπλερηζηεί ην έξγν. ε ζπκβνιηθφ επίπεδν, ε πξφζεζε 

απηή εθθξάζηεθε κε ηελ επίζθεςε, κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Λ.Δ, ησλ Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ηνπ Δκπνξηθνχ πιιφγνπ θαη ηνπ Δκπνξνβηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3148, 1 Οθησβξίνπ 1925. ην άξζξν ηεο Λ.Δ. έζπεπζε λα απαληήζεη κε δηθή 

ηνπ δεκνζίεπζε, ρσξίο λα πξνζζέζεη θάηη λέν ζηε ζπδήηεζε θαη ν Γ. Μηηζνηάθεο, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, 

αξηζ. 3159, 12 Οθησβξίνπ 1925. 
808

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3244, 9 Ηαλνπαξίν 1926. 
809

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3315, 23 Μαξηίνπ 1926. 
810

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3322, 31 Μαξηίνπ 1926. 
811

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3316, 24 Μαξηίνπ 1926.  
812

 Δηδηθφηεξα, εηίζελην ηέζζεξηο φξνη: α. λα παξαηηεζεί ε McAlpine απφ ηνλ φξν πνπ επέβαιε ηε 

ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληηβξαρίνλα, β. εγγπψκελε παξάιιεια ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κέρξη ην Μάξηην ηνπ 1929, γ. ηα δεηήκαηα πξφζιεςεο θαη ακνηβήο ηνπ 

πξνζσπηθνχ λα δηεπζεηνχληαη θνηλή ζπλαηλέζεη θαη δ. ην φξην ηεο ππέξβαζεο, πέξα απφ ην νπνίν ε 

Ληκεληθή κπνξνχζε λα απαηηήζεη ηε δηαθνπή ησλ έξγσλ λα πεξηνξηζηεί απφ ην 40% ζην 20%, βιπ. Νέα 

Δθεκεξίο, αξηζ. 3322, 31 Μαξηίνπ 1926.  
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ζηνπο ρψξνπο ησλ δηάθνξσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ θπξίσο έξγνπ, φπνπ ηελ 

μελάγεζε ηνπο εθ κέξνπο ηε Δηαηξίαο, αλέιαβε ν ππνδηεπζπληήο ηεο, Γεψξγηνο 

Νανχκ Βνΐιαο.
813

 

Παξά ην ζεηηθφ θιίκα φκσο, ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα θεξδεζεί ν ρακέλνο 

ρξφλνο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Μία πεληαεηία κεηά ηελ έλαξμε ησλ αξρηθψλ 

εξγαζηψλ, κφιηο 170 απφ ηα ζπλνιηθά 930 κέηξα ηνπ θπξίσο ιηκελνβξαρίνλα είραλ 

νινθιεξσζεί, ελψ ε Λ.Δ. έζεηε δήηεκα αλεπάξθεηαο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη 

απνζεκαηηθψλ. Δπηπιένλ, ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ζθνδξήο 

ζαιαζζνηαξαρήο, θαηαζηξάθεθε ν «Σηηάλαο», έλαο εθ ησλ δχν κεγάισλ, 

αηκνθίλεησλ γεξαλψλ, πξνθαιψληαο ηε γεληθή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ.
814

 Ζ λέα απηή 

θαζπζηέξεζε θαηέζηεζε πιένλ απαξαίηεηε ηελ εμεχξεζε ελφο λένπ δαλείνπ, 

πξννπηηθή πνπ απνδείρζεθε ηδηαίηεξα δπζρεξήο, ιφγσ ησλ επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ, νδεγψληαο ζηελ έλαξμε ελφο λένπ θχθινπ ζπδεηήζεσλ θαη 

αληηπαξαζέζεσλ, αλαθνξηθά κε ηε ζπλέρηζε ή φρη ηνπ έξγνπ.
815

 

 

1.3. Ζ αλάκημε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., (1924-1939). 

 

Ήδε απφ ηηο πξψηεο εβδνκάδεο κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ, ην Γ.. ηνπ Δκπνξηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Ζξαθιείνπ έζπεπζε λα δηεθδηθήζεη ην δηθαίσκα ηεο νπζηαζηηθήο 

ζπκκεηνρήο ηνπ, ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ φπνησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. ε ηππηθφ 

επίπεδν, ε ζπκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηα αξκφδηα φξγαλα θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

Λ.Δ., πξνζδηνξίδνληαλ απφ ην λφκν 2406/1920.
816

 Βάζεη απηνχ, ζηελ δεχηεξε κφιηο 

ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο 28 Ηνπιίνπ 1924, εμειέγεζαλ σο αληηπξφζσπνη ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ παξά ηελ Λ.Δ., νη Νηθφιανο Γηαιεξάθεο θαη Μηραήι Καζηειιάθεο, 
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 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3275, 9 Φεβξνπαξίνπ 1926, φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 11 Ηαλνπαξίνπ 

1926. 
814

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3296, 2 Μαξηίνπ 1926, Ίδε, αξηζ. 999, 25 Απξηιίνπ 1926 φπσο θαη Νέα 

Δθεκεξίο, αξηζ. 3447, 13 Απγνχζηνπ 1926. 
815

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 17 Μαξηίνπ 1926, φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 18 Απξηιίνπ 1926. 
816

 Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 149, 4 Ηνπιίνπ 1920. Βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ πνπ αληηθαηέζηεζε ηνλ 

ΡΚΘ΄/1865, νη πεληακειείο κέρξη ηφηε Ληκεληθέο επηηξνπέο, έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζε έλα ζψκα 12 

κειψλ. ε απηφ κεηείραλ αληηπξφζσπνη ησλ επηκειεηεξίσλ θαη φρη ησλ εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ. Γχν 

κφιηο ρξφληα αξγφηεξα, ν λφκνο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε ζέζπηζε ηνπ 3020/1922, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 

161, 28 Απγνχζηνπ 1922, επηβάιινληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ 

δελ ππήξραλ επηκειεηήξηα. Σν Ν.Γ. ηεο 28
εο

 Ηνπλίνπ 1923, επέβαιε ηε ξηδηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ 

αξρηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζηεξψλνληαο ηελ παξάιιειε ζπκκεηνρή δχν κειψλ απφ ην επηκειεηήξην θαη 

δχν απφ ηνλ Δκπνξηθφ ζχιινγν, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 181, 4 Ηνπιίνπ 1923. Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν, 

ηξνπνπνηήζεθε γηα άιιε κία θνξά κε ην λφκν 3163/1924, φπνπ ν αξηζκφο αληηπξνζψπσλ γηα θάζε 

νξγάλσζε πεξηνξηδφηαλ ζε έλα κφλν κέινο, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 181, 5 Απγνχζηνπ 1924. 
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ακθφηεξνη έκπνξνη δξαζηεξηνπνηνχκελνη ζην ρψξν ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ 

εμαγσγψλ.
817

 

Λίγεο φκσο κέξεο αξγφηεξα, ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ 

(λ.3163/1924), επηβιήζεθε ε ζπκκεηνρή ελφο κφλν πξνζψπνπ νδεγψληαο ζηελ 

επαλάιεςε ησλ δηαδηθαζηψλ, θαη ηελ αλάδεημε ζηε ζέζε απηή, ηνπ Μηρ. Καζηειιάθε 

έλαληη ηνπ Γεψξγηνπ Μηηζνηάθε, πνπ πξφζθαηα είρε απνηχρεη λα επαλεθιεγεί σο 

αληηπξφζσπνο ηνπ Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ.
818

 Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ην Δπαγγεικαηηθφ 

ηκήκα επηρείξεζε λα εθιέμεη μερσξηζηφ αληηπξφζσπν, πξαθηηθή πνπ ζηα ηέιε ηνπ 

1927 θξίζεθε σο παξάηππε.
819

 ηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο, ηελ ζέζε ηνπ 

εθπξνζψπνπ θαηέιαβε ν κέρξη ηφηε αληηπξφζσπνο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο, 

Μηραήι Καζηκάηεο. Σνλ δηαδέρζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1930 ν Μηραήι 

Καζηειιάθεο
820

, πνπ παξέκεηλε ζηελ ζέζε απηή κέρξη θαη ηελ απφιπζε ηνπ απφ ηνλ 

Γ.Γ. Κξήηεο, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1934.
821

 Ο Νηθφιανο Γηαιεξάθεο
822

, ν νπνίνο 

εμειέγε ζηελ ζέζε ηνπ, απνκαθξχλζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1938, κεηά απφ απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ επί έλα κήλα απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Λ.Δ.
823

 , ελψ ηελ ζέζε θαηέιαβε ν Αληψληνο Καζηξηλάθεο, ηελ νπνία θαη δηαηήξεζε 

κέρξη θαη ηελ έιεπζε ηνπ πνιέκνπ.
824

 

 

1.3.1. Ζ πξώηε πεξίνδνο (1924-1927). 

 

Ζ πξψηε ζπδήηεζε ηνπ Γ.. ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ, 

δηεμήρζε ζηηο 22 επηεκβξίνπ 1924, νπφηε θαη παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ 

πκβνπιίνπ, ε έθζεζε ηεο δεχηεξεο επηηξνπήο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ. Παξά 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 28 Ηνπιίνπ 1924.  
818

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 25 Απγνχζηνπ 1924.  
819

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 20 Απγνχζηνπ 1927. ηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο, πξνέθπςε λέν δήηεκα 

σο πξνο ηνλ ηξφπν εθινγήο ηνπ αληηπξνζψπνπ, θαζψο ην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ ππνζηήξηδε φηη 

απηή έπξεπε λα γίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε , ελψ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 11 Ηαλνπαξίνπ 1928. Χο πξνο ηηο δχν απηέο εθθξεκφηεηεο, 

απνθαζίζηεθε λα δεηεζεί ε αλαγλψξηζε ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Γ.. θαη φρη ηεο Γ.., επί ηεο εθινγήο 

ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ φπσο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ ηκήκαηνο, λα 

εθιέγεη δηθφ ηνπ αληηπξφζσπν, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 1 Φεβξνπαξίνπ 1928. Δλ αλακνλή ησλ 

νξηζηηθψλ απνθάζεσλ, ην Γ.., εμέιεμε ηνλ Απξίιην ηνλ Καζηκάηε, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 18 

Μαΐνπ 1928. Σν δήηεκα έθιεηζε κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 9
εο

 Απγνχζηνπ 

1930, κε ην νπνίν ηθαλνπνηήζεθαλ θαη ηα δχν αηηήκαηα, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, Αξ. 277, 9 Απγνχζηνπ 1930. 
820

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 14 Γεθεκβξίνπ 1930. 
821

 Ζ απφιπζε ηνπ Καζηειιάθε βαζίζηεθε ζην άξζξν1 ηνπ λφκνπ 3968/1929, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 

67, 23 Φεβξνπαξίνπ 1929. Παξφηη, φπσο δηαπίζησζε θαη ην Γ.., δελ είλαη ζαθέο πψο νη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο ζπλδένληαλ κε ηελ απφιπζε ηνπ Καζηειιάθε, απνθαζίζηεθε ε απνδνρή 

ηεο απφθαζεο κέρξη λα απνζαθεληζηεί ην δήηεκα, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 21 επηεκβξίνπ 1934.  
822

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 28 επηεκβξίνπ 1934.  
823

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 26 Απγνχζηνπ 1938. 
824

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 22 επηεκβξίνπ 1938. 
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ηελ πιεζψξα ησλ αξλεηηθψλ επηζεκάλζεσλ σο πξνο ηνλ κέρξη ηφηε ηξφπν 

δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, ε ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε κνλαρά ζην ελδερφκελν ηεο 

δηαθνπήο ηνπ, ιφγσ ηεο κε έγθαηξεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ κεραλεκάησλ.
825

 Σν 

κνηίβν απηφ αλαπαξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα έσο θαη ην θαινθαίξη ηνπ 1925, ηνλίδνληαο ηε ζηαζεξή άξλεζε ηνπ Γ.. λα 

εμεηάζεη ζε βάζνο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο, επί ησλ 

πνηθίισλ δεηεκάησλ πνπ είραλ ηεζεί ζε δεκφζην επίπεδν. Οη φπνηεο παξεκβάζεηο, 

ππήξμαλ πεξηζηαζηαθέο, απνζθνπψληαο ζηελ άζθεζε πηέζεσλ ζηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ, θαη ηε 

δηεπζέηεζε, ζε δεχηεξν επίπεδν, νξηζκέλσλ παξάπιεπξσλ δεηεκάησλ.
826

 

Γελ ζα πξέπεη σζηφζν λα ζεσξεζεί φηη ε κεηξηνπαζήο απηή ζηάζε, ε νπνία ζε 

κεγάιν βαζκφ δηαηεξήζεθε κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, νθεηιφηαλ 

ζηελ ππαλαρψξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηελ εγθαηάιεηςε απφ 

κέξνπο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., ηνπ δηθαηψκαηνο λα παξαθνινπζεί θαη λα έρεη ιφγν ζηελ 

εμέιημε ηνπ έξγνπ. ηα πξαθηηθά άιισζηε ηνπ Γ.., θαηαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα ε 

ζπλερήο πξνζπάζεηα ηεο δηνίθεζεο λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο απφ φιεο ηηο 

δπλαηέο πεγέο, επηδηψθνληαο λα ζρεκαηίζεη κία ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα γηα ηα 

ηεθηαηλφκελα, νξγαλψλνληαο αθφκα θαη εηδηθέο ζπλεδξηάζεηο, πξνθεηκέλνπ ν 

«αληηπξφζσπνο ηεο Οξγάλσζεο» ζηε Λ.Δ., λα ελεκεξψζεη ηα κέιε γηα ηηο ηξέρνπζεο 

εμειίμεηο.
827

  

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην πκβνχιην ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. επέιεμε λα δηαηεξήζεη 

ηελ ζηάζε απηή, απνθεχγνληαο θάζε αλάκεημε ζηηο αληηπαξαζέζεηο πνπ μέζπαζαλ 

ζηα ηέιε ηνπ 1924, ζα πξέπεη αξρηθά λα αλαδεηεζνχλ ζην ρξφλν ζχζηαζεο ηνπ, 

ηέζζεξα ζρεδφλ ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ. Χο έλαο λένο 

ζεζκφο πνπ δελ είρε εδξαηψζεη αθφκα επαξθψο ηελ παξνπζία ηνπ ζην Ζξάθιεην, δελ 

ππάξρεη ακθηβνιία φηη ην Δ.Β.Δ.Ζ. αδπλαηνχζε λα παξέκβεη δπλακηθά, ζε δηεξγαζίεο 

πνπ ήδε βξίζθνληαλ ππφ ηνλ έιεγρν άιισλ ηζρπξψλ νξγαλψζεσλ, φπσο ζηελ 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 22 επηεκβξίνπ 1924. 
826

. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζην δήηεκα ηεο έιιεηςεο ζηεγάζηξσλ θαη απνζεθψλ, εηδηθά κεηά ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ πθηζηάκελσλ ην 1924 ιφγσ ππξθαγηάο, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2671, 12 Απξηιίνπ 

1924. πλνιηθά, σο πξνο ην δήηεκα ησλ απνζεθψλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ ηνπ ιηκαληνχ, εληνπίδνληαη 

θαηά ηα έηε 1924-1925, ηνπιάρηζηνλ 15 αλαθνξέο, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ επίκνλε πξνζπάζεηα ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ πξνο ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο. Δλδεηθηηθά βιέπεηε: Δ.Β.Δ.Ζ., 

Π.Γ.., η.1, 19 Ηαλνπαξίνπ 1925 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 18 Φεβξνπαξίνπ 1926. 
827

 Δηδηθφηεξα, θαηά ηελ πξψηε απηή πεξίνδν, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάγλσζε εθζέζεσλ ηεο 

McAlpine, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 26 Ννεκβξίνπ 1924 θαη αλαθνξψλ ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ. γηα ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 8 Γεθεκβξίνπ 1924 φπσο θαη 

Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 21 Γεθεκβξίνπ 1924. 
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πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν Δκπνξηθφο ζχιινγνο.
828

 ε έλα δεχηεξν σζηφζν επίπεδν, ε 

ζηάζε απηή ζπκβαδίδεη κε ηελ γεληθφηεξε, πάγηα πνιηηηθή ηνπ Γ. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ηελ πξνζήισζε ζε κία δηαξθή νπδεηεξφηεηα, 

θαη ηε δηαηήξεζε κηαο, έζησ ζε ηππηθφ επίπεδν, αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο θαη παξάγνληεο, απνθεχγνληαο ζπζηεκαηηθά ηελ φπνηα αλάκημε ζε 

πεδία πνπ δελ αλήθαλ ζηελ άκεζε δηθαηνδνζία ηνπ.  

Ζ ηαθηηθή απηή ηέζεθε ζε δνθηκαζία, φηαλ ζηα κέζα Ηνπλίνπ ηνπ 1925, ν Μηρ. 

Καζηειιάθεο θαη ν Μελάο Γεσξγηάδεο ελεκέξσζαλ ην Γ.. ζρεηηθά κε ην 

ελδερφκελν δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο. Καινχκελν λα ηνπνζεηεζεί επί ελφο δηιιήκαηνο, 

πνπ, θαηά ηελ δηθή ηνπ αληίιεςε, αθνξνχζε φρη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο, αιιά ηε 

ζπλέρηζε ή κε ηνπ έξγνπ, ην Γ.. ππνζηήξημε φηη ε ιήςε κηαο ηφζν θαζνξηζηηθήο 

απφθαζεο δελ κπνξνχζε λα γίλεη απφ έλα κφλν θνξέα, αιιά απφ ην ζχλνιν ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ παξαγφλησλ ηνπ λνκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ νξίζηεθε ε δηεμαγσγή 

εηδηθήο ζπλέιεπζεο, φπνπ ζα έπξεπε λα θιεζνχλ φινη νη ηνπηθνί παξάγνληεο.
829

  

Αληίζηνηρε ήηαλ ε αληίδξαζε ηνπ Γ.. έλα ρξφλν αξγφηεξα, ζηε αλαθνίλσζε 

φηη ε McAlpine, πξνέβε ζηελ παξαρψξεζε πξνζεζκίαο δέθα εκεξψλ πξνο ηε Λ.Δ., 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη αλ ζα απνδέρνληαλ ηελ πξφηαζε ηεο Ereka, 

αληηπξφζσπνπ ζηελ Διιάδα ηεο γεξκαληθήο εηαηξίαο Holzmann, λα αλαιάβεη ην 

έξγν.
830

 Αλαγλσξίδνληαο φηη ην νπζηαζηηθφ δηαθχβεπκα δελ ήηαλ ε πξνζθνξά ηεο 

Ereka, αιιά ε απνδνρή ησλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ πνπ είρε ζέζεη ε McAlpine, ηα 

κέιε ηνπ Γ.. αξλήζεθαλ γηα άιιε κία θνξά λα ιάβνπλ ηελ φπνηα απφθαζε, 

αθνινπζψληαο μαλά ηελ πνιηηηθή ηνπ δηακνηξαζκνχ ηεο επζχλεο.
831

 Ζ εηδηθή 

επηηξνπή πνπ ζρεκαηίζηεθε ζηηο αξρέο Ηνπιίνπ, απνηεινχκελε απφ ηνπηθνχο θνξείο 

θαη παξάγνληεο
832

, ηάρζεθε ππέξ ηεο άλεπ φξσλ ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ ππφ ην 

πθηζηάκελν θαζεζηψο. Χο επηζθξάγηζε ηνπ νξηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο απφθαζεο 

απηήο, ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ε παξαίηεζε ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ κήλα, απφ ηελ Λ.Δ., 

                                                      
828

 Δλδεηθηηθή είλαη ε ζπάληα αλαθνξά ζηα δεκνζηεχκαηα ηεο πεξηφδνπ, ζηηο ζέζεηο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. σο 

πξνο ην δήηεκα ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ, ζπγθξηηηθά κε ηηο αλαθνξέο γηα ηηο απνθάζεηο ηεο Λ.Δ., ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ, ελδεηθηηθά βιέπεηε: Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3390, 10 

Ηνπλίνπ 1926.. 
829

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 5 Ηνπλίνπ 1925. 
830

 Ίδε, αξηζ. 1051, 8 Ηνπιίνπ 1926. 
831

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3390, 10 Ηνπλίνπ 1926. 
832

 Ζ επηηξνπή απηή, απνηεινχληαλ απφ ηνπο Δκκ. Πνιπρξνλίδε, Γ. Καηεράθε, Η. Πεξδηθνγηάλλε, Δκκ. 

Μειηζζείδε, Γ. Μηηζνηάθε, η. Μαθξάθε, Η. Καξνχδν θαη Ν. Γηαιεξάθε, βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 

3420, 10 Ηνπιίνπ 1926. 
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ηνπ Μελά Γεσξγηάδε θαη ηνπ Γεψξγηνπ Κνθθηλάθε, αληηπξνζψπνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ.
833

  

 

1.3.2. Ζ ρξεκαηνδνηηθή θξίζε ηνπ 1927.  

 

Οη παξαπάλσ δηεξγαζίεο, απέηξεςαλ ηε δηάιπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Λ.Δ. 

θαη ηεο McAlpine, δελ νδήγεζαλ φκσο θαη ζηελ επίζπεπζε ησλ εξγαζηψλ. Οη 

αληηπαξαζέζεηο θαη ηα ηερληθά πξνβιήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ είραλ 

θαζπζηεξήζεη θαη άιιν ηηο εξγαζίεο, ελψ ν λένο γεξαλφο, πνπ έθηαζε ζην Ζξάθιεην 

ζηα ηέιε ηνπ 1926
834

, ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν γηα κεξηθέο εβδνκάδεο, πξηλ 

θαηαζηξαθεί θαη απηφο θαηά ηε δηάξθεηα ζθνδξήο ζαιαζζνηαξαρήο.
835

 

Σελ θαηάζηαζε πεξηέπιεμε αθφκα πεξηζζφηεξν, ε πξσηνβνπιία ηεο Λ.Δ., λα 

θαιέζεη ζηηο αξρέο ηνπ 1927 ηνλ Ed. Quellennec, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη επί 

ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ
836

, ρσξίο φκσο λα έρεη εμαζθαιηζηεί ηελ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ.
837

 Ζ δεκνζηνπνίεζε ηεο κειέηεο ηνπ, απεηέιεζε αθνξκή γηα ηελ 

έθηαθηε ζχγθιεζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., φπνπ απνθαζίζηεθε λα αλαιεθζεί 

πξσηνβνπιία πξνθεηκέλνπ ην ζχλνιν ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Quellennec λα πξνσζεζνχλ 

πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο.
838

  

πσο φκσο ζχληνκα απνδείρζεθε, ην νπζηαζηηθφ εκπφδην γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ 

έξγνπ, δελ ήηαλ ηφζν ε ηερληθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ, φζν ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

πνπ είραλ επηθέξεη νη πνιπάξηζκεο θαζπζηεξήζεηο. Δλδεηθηηθή ηεο πεξηπινθφηεηαο 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε πνιπθσλία πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 

πεγέο επί ηνπ δεηήκαηνο ησλ δαπαλψλ. ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ ην 1924 ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο αλεξρφηαλ ζηηο 59.856.750 δξαρκέο.
839

 ηα ηέιε ηνπ 1925, ε Λ.Δ. 

αλήγαγε ην πνζφ απηφ, ζηα 85.792.900 δξρ.
840

 , ελψ ν Γθίλεο ζηελ έθζεζε ηνπ ζηηο 

                                                      
833

 Ίδε, αξηζ. 1067, 30 Ηνπιίνπ 1926. 
834

 Ίδε, αξηζ. 1158, 30 Ννεκβξίνπ 1926. 
835

 Ίδε, αξηζ. 1166, 12 Γεθεκβξίνπ 1926. 
836

 Απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν Quellennec, απφ θνηλνχ κε ηνλ Γθίλε, 

εληνπίζηεθε κφλν ην δεχηεξν κέξνο. ε απηφ γηλφηαλ αλαθνξά ζε κία πιεηάδα ηερληθψλ πξνβιεκάησλ, 

ηα νπνία έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα, βιπ. Δθεκ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 1584, 16 Φεβξνπαξίνπ 1927 

φπσο θαη Νέα Γελεά, αξηζ. 837, 19 Φεβξνπαξίνπ 1927. Γηα ηελ εξγαζία απηή ν Quellennec, έιαβε 

60.000 δξρ. απφ ηελ Λ.Δ., απφ ηηο νπνίεο θξάηεζε κφλν 1.000 δξρ., δηακνηξάδνληαο ην ππφινηπν πνζφ 

ζην Πνιηηηθφ Ννζνθνκείν, ην Πησρνθνκείν θαη ην πζζίηην ησλ πξνζθχγσλ, βιπ. Νέα Γελεά, αξηζ. 

833, 10 Φεβξνπαξίνπ 1927. 
837

 Καηά ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ζηε Λ.Δ., ε πξάμε απηή πξνθάιεζε ζηηο αξρέο ηνπ 1927, ηελ 

θεκνινγία φηη ην Τπνπξγείν επξφθεηην λα πξνβεί ζηε καδηθή απφιπζε ησλ κειψλ ηεο Λ.Δ., βιπ. 

Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 25 Ηνπλίνπ 1926. 
838

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 21 Απξηιίνπ 1927. 
839

 Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει.41. 
840

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3144, 27 επηεκβξίνπ 1925. 
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αξρέο ηνπ 1926, ππνιφγηδε πσο κφλν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θπξίσο θπκαηνζξαχζηε 

ζα ρξεηάδνληαλ 66.000.000 δξαρκέο.
841

 Χο πξνο ηα ρξήκαηα πνπ είραλ δαπαλεζεί απφ 

ην 1922 κέρξη ην Μάξηην ηνπ 1924, ν θαζέλαο απφ απηνχο ππνιφγηδε φηη αλέξρνληαλ 

ζε 20.438.587
842

, 20.392.900 θαη 25.761.053 δξρ., αληίζηνηρα, ελψ ε McAlpine 

πξνζδηφξηδε ην πνζφ απηφ ζηα 23.325.000 δξρ..
843

 ιεο σζηφζν νη πιεπξέο, 

ζπκθσλνχζαλ φηη, πεξίπνπ ην 75%, ησλ δαπαλψλ, αθνξνχζε ηελ πξνκήζεηα ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ βαζηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1925, ν Μηρ. Καζηειιάθεο αλαθνίλσζε ζην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., 

φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο, είρε πιένλ πξνζεγγίζεη ηα 34.292.017,96 δξρ., κε ηα έζνδα 

ηνπ Λ.Σ., απφ ηελ έλαξμε ησλ έξγσλ, καδί κε ηα δάλεηα, λα αλέξρνληαη ζε 

36.318.155,15 δξρ., επηηξέπνληαο ηε δεκηνπξγία απνζεκαηηθνχ κφιηο 2.026.137 δξρ., 

απφ ηα νπνία, ε Δηαηξία απαηηνχζε ηελ άκεζε θαηαβνιή ελφο εθαηνκκπξίνπ.
844

 Ζ 

αλαθνξά ηεο Λ.Δ., ην επηέκβξην ζηελ χπαξμε απνζεκαηηθνχ 14.700.000 δξρ., 

πξνεξρφκελν «…εθ ησλ ηειεπηαίσλ δαλείσλ θαη εμ εηζπξάμεσλ…»
845

, ππνδειψλεη ηε 

ζχλαςε ελφο αθφκα δαλείνπ θαηά ην δηάζηεκα αλάκεζα ζηνλ Ηνχλην θαη ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 1925. 

Χζηφζν ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ε Λ.Δ. ππνζηήξημε φηη απαηηνχληαλ 

ηνπιάρηζηνλ 65.400.000 δξρ. γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. Παξάιιεια, ηα 

πξνζδνθψκελα έζνδα θαηά ηελ επφκελε ηεηξαεηία δελ αλακέλνληαλ λα ππεξβνχλ ηα 

30.000.000 δξρ., νδεγψληαο ζηελ δηακφξθσζε ειιείκκαηνο ηεο ηάμεο ησλ 

20.700.000 δξαρκψλ. ηα ηέιε πιένλ ηνπ 1925 ήηαλ ζαθέο φηη ε ζχλαςε ελφο αθφκα 

δαλείνπ ήηαλ πξαθηηθά αλαπφθεπθηε. Ζ πξννπηηθή απηή απνηεινχζε ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο πνπ είρε δηαηππψζεη ν Γεσξγηάδεο, ήδε απφ ην 

θαινθαίξη ηνπ ίδηνπ έηνπο.
846

 

Σελ πξφβιεςε απηή επαλέιαβε ν ίδηνο, ιίγν πξηλ ηελ παξαίηεζε ηνπ, ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1926, ζην πιαίζην ηεο ελεκέξσζεο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., επί ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο πξνκήζεηαο ηνπ λένπ γεξαλνχ, απνηπγράλνληαο σζηφζν λα πξνθαιέζεη 

ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ επηθπιάρζεθε λα ηνπνζεηεζεί κφλν κεηά ηε 

                                                      
841

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3316, 24 Μαξηίνπ 1926. 
842

 Μηηζνηάθεο, ό.π., ζει.77. 
843

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ.3148, 1 Οθησβξίνπ 1925. 
844

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 5 Ηνπιίνπ 1925. 
845

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3144, 27 επηεκβξίνπ 1925.  
846

 Δηδηθφηεξα ν Γεσξγηάδεο είρε ππνζηεξίμεη φηη αλ «…ην έξγνλ εμαθνινπζήζε γελφκελνλ σο 

ζήκεξνλ ζα εμαληιεζή θαη ην λένλ δάλεηνλ θαη ζα επξεζψκελ κεηά έλ ή δχν έηε πξν αλαγθαζηηθήο 

δηαθνπήο ηνπ έξγνπ ειιείςε ρξεκάησλ […] δεδνκέλνπ φηη ζα είλαη αδχλαηνο ε εμεχξεζηο θαη πέκπηνπ 

δαλείνπ», βιπ. Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 3092, 5 Απγνχζηνπ 1925. 
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δεκνζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο ηνπ λένπ κεραληθνχ ηεο Λ.Δ., Αρηιιέα Πεξδηθάξε.
847

 

Χζηφζν, παξά ηελ πξνζήισζε ζηελ πνιηηηθή ηεο άλεπ φξσλ ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ, 

είραλ πιένλ αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη αθφκα θαη εληφο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., νη πξψηεο 

αληηδξάζεηο ζηελ πξννπηηθή ηεο πξνζζήθεο λέσλ βαξψλ, κέζσ ηεο ζχλαςεο ελφο 

αθφκα δαλείνπ.
848

 Έλα κήλα αξγφηεξα, θαηά ηελ εθ λένπ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ν 

πξφεδξνο ππνζηήξημε γηα πξψηε θνξά φηη, γηα έλα ηφζν ζεκαληηθφ έξγν, φπσο απηφ 

ηνπ λένπ ιηκαληνχ, ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη αλνρή, φρη φκσο πέξα απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν φξην.
849

 

ηηο αξρέο ηνπ 1927, νη φπνηεο επηθπιάμεηο κεηαηξάπεθαλ ζε βεβαηφηεηα, 

φηαλ ε Λ.Δ. πξνέβε ζηε ζχλαςε ηνπ πέκπηνπ θαηά ζεηξά δαλείνπ απφ ηε λενζχζηαηε 

Κηεκαηηθή Σξάπεδα, χςνπο 180.000 ιηξψλ, κε ζρεηηθά πςειφ επηηφθην (9%), έρνληαο 

φκσο εμαζθαιίζεη ην δηθαίσκα ηεο ζπλνιηθήο απνπιεξσκήο ηνπ (option), εληφο δχν 

εηψλ. Σα δηαρεηξηζηηθά σζηφζν πξνβιήκαηα παξέκεηλαλ, νδεγψληαο ηνλ Ηνχλην ζε 

παξαίηεζε ηνλ πξφεδξν ηεο Ληκεληθήο, Γεψξγ. Καηεράθε
850

 , ελψ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

ίδηνπ έηνπο αλαθέξεηαη ε αλάγθε ζχλαςεο ελφο αθφκα δαλείνπ, χςνπο 25.000.000 

δξαρκψλ. Ζ πξννπηηθή απηή, εμεηάζηεθε απφ ην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. κε βάζε ηέζζεξα 

ελαιιαθηηθά ζελάξηα
851

, εθ ησλ νπνίσλ ην πκβνχιην νκφθσλα επέιεμε ην πξψην, 

επηκέλνληαο ζηελ ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ, ζέηνληαο φκσο σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ ηεο Κηεκαηηθήο Σξάπεδαο, θαη ηελ αλαδήηεζε λένπ ζην 

εμσηεξηθφ, κε επλντθφηεξνπο φξνπο.
852

 

Ζ ηειηθή απφθαζε πάξζεθε κεηά απφ ηελ δηεμαγσγή κίαο αθφκα ζπλέιεπζεο 

ζηα γξαθεία ηε Ννκαξρίαο, κε ηε ζπκκεηνρή νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη άιισλ 

παξαγφλησλ ηεο πφιεο, φπνπ νη παξηζηάκελνη, κε ηελ εμαίξεζε ηξηψλ κφλν αηφκσλ, 

ηάρζεθαλ κε ηελ απφθαζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., πεξηνξηδφκελνη λα δεηήζνπλ ηελ, θαηά ην 

                                                      
847

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 18 Απξηιίνπ 1926.  
848

 Σν δήηεκα είρε ηεζεί γηα πξψηε θνξά ηελ άλνημε ηνπ 1925, απφ ηνλ αληηπξφεδξν Ησαλ. Γξαθνληίδε, 

βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.1, 23 Απξηιίνπ 1925.  
849

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 25 Ηνπλίνπ 1926. 
850

 Νέα Γελεά, αξηζ. 884, 2 Ηνπλίνπ 1927. Οξηζκέλεο αλαθνξέο ππνδειψλνπλ ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο 

απηήο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., Ησ. Καξνχδν κέρξη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1927, νπφηε θαη 

παξαηηήζεθε, βιπ. Νέα Γελεά, αξηζ.934, 24 Ννεκβξίνπ 1927. Γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο, δελ 

εληνπίζηεθε θάπνηα αλαθνξά, κέρξη θαη ην Μάην, φπνηε πξφεδξνο ηεο Λ.Δ. νξίζηεθε ν Μηραήι 

γνπξφο, βιπ. Αλόξζσζηο ,αξηζ.1848, 23 Γεθεκβξίνπ 1927. 
851

 Σν πεξηερφκελν ησλ ππφινηπσλ πξνηάζεσλ δελ αλαθέξεηαη, εχινγα φκσο κπνξεί λα ππνηεζεί φηη 

δηαθνξνπνηνχληαλ κε βάζε ηνπο φξνπο δαλεηζκνχ θαη γεληθφηεξα ηελ πεγή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Οξηζκέλα ίζσο πεξηιακβαλφηαλ πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ή αθφκα θαη ηελ 

νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ έξγνπ. 
852

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 5 Οθησβξίνπ 1927. 
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βέιηηζην δπλαηφλ ηξφπν, δηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ζχλαςεο ηνπ λένπ δαλείνπ.
853

 

πσο φκσο απνδείρζεθε θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο, ε πξννπηηθή απηή ήηαλ πνιχ 

πην δχζθνιε. Υσξίο ηελ αλαγθαία ρξεκαηνδφηεζε, θαη κε ηελ McAlpine λα δηεθδηθεί 

ηελ εθ λένπ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο, ην ελδερφκελν δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο θαη 

ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ κέζσ απηεπηζηαζίαο επαλέξρεηαη μαλά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

1927.
854

 

Ζ πξννπηηθή απηή ζπδεηήζεθε ζε δχν δηαδνρηθέο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., 

επηθεληξσκέλεο εμ νινθιήξνπ ζην ιηκεληθφ δήηεκα, φπνπ γηα πξψηε θνξά 

θαηαγξάθεηαη ε δπλακηθή ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηα κέιε θαη ην πξνεδξείν. Αηηία ηεο 

ξήμεο ππήξμε ε ζεηηθή ζηάζε ηνπ πξφεδξνπ, Ησ. Καξνχδνπ απέλαληη ζηελ 

ελδερφκελε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο, έρνληαο ηελ ππνζηήξημε κφλν ηνπ Αιέμαλδξνπ 

Γεσξγηάδε, κέινπο ηνπ Γ.. θαη αδειθνχ ηνπ Μελά Γεσξγηάδε θαη ηνπ Αιθηβηάδε 

Μαξή, δηεπζπληή ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζην Ζξάθιεην. 

Δηδηθφηεξα, ν πξφεδξνο ππνζηήξημε φηη απφ ηε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο ζα 

εμνηθνλνκνχληαλ 10 έσο 12.000.000 δξρ., πνζφ αξθεηά κεγάιν ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ νη άκεζεο δαλεηαθέο αλάγθεο. Παξάιιεια, ν Γεσξγηάδεο 

ζέινληαο λα αλαηξέζεη ηνπο θφβνπο πεξί δηαζπάζηζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ, 

πξφηεηλε ην ζρεκαηηζκφ εηδηθήο επηηξνπήο «…εμ εθιεθηψλ πξνζψπσλ 

αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη εληηκφηεηνο…»
855

, πνπ ζα αλαιάκβαλε ηελ δηαρείξηζε  

ησλ εξγαζηψλ.  

Ζ αληηπαξάζεζε θνξπθψζεθε, κε ηελ αληίδξαζε ηνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ. παξά ηε Λ.Δ., Μηρ. Καζηκάηε, ζηελ πξφηαζε ηνπ πξνέδξνπ γηα πεξαηηέξσ 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο ζε κεηαγελέζηεξε ζπλεδξίαζε, κεηά 

απφ ηελ πξφζθιεζε θάπνηνπ εηδήκνλα, ηθαλνχ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ζρεηηθά κε ηα 

νθέιε πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ κία ελδερφκελε δηάιπζε ηεο ζχκβαζεο. ηελ 

ςεθνθνξία πνπ αθνινχζεζε επηθξάηεζε ε άπνςε ηνπ Καζηκάηε, γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο 5
ε
 Οθησβξίνπ 1927, πεξί ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ κε θάζε 

ζπζία, ζέζε ηελ νπνία θαηαςήθηζαλ κφλν νη Καξνχδνο, Γεσξγηάδεο θαη Μαξήο.
856

 

                                                      
853

 Αλόξζσζηο, αξηζ.1781, 6 Οθησβξίνπ 1927. Ζ ζπλεδξίαζε απηή, ζεκαηνδνηεί ηελ επαλεκθάληζε ηνπ 

Μηηζνηάθε ηνπ ζην πξνζθήλην, δεδνκέλνπ φηη δχν κφιηο κήλεο αξγφηεξα, εμειέγε αληηπξφζσπνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ Λ.Δ., βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 1850, 25 Γεθεκβξίνπ 1927.  
854

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 19 Γεθεκβξίνπ 1927. 
855

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.2, 20 Γεθεκβξίνπ 1927. 
856

 Νέα Γελεά, αξηζ. 941, 25 Γεθεκβξίνπ 1927.Σν δήηεκα ηεο δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο επαλήιζε ηελ 

άλνημε ηνπ 1928, επ’ αθνξκή ησλ δπζθνιηψλ ζηελ εμεχξεζε δαλείνπ, απνθξνχζηεθε φκσο θαη πάιη 

απφ ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 1940, 13 Απξηιίνπ 1928. 
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1.3.3. Σν δάλεην ηνπ νίθνπ Breumner & Tripp. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη ζαθέο φηη ε απφθαζε πεξί ηεο ζχλαςεο ελφο αθφκα 

δαλείνπ, δελ απνζθνπνχζε απιά ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, αιιά θαη ζηελ απαιιαγή απφ ην βάξνο ηνπ δαλείνπ ηεο Κηεκαηηθήο 

Σξάπεδαο. Δπηπιένλ, επηδηψθνληαλ ε αχμεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ Λ.Σ., πεξηνξίδνληαο 

παξάιιεια, ή ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, δηαηεξψληαο ζην ίδην επίπεδν, ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.
857

 

Με βάζε ηελ πξννπηηθή απηή, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1928 ε Λ.Δ. δηαθήξπμε ηελ 

πξφζεζή ηεο λα ζπλάςεη δάλεην, χςνπο 250.000 ιηξψλ, πξνζθέξνληαο σο εγγχεζε 

ηνπο ιηκεληθνχο θφξνπο, πνπ θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ππνινγίδνληαλ ζε 

πεξίπνπ 12.000.000 δξρ. αλά έηνο.
858

 Με εμαίξεζε ηελ πξνζθνξά ηεο Σξάπεδαο 

Κξήηεο
859

, ε νπνία ζχληνκα απνζχξζεθε, αλαθέξεηαη ε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο 

απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ νίθνπ Breumner & Tripp, Αληψλην Κ. Μαλνπξά, θαη ηνλ 

εθπξφζσπν ηνπ νίθνπ Otravers-Tauss, Αληψλην Κνπξή. Έρνληαο σο έδξα ην Λνλδίλν, 

νη δχν απηνί νίθνη, πξνζέθεξαλ ζηε Λ. Δ. δάλεην 350.000 θαη 310.000 ιηξψλ, κε 

επηηφθην 6,5% θαη 7% αληίζηνηρα, ηηκή έθδνζεο 81%, θαη ρξφλν απνπιεξσκήο ηα 40 

έηε.
860

 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ πξνζθνξψλ αλαηέζεθε ζην κεραληθφ ηεο Λ.Δ., Αρηι. 

Πεξδηθάξε πνπ κεηέβε γηα ην ιφγν απηφ ζην Λνλδίλν, φπνπ δηαπίζησζε φηη κφλν ε 

πξνζθνξά ησλ Breumner & Tripp, βαζηζκέλε ζε θεθάιαηα ηνπ νκίινπ Lord st. 

David’s group of Trust Company, κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο ζνβαξή.
861

 Απφ ην 

ζεκείν απηφ θαη έπεηηα, μεθηλάεη κηα καθξά δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ, κε 

εθαιηήξην ην αίηεκα ησλ Breumner & Tripp γηα ηελ παξνρή πιήξνπο θξαηηθήο 

εγγχεζεο, ζεσξψληαο φηη ηα έζνδα ηεο ιηκεληθήο κφλν νξηαθά κπνξνχζαλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ.
862

 Ζ πξνυπφζεζε απηή ηθαλνπνηήζεθε 

ζηα ηέιε Οθησβξίνπ ηνπ 1928, κεηά απφ ηε κεηαηξνπή ηεο ηηκήο έθδνζεο ηνπ 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 9 Ννεκβξίνπ 1928. 
858

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 1888, 9 Φεβξνπαξίνπ 1928, Αξρείν Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, έγγξαθν 173.121.22. 

φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 9 Ννεκβξίνπ 1928. 
859

 Ίδε, αξηζ. 1520, 23 Μαξηίνπ 1928, Αξρείν Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, έγγξαθν 173.156.34, φπσο θαη 

Δθεκ. Διεπζέξα θέςηο, αξηζ. 27, 9 επηεκβξίνπ 1928.  
860

 Αξρείν Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, έγγξαθν 173.22.027. 
861

 Αξρείν Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, έγγξαθν 173.121.24. 
862

 Αξρηθά δεηήζεθε ε παξνρή εγγχεζεο απφ ην Γήκν Ζξαθιείνπ, αίηεκα πνπ έγηλε δεθηφ, κφλν φκσο 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 50.000 δξαρκψλ, βιπ. Αξρείν Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, έγγξαθν 173.121.23. 
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δαλείνπ απφ 81% ζε 85%, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηνπο φξνπο δαλεηζκνχ ηνπ 

Διιεληθνχ θξάηνπο.
863

 

κσο νη θαζπζηεξήζεηο ζηε λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο εγγχεζεο (Ν. 

3731/1929)
864

, φπσο θαη ε χπαξμε νξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ ζηηο δηαηππψζεηο, πνπ 

ηππηθά έπξεπε λα είραλ νινθιεξσζεί σο ηα κέζα Ννεκβξίνπ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ, ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο αλφδνπ ησλ επηηνθίσλ. Σν 

γεγνλφο απηφ, πξαθηηθά αλαηξνχζε ηε κείσζε ηεο ηηκήο έθπησζεο, ρσξίο απφ κέξνπο 

ηνπ νίθνπ, λα ππάξρεη ε πξφζεζε λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ παξαρσξήζεηο. Τπφ ηα λέα 

απηά δεδνκέλα, θαη παξά ηηο δεκφζηεο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Ησ. Καξνχδνπ πεξί ηνπ 

αληηζέηνπ
865

, ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1929 ην φιν δήηεκα νδεγήζεθε ζε αδηέμνδν, 

γηα λα αθνινπζήζεη ε νξηζηηθή θαηάξξεπζε ηεο ζπκθσλίαο ηελ άλνημε, κεηά θαη απφ 

ηελ άκεζε παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ.
866

 

 

1.3.4. Σν δάλεην ηνπ νίθνπ Edonto Syndicate.  

 

Σα άκεζα ρξεκαηνδνηηθά πξνβιήκαηα ηνπ Λ.Σ., αληηκεησπίζηεθαλ κέζσ ηεο 

ρνξήγεζεο απφ ην θξάηνο ελφο ρακειφηνθνπ δαλείνπ
867

, ρσξίο φκσο παξάιιεια λα 

δηαθνπεί ε πξνζπάζεηα εμεχξεζεο λέαο πεγήο δαλεηζκνχ. Σν ρξνληθφ φξην ήηαλ ν 

Οθηψβξηνο ηνπ 1929, νπφηε θαη ζα έπαπε λα ηζρχεη ην δηθαίσκα ηεο εμαγνξάο ηνπ 

δαλείνπ ηεο Κηεκαηηθήο Σξάπεδαο.
868

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, ε Λ.Δ., 

έιαβε πξνηάζζεηο απφ ηνλ νίθν General Brokerage Company κε έδξα ην ηθάγν θαη 

αληηπξφζσπν ηνλ Γ. νπξγηαδάθε, ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, θαη ηνλ νίθν ηνπ Λνλδίλνπ 
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 χκθσλα κε νξηζκέλεο αλαθνξέο, ην αίηεκα γηα ηελ παξαρψξεζε εγγχεζεο, βαζίζηεθε ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ νίθν Hambro, αλαθνξηθά κε ηελ αλεπάξθεηα ηεο ιηκεληθήο 

θνξνινγίαο, βιπ. Αξρείν Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, έγγξαθν 173.126.21. ρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε 

ησλ φξσλ ηνπ δαλείνπ, βιέπεηε: Αλόξζσζηο, αξηζ. 2120, 1 Ννεκβξίνπ 1928, φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 

2124, 6 Ννεκβξίνπ 1928.  
864

 Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 1, 3 Ηαλνπαξίνπ 1929 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2156, 13 Γεθεκβξίνπ 1928.  
865

 Διεπζέξα θέςηο, αξηζ. 123, 3 Ηαλνπαξίνπ 1929. 
866

 Αξρείν Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, έγγξαθν 173.162.31 φπσο θαη Αξρείν Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, 

έγγξαθν 173.162.24.Ζ αληηπαξάζεζε έιεμε ζηα ηέιε Μαξηίνπ, κε εληνιή ηνπ Τπνπξγνχ 

πγθνηλσληψλ, Αληψλε Υξηζηνκάλνπ, πεξί δηάιπζεο ηεο ζπκθσλίαο θαη πξνθήξπμεο λένπ 

δηαγσληζκνχ, βιπ. Αξρείν Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, έγγξαθν 173.162. Σνλ Αχγνπζην δεκνζηεχηεθε ν 

Νφκνο 4426/1929, πεξί ηε απζεληηθήο εξκελείαο ηνπ λφκνπ 3731/1929, κε ηνλ νπνίν νπζηαζηηθά 

απνθιεηφηαλ θάζε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ δαλείνπ, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 322, 31 Απγνχζηνπ 1929. 
867

 Ο Μηρ. Καζηκάηεο, θαηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ηνλ Απξίιην ηνπ 1929, αλέθεξε φηη ε 

εγθαηάιεηςε ηνπ δαλείνπ ησλ Breumner & Tripp, έγηλε κεηά απφ ηε δηαβεβαίσζε ηεο θπβέξλεζεο, γηα 

ηελ παξνρή δαλείνπ 20.000.000 δξρ. άκεζα θαη 17.000.000 δξρ. κειινληηθά γηα ηνλ αληηβξαρίνλα. 

Μέρξη ηφηε, είραλ ρνξεγεζεί 6.000.000 δξρ., βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 7 Απξηιίνπ 1929. Σν 

επηέκβξην, αλαθέξεηαη φηη ν πξνζσξηλφο θξαηηθφο δαλεηζκφο αλεξρφηαλ ζε 12.000.000 δξρ., βιπ. 

Αλόξζσζηο, αξηζ. 2392, 21 επηεκβξίνπ 1929. 
868

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 1 Οθησβξίνπ 1929.  
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Endoto Syndicate, ηνλ νπνίν εθπξνζσπνχζε ν Πέηξνο Γ. Κφξπεο.
869

 Σν πεξηερφκελν 

ησλ δχν πξψησλ πξνζθνξψλ δελ είλαη γλσζηφ, σζηφζν ζχληνκα απεξξίθζεζαλ σο 

αλαμηφπηζηεο, θαζηζηψληαο σο κφλν πηζαλφ ελδερφκελν ηε ζχλαςε δαλείνπ κε ηνλ 

νίθν Endoto, γηα ην ίδην πνζφ θαη κε φξνπο παξαπιήζηνπο κε απηνχο ηνπ δάλεηνπ ησλ 

Breumner & Tripp.
870

 

Ζ αδπλακία εμαζθάιηζεο επλντθφηεξσλ πξνυπνζέζεσλ, ζε ζπλάξηεζε θαη κε 

ηε θεκνινγία φηη ν ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ, Γεψξγηνο Μαξήο ήηαλ πξφζπκνο λα 

ρνξεγήζεη έλα αθφκα δάλεην, ζπλνιηθνχ χςνπο 15.000.000 δξρ., πξνθάιεζε έληνλε 

δηρνγλσκία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ παξαγφλησλ. Οξηζκέλνη αζπάδνληαλ ηελ 

αληίιεςε φηη, εθφζνλ ην πνζφ θάιππηε ηηο άκεζεο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ην εμσηεξηθφ 

δάλεην κπνξνχζε λα απνθεπρζεί, εμαζθαιίδνληαο ηελ απνπιεξσκή ελφο κέξνπο έζησ 

ησλ δαλείσλ ζε δξαρκέο θαη φρη ζε ζπλάιιαγκα.
871

 Σν δίιεκκα απηφ μεπεξάζηεθε, 

κέζσ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ πγθνηλσληψλ, πνπ έζπεπζε λα ελεκεξψζεη 

ηε Λ.Δ., φηη ην θξαηηθφ δάλεην δελ ζα μεπεξλνχζε ηα 6.000.000 δξρ., επηβάιινληαο 

παξάιιεια ηελ άκεζε απνδνρή ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ νίθν Endoto.
872

 

Χζηφζν, λέεο δηαπξαγκαηεχζεηο αθνινχζεζαλ, θαηαιήγνληαο ην Γεθέκβξην, 

κέζα απφ αληηπαξαζέζεηο θαη ζπκβηβαζκνχο
873

, ζηελ ππνγξαθή ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο, θαη ην ηχπσκα ησλ πξψησλ νκνινγηψλ
874

, πξνθαιψληαο έλα πξφζθαηξν 

θιίκα επθνξίαο ζηνλ ηνπηθφ Σχπν, γηα λα αθνινπζήζεη ζχληνκα κία αθφκα ζνιή 

πεξίνδν αδξάλεηαο.
875

 Σνπο επφκελνπο κήλεο αθνινχζεζε έλαο δεχηεξνο θχθινο 

δηαπξαγκαηεχζεσλ
876

, θαηαιήγνληαο ζε λέν αίηεκα πξνο ηε Λ.Δ., αλαθνξηθά κε ηελ 

παξνρή κηαο αθφκα πξνζεζκίαο γηα ηελ απφδνζε ηνπ δαλείνπ, κέρξη ηα ηέιε 

                                                      
869

 Αξρείν Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, έγγξαθν 173.122.027. 
870

 Ζ πξνζθνξά ήηαλ γηα δάλεην χςνπο 350.000 ιηξψλ κε πξνζεζκία απνπιεξσκήο 40 εηψλ, απφδνζε 

81%, επηηφθην 7% θαη πξνκήζεηα 0,3%, κεηαηξέςηκν κε ηελ παξέιεπζε κίαο δεθαεηίαο , ελψ ε Λ.Δ. 

απαιιαζζφηαλ απφ θφξνπο θαη ραξηφζεκα, πνπ ήηαλ θαη ην βαζηθφ ζεκείν αληηπαξάζεζεο ή 

ηνπιάρηζηνλ ε αθνξκή γηα ηε ξήμε, ζηελ πεξίπησζε ηνπ δαλείνπ ησλ Breumner & Tripp. βιπ. Αξρείν 

Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, έγγξαθν 173.22.027, φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 1 Οθησβξίνπ 1929. 
871

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2383, 11 επηεκβξίνπ 1929. 
872

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 2 Οθησβξίνπ 1929.  
873

 Ο νίθνο Endoto, κεηά ηελ απνδνρή ηνπ δαλείνπ απφ ηε Λ.Δ., πξνζπάζεζε λα επηβάιεη λένπο φξνπο, 

νη νπνίνη απεξξίθζεζαλ κεηά θαη ηε ζρεηηθή παξαίλεζε ηνπ Γεσξ. Μαξή, πνπ γηα άιιε κία θνξά 

εγγπήζεθε ηελ θάιπςε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ ηεο Λ.Δ., βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 2440, 19 Ννεκβξίνπ 

1929.  Δλ ηέιεη, ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ, νη δαλεηζηέο ππαλαρψξεζαλ, βιπ, Αλόξζσζηο, αξηζ. 2452, 1 

Γεθεκβξίνπ 1929.  
874

 ε αληίζεζε κε ηνλ νίθν Breumner & Tripp, ν νίθνο Endoto, δελ δηέζεηε δηθά ηνπ θεθάιαηα αιιά 

επξφθεηην λα ηα απνθηήζεη κέζσ ηεο πψιεζεο νκνινγηψλ ζηελ Αγγιηθή θεθαιαηαγνξά. Οη ζρεηηθέο 

νκνινγίεο, ηππψζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ «Αλφξζσζε» ζηα κέζα Γεθεκβξίνπ θαη έπξεπε λα 

ππνγξαθνχλ απφ ην ππνθαηάζηεκα ηεο ΔηΔ ζην Ζξάθιεην κέρξη ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ, βιπ. Αλόξζσζηο, 

αξηζ. 2452, 1 Γεθεκβξίνπ 1929.  
875

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2498, 30 Ηαλνπαξίνπ 1930. 
876

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2538, 20 Μαξηίνπ 1930, φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2543, 12 Απξηιίνπ 1930. 
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Ηνπλίνπ.
877

 Λακβάλνληαο αθνξκή απφ ην γεγνλφο απηφ, θαη παξά ηηο δηαβεβαηψζεηο 

πεξί ηνπ αληηζέηνπ, ε Λ.Δ. απνθάζηζε λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε, εγθαηαιείπνληαο 

νξηζηηθά ηελ πξννπηηθή ηεο εμαγνξάο ηνπ δαλείνπ ηεο Κηεκαηηθήο Σξάπεδαο.  

Πξηλ αθφκα επηβεβαησζεί ε νξηζηηθή καηαίσζε ηεο ζπκθσλίαο, ν Μηραήι 

γνπξφο, σο πξφεδξνο ηεο Λ.Δ. απεπζχλζεθε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα δεηψληαο ηελ 

παξνρή δαλείνπ 60.000 ιηξψλ, γηα λα ιάβεη αξλεηηθή απάληεζε. Αληίζεηα, ην αίηεκα 

ηνπ εηζαθνχζηεθε απφ ηελ Κηεκαηηθή Σξάπεδα, πνπ δέρζεθε λα πξνθαηαβάιεη 

5.000.000 δξρ., πνζφ ειαθξψο κηθξφηεξν απφ ην ¼ ηνπ ζπλνιηθνχ δαλείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηνχλ ηα έξγα, κέρξη ηε ζχλαςε ηεο νξηζηηθήο ζπκθσλίαο.
878

  

 

1.3.5. Ζ πεξίνδνο ηεο κεηαζηξνθήο.  

 

Αγλνψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ λένπ δάλεηνπ, 

ν ηνπηθφο Σχπνο, επηθεληξψζεθε θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ζηε ξαγδαία, ζε ζρέζε κε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα, θαηαζθεπαζηηθή πξφνδν ηνπ έξγνπ.
879

 Πξάγκαηη, κεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ηερληθψλ θαη ησλ άιισλ πξνβιεκάησλ, ην κήθνο ηνπ θπξίσο 

ιηκελνβξαρίνλα ην Γεθέκβξην ηνπ 1927 είρε δηπιαζηαζηεί ζε ζρέζε ην πξνεγνχκελν 

έηνο, ελψ ην 1928, θαηά ηνλ ίδην κήλα, είρε πιένλ πξνζεγγίζεη ηα 730 κέηξα. Με 

βάζε ην αξρηθφ ζρέδην, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1929, απέκελαλ 190 κέηξα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ, ήδε φκσο εμεηαδφηαλ ε πξννπηηθή ηεο πεξαηηέξσ επέθηαζεο ηνπ 

θαηά 90 κέηξα, απφθαζε πνπ έπξεπε λα ιεθζεί πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

αθξφκσινπ.
880

 Σν επφκελν βήκα, ήηαλ ε έλαξμε ησλ εξγαζηψλ επί ηνπ αληηβξαρίνλα, 

πνπ κε βάζε ην αξρηθφ ζρέδην ζα είρε ηελ κνξθή κίαο ηεζιαζκέλεο επζείαο κήθνπο 

590 κέηξσλ, κε ζεκείν εθθίλεζεο ην βξάρν ηεο Σξππεηήο, κεξηθέο εθαηνληάδεο 

κέηξα αλαηνιηθά απφ ην παιηφ ιηκάλη.
881

 

κσο ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ είρε θηάζεη γηα άιιε κία 

θνξά ζε νξηαθφ επίπεδν. Σν αδηέμνδν πνπ ζπλεπαγφηαλ ην γεγνλφο απηφ, παξφηη κφλν 

επηθαλεηαθά ζηγφηαλ ζην επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ, απνηεινχζε θνηλφ ηφπν 

αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο. εκείν αλαθνξάο απεηέιεζε ε 

ζπλεδξίαζε ηεο 9
εο

 Ννέκβξηνπ 1928, φπνπ ν Μηρ. Καζηκάηεο, σο άηππνο εθπξφζσπνο 

ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ζηε Λ.Δ., επεζήκαλε πξνο ηα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ φηη κέρξη ηφηε, 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2578, 24 Μαΐνπ 1930. 
878

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2585, 1 Ηνπλίνπ 1930, φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2586, 3 Ηνπλίνπ 1930. 
879

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2094, 30 επηεκβξίνπ 1928.  
880

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2139, 23 Ννεκβξίνπ 1928. 
881

 Διεπζέξα θέςηο, αξηζ. 68, 27 Οθησβξίνπ 1928.  
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είραλ δαπαλεζεί ζπλνιηθά 106.000.000 δξρ., θαη ππνινγηδφηαλ φηη ρξεηαδφηαλ αιιά 

40.000.000 δξρ., ηε ζηηγκή πνπ ηα απνζεκαηηθά ηνπ ηακείνπ είραλ πεξηνξηζηεί ζηα 

3.000.000 δξαρκέο.
882

 

Παξαβηάδνληαο ηελ κέρξη ηφηε ζηαζεξά ζπλαηλεηηθή ζηάζε ηνπ, φπσο απηή 

είρε εθθξαζηεί ζε αληίζηνηρε πεξίζηαζε, έλα ρξφλν λσξίηεξα, ην πκβνχιην, 

πξνζπεξλψληαο ην δήηεκα ηνπ ππφ ζχλαςε δαλείνπ, επηθεληξψζεθε ζην θαηά πφζν νη 

ηειεπηαίνη απηνί ζρεδηαζκνί, ζα εμαζθάιηδαλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ζέηνληαλ ππφ ακθηζβήηεζε ε ηθαλφηεηα ηφζν ηεο Λ.Δ., φζν θαη ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, λα δηαρεηξηζηεί ηα δεηήκαηα πνπ νπζηαζηηθά ζα 

θαζφξηδαλ ηηο κειινληηθέο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
883

 Σελ άπνςε απηή 

εμέθξαζε θαη δεκφζηα κε άξζξν ηνπ έλα κήλα αξγφηεξα, ν ίδηνο ν πξφεδξνο, Ησ. 

Καξνχδνο, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε «…ακέζνπ κεηαθιήζεσο μέλνπ δηαζήκνπ 

ιηκεληνιφγνπ, φζηηο ζα εμεηάζε ην φινλ ιηκεληθφλ δήηεκα ππφ ηαο δηαθφξνπο απηνχο 

κνξθάο».
884

 Σν αίηεκα απηφ ηθαλνπνηήζεθε άκεζα, κέζσ ηεο πξφζθιεζεο ηνπ Ηηαινχ 

κεραληθνχ Luiggi Luigi ην Μάξηην ηνπ 1929
885

, ε έξεπλα ηνπ νπνίνπ θαηέιεμε ζε κία 

ηδηαίηεξα ζεηηθή έθζεζε, ζπκβάιινληαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ εμάιεηςε, 

ηνπιάρηζηνλ ζε έλα πξψην επίπεδν, ησλ πθηζηάκελσλ δηρνγλσκηψλ.
886

 

Χζηφζν, νη θφβνη θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ απνηέιεζαλ ηελ αηηία ηεο 

κεηαζηξνθήο ησλ θχξησλ νηθνλνκηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο πφιεο, δελ νθεηιφηαλ απιά 

ζηελ αλαζθάιεηα ηεο αζηαζνχο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. Ζ νπζηαζηηθή 

αηηία ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηε ζπλνιηθή θφπσζε ηεο ηνπηθή νηθνλνκίαο, κεηά 

απφ εθηά ρξφληα δηαξθνχο θνξνιφγεζεο, θαηάζηαζε πνπ επηδεηλψζεθε αθφκα 

πεξηζζφηεξν εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθάιεζε ε θξίζε ηνπ 1929. Σνλ ηξφπν 

πνπ νη ηνπηθνί παξάγνληεο αληηιακβάλνληαλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πεξηέγξαςε 

ν ίδηνο ν Ησ. Καξνχδνο ζε ππφκλεκα ηνπ πξνο ηνλ Luiggi, φπνπ, αθνχ δήηεζε ηελ 

άκεζε νινθιήξσζε ηνπ ιηκαληνχ, ρσξίο ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, 

επηζήκαλε ηελ αλάγθε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ππνδνκψλ, κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο δηεμαγσγήο ηνπ εκπνξίνπ.
887
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 9 Ννεκβξίνπ 1928. 
883

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 9 Ννεκβξίνπ 1928.  
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 Διεπζέξα θέςηο, αξηζ. 123, 3 Ηαλνπαξίνπ 1929. 
885

 Ο Luiggi Luigi είρε θιεζεί επί Κξεηηθήο Πνιηηείαο, λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ηα δεκφζηα έξγα 

ηνπ λεζηνχ, βιπ. Δ.Δ.Κ.Π., Αξηζ.71, 12 Οθησβξίνπ 1910. 
886

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2357, 11 Απγνχζηνπ 1929, φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 2358, 13 Απγνχζηνπ 1929.  
887

  «Ο Ννκφο καο σο είπνλ είδε θνξνινγείηαη βαξχηαηα ράξηλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ιηκέλνο εμαηηίαο 

ηεο βαξείαο ηαχηεο θνξνινγίαο ε ζπλαιιαθηηθή εκπνξηθή θίλεζηο κεηά ηνπ γείηνλνο αλαηνιηθνχ 

Ννκνχ έρεη ζρεδφλ ζηακαηήζεη ε δε επηηνπία βηνκεραλία αδπλαηεί λα κεηαθέξε ηα πξντφληα ηεο είο 
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Τπφ ηνπο φξνπο απηνχο, ην δάλεην κε ηνλ νίθν Endoto, θαη ν δηπιαζηαζκφο 

ηνπ ρξένπο, ρσξίο ηελ παξάιιειε εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ πξνυπνζέζεσλ ζε ζρέζε 

κε εθείλνπο ηεο Κηεκαηηθήο, ζεσξήζεθε σο κία πξννπηηθή πνπ δελ ζα πξνζέθεξε 

παξά κφλν θαηλνχξηα βάξε ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. ηελ ινγηθή απηή βαζίζηεθε ε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., πεξί ηεο αλάιεςεο άκεζσλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ 

απφξξηςε ηνπ αγγιηθνχ δαλείνπ, θαη ηελ απνδνρή, αληίζεηα, ηνπ ρακειφηνθνπ, 

θξαηηθνχ δαλείνπ πνπ πξνζέθεξε ν Γεσξγ. Μαξήο.
888

 Οη παξεκβάζεηο απηέο, παξφηη 

απνδείρζεθαλ αηειέζθνξεο, απνδεηθλχνπλ ηε ζαθή πιένλ πξφζεζε απφ κέξνπο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ λα αλαιάβεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, παξεκβαίλνληαο άκεζα ζηελ 

εμέιημε ησλ πξαγκάησλ. Δπηπιένλ, ε άλεπ φξσλ ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο 

απφ κέξνπο ηνπ Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ, επηβεβαηψλεη φρη κφλν ηελ αλάγθε ησλ 

επηκέξνπο παξαγφλησλ γηα ζπλεξγαζία, αιιά θαη ηε ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ησλ 

παιαηφηεξσλ αληηπξνζσπεπηηθψλ δνκψλ πξνο φθεινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
889

  

Δίλαη σζηφζν ζαθέο φηη ε κεηαζηξνθή απηή ζηελ πνιηηηθή ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., δελ 

ζπλνδεπφηαλ θαη απφ ηελ πξφζεζε λα πξνβεί ζε κία ζπλνιηθή ξήμε. Πξνηάζεηο πεξί 

ηεο άκεζεο δηακαξηπξίαο πξνο ζηελ Λ.Δ., γηα ηελ αδηθαηνιφγεηε βηαζχλε ζην δήηεκα 

ηεο εμαζθάιηζεο ηεο λέαο δαλεηαθήο ζπκθσλίαο, απεξξίθζεζαλ πακςεθεί. 

Αληίζηνηρα, επηδηψρζεθε λα ακβιπλζνχλ νη αληηδξάζεηο πνπ είραλ εθδεισζεί απφ 

κέξνπο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε αθνξκή ηφζν ηε ζηάζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. θαηά ηηο 

παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, φζν θαη εμαηηίαο νξηζκέλσλ αλαθνξψλ ζηα άξζξα ηνπ Ησ. 

Καξνχδνπ.
890

 Δπηπιένλ, ην Δπηκειεηήξην δελ ζα επηρεηξνχζε πνηέ λα ζηξαθεί ελάληηα 

ζε κία ξεηή εληνιή πξνεξρνκέλε απφ έλα Τπνπξγείν, φρη κφλν ιφγσ ηεο δηαρξνληθήο 

πξνζήισζεο ηνπ ζηελ ηήξεζε ησλ ηππηθψλ θαλφλσλ θαη ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο, 

αιιά θαη γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε παξέκβαζε νπζηαζηηθά απάιιαζζε ην Δ.Β.Δ.Ζ., φπσο 

                                                                                                                                                        
ηνπο άιινπο Ννκνχο ηεο Νήζνπ πθηζηακέλε ηνλ ζπλαγσληζκφλ ηνπ Πεηξαηψο επί παξαδείγκαηη φπνπ 

δελ θαηαβάιινληαη ηνηνχηνη θφξνη. […] Γένλ επίζεο λα ηνληζζή ηνχην φηη είο απφζηαζε 26 

ρηιηνκέηξσλ αλαηνιηθψλ ηεο πφιεσο Ζξαθιείνπ ππάξρεη θπζηθφο φξκνο ηεο Υεξζνλήζνπ είο δε ηελ 

Νφηηαλ παξαιίαλ ηνπ Ννκνχ έηεξνη θπζηθνί φξκνη ησλ Μαηάισλ θαη ηεο Αγίαο Γαιήλεο. Οη φξκνη 

νχηνη δηά κηθξάο δαπάλεο δηαξξπζκηδφκελνη δχλαληαη λα θαηαζηνχλ ιίαλ επηθίλδπλνη ζπλαγσληζηαί 

ηνπ ιηκέλνο Ζξαθιείνπ…», βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 2392, 21 επηεκβξίνπ 1929. 
888

. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 1 Οθησβξίνπ 1929. 
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  Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 17 Απξηιίνπ 1929. 
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 Καηά ην Νηθφιαν Καξέιιε, κέινο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. θαη Γεκνηηθφ ζχκβνπιν, ην δήηεκα 

μεθίλεζε απφ ην Γεσξγ. Μηηζνηάθε, αληηπξφζσπν ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηε Λ.Δ., πνπ δήισζε 

φηη ε ζηάζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη «…νη θχξηνη ηνπ Δπηκειεηεξίνπ δελ ζέινπλ λα 

γίλεη ην ιηκάλη», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 17 Απξηιίνπ 1929. 
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θαη ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ, απφ ηηο φπνηεο επζχλεο, 

αλεμαξηήησο ηεο ηξνπήο πνπ ζα έπαηξλε ε ππφζεζε ηνπ δαλείνπ.
891

  

Σα γεγνλφηα ησλ επφκελσλ κελψλ ζε κεγάιν βαζκφ δηθαίσζαλ ηε ζηάζε 

απηή. Ζ απνηπρία ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ κε ηνλ νίθν Endoto, θαη ε εμαζθάιηζε λένπ 

δαλείνπ κε ηελ Κηεκαηηθή κέζσ ηεο παξνρήο θξαηηθήο εγγχεζεο, επέηξεςε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ αληηβξαρίνλα ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο, νδεγψληαο ιίγεο 

κέξεο αξγφηεξα, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1931, ζηελ επίζεκε παξάδνζε ηνπ έξγνπ.
892

 

Μεηά απφ εξγαζίεο ζρεδφλ κίαο δεθαεηίαο, ην Ζξάθιεην είρε πιένλ απνθηήζεη έλα 

ιηκάλη, κε ζπλνιηθή έθηαζε 5.000 m
2
. Παξάιιεια φκσο, ην θφζηνο είρε αλέιζεη ζε 

ζρεδφλ 170.000.000 δξρ. , ελψ ε ηνπηθή νηθνλνκία είρε δεζκεπηεί ζηελ απνπιεξσκή 

ελφο ζεκαληηθνχ ρξένπο, ρσξίο λα κπνξεί, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο επφκελεο ηξείο 

δεθαεηίεο, λα απαιιαγεί απφ ηελ επαρζή γηα ην ηνπηθφ εκπφξην, ιηκεληθή θνξνινγία. 

Δληφο ηνπ αζθπθηηθνχ απηνχ πιαηζίνπ, ε νινθιήξσζε ησλ θπξίσο έξγσλ ηνπ 

ιηκαληνχ, δελ αληηκεησπίζηεθε απφ ζρεδφλ θακία πιεπξά σο ην ηέινο κίαο πνξείαο, 

αιιά σο ε βάζε γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ εθείλσλ επηινγψλ, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ δπλεηηθά, λα αλαθνπθίζνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 

 

1.4. Σν δήηεκα ησλ θξεπηδσκάησλ (1927-1939). 
 

Ζ πξννπηηθή λα θαηαζθεπαζηνχλ έλαο ή πεξηζζφηεξεο πξνβιήηεο εληφο ηνπ λένπ 

ιηκαληνχ, απνηεινχζε κέξνο ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ, ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ ηξφπν πνπ 

απηφ δηακνξθψζεθε απφ ην 1914 θαη έπεηηα.
893

 Χζηφζν, θαλέλα ζηνηρείν αλαθνξηθά 

κε ην δήηεκα απηφ δελ εληνπίδεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ δηεμάγνληαη κέρξη θαη ην 

1928. Σν θελφ απηφ, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηελ χπαξμε ζηελ ζχκβαζε ηνπ 1921 

εηδηθνχ άξζξνπ πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηελ Λ.Δ. λα δηαθφςεη ηα έξγα κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δχν ιηκελνβξαρηφλσλ
894

, θαζηζηά ζαθέο φηη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ 

πξψηε πεξίνδν, νη πξνβιήηεο ή φπσο επηθξάηεζε ζηηο κεηέπεηηα ζπδεηήζεηο, ηα 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 8 Ηαλνπαξίνπ 1930. 
892

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2791, 10 Φεβξνπαξίνπ 1931. 
893

 Σα ζρέδηα ηνπ ιηκαληνχ, δελ έρνπλ εληνπηζηεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο. ε θάζε 

πεξίπησζε, νη πξνθεξχμεηο ηνπ 1907 θαη ηνπ 1913, δελ πεξηιακβάλνπλ ην ζθέινο ησλ θξεπηδσκάησλ, 

πξνβιέπνληαο αληίζεηα ηελ εθβάζπλζε ηνπ ελεηηθνχ ιηκέλα, κε ηελ πξννπηηθή ίζσο λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο πεδίν θνξηνεθθφξησζεο. Μία απφ ηηο ειάρηζηεο αλαθνξέο, είλαη απηή ηνπ Μηηζνηάθε ην 1921, πνπ 

ζε ζπλέληεπμή ηνπ, αλαθέξζεθε ζηελ πξννπηηθή θαηαζθεπήο ησλ θξεπηδσκάησλ σο θάηη ην δεδνκέλν, 

επηζεκαίλνληαο ην θέξδνο πνπ ζα είρε ην Λ.Σ. απφ ηα νηθφπεδα πνπ ζα δεκηνπξγνχληαλ, βιπ. Νέα 

Δθεκεξίο, αξηζ. 1760, 17 Απξηιίνπ 1921.  
894

 Πξφθεηηαη γηα ην Άξζξν 6 ηεο ζχκβαζεο αλάκεζα ζηελ Λ.Δ. θαη ηελ McAlpine, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, 

αξηζ. 149, 21 Απγνχζηνπ 1921.  
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θξεπηδψκαηα, αληηκεησπίδνληαλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο, σο έλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζθέινο ηνπ θπξίνπ έξγνπ. 

Σν φιν δήηεκα νπζηαζηηθά αλαδεηθλχεηαη  κεηά ην 1928, φηαλ πιένλ ε 

πξννπηηθή ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζεσξνχληαλ δεδνκέλε. ρη ηπραία, ε πξψηε 

ζρεηηθή παξέκβαζε έγηλε απφ ηνλ ππνδηεπζπληή ηεο McAlpine ζην Ζξάθιεην, 

Γεψξγην Βνΐια, ρσξίο σζηφζν λα είλαη ζαθείο νη επηδηψμεηο ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, 

ε απφπεηξα απηή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο πξψηκε, ζην βαζκφ πνπ δελ είρε 

εμαζθαιηζηεί ε ππνζηήξημε ησλ εκπιεθνκέλσλ παξαγφλησλ.
895

 

Απαληψληαο ζηνλ Βνΐια, ν λένο κεραληθφ ηεο Λ.Δ., Αρηιιέα Πεξδηθάξεο, 

θαηέζηεζε ζαθέο πσο ε Λ.Δ., ζα θαηαζθεχαδε ηα θξεπηδψκαηα, φηαλ θαη εθφζνλ ε 

ηνπηθή νηθνλνκία αλαπηπζζφηαλ, εθκεηαιιεπφκελε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηεο 

παξείρε ην λέν ιηκάλη.
896

 Πέξα φπσο απφ ηελ ζπδήηεζε απηή, δχν ήηαλ ηα βαζηθά 

εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ. Κάζε ζρεηηθή πξνζπάζεηα 

πξνυπέζεηε ηελ αληηκεηψπηζε φζσλ πξνβιεκάησλ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ απφιπζε 

ελφο ζεκαληηθνχ κέξνπο ησλ θνξηνεθθνξησηψλ, θαη φζσλ θαηείραλ θαη 

εθκεηαιιεχνληαλ ηα ζθάθε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο. Υσξίο 

ηελ χπαξμε θάπνηνπ ζπκβηβαζκνχ, ππήξρε ν θίλδπλνο ηεο αληηπαξάζεζεο κε κία απφ 

ηηο πιένλ ηζρπξέο εξγαηηθέο νκάδεο ηεο πφιεο, παξαιχνληαο ηελ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαη επεξεάδνληαο αξλεηηθά αθφκα θαη ηε ζπλνιηθή εμέιημε ηνπ 

θχξηνπ έξγνπ.
897

 Απηφ φκσο πνπ φπσο απνδείρζεθε ηα επφκελα ρξφληα, απαζρνινχζε 

πεξηζζφηεξν ηελ Λ.Δ. ήηαλ ε εμαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο 

ζην λέν πιαίζην πνπ ζα δηακνξθψλνληαλ, νδεγψληαο ζηε ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε 

ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ιηκαληνχ. 

ε αληίζεζε κε ηελ πξνγελέζηεξε ζηάζε ηνπ, ην Δ.Β.Δ.Ζ. παξνπζηάδεηαη, 

ηδηαίηεξα απφ ην 1929 θαη έπεηηα, πξφζπκν λα αλακεηρζεί δπλακηθά ζηα δεηήκαηα ηνπ 

λένπ ιηκαληνχ. Έρνληαο εγθαηαιείςεη θάζε ειπίδα γηα έλα λέν δάλεην, πνπ ζα 

νδεγνχζε ζηελ ειάθξπλζε ηεο ιηκεληθήο θνξνινγίαο, ηα κέιε ηνπ Γ.., ζεψξεζαλ 

φηη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θνξηνεθθνξησηηθνχ θφζηνπο απνηεινχζε πιένλ ηε κφλε 

ελαιιαθηηθή. Δπηπιένλ, κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα επηηπγράλνληαλ θαη ε ελ κέξεη 

απνδέζκεπζε ηεο θνξηνεθθνξησηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηνπο ιηκελεξγάηεο, 

αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηελ απνδπλάκσζε θαη ηελ επθνιφηεξε θαη’ επέθηαζε, 
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. Διεπζέξα θέςηο, αξηζ. 69, 28 Οθησβξίνπ 1928. 
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 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2139, 23 Ννεκβξίνπ 1928. 
897

 Σα άηνκα πνπ ζα έραλαλ ηελ δνπιεηά ηνπο ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνινγίδνληαλ ζε πεξίπνπ 520, 

βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 2972, 19 επηεκβξίνπ 1931. 
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αληηκεηψπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, νη απαηηήζεηο ηεο νπνίαο είραλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο πξνζηξηβέο κε ην Δπηκειεηήξην.
898

  

Σελ πξνζδνθία απηή, εμέθξαζε γηα πξψηε θνξά κέζα απφ ην ππφκλεκα ηνπ 

πξνο ηνλ Luiggi ν Ησ. Καξνχδνο.
899

 Παξφηη θαλέλα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα 

δελ εηζαθνχζηεθε, ε πξφζεζε ηνπ εκπνξηθνχ θφζκνπ είρε πιένλ δηαηππσζεί κε 

ζαθήλεηα, επηβάιινληαο ζηε Λ.Δ., ηελ αλαδηάηαμε ηεο ζέζεο ηεο σο πξνο ην δήηεκα 

ησλ θξεπηδσκάησλ. κσο ε άκεζε πινπνίεζε ηεο πξννπηηθήο απηήο, παξνπζίαδε 

νξηζκέλα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, κε θπξηφηεξν απηφ ηεο εμαζθάιηζεο ηεο αλαγθαίαο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Παξά ηε δεδεισκέλε πξφζεζε φισλ ησλ πιεπξψλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ ζρεηηθνχ δαλείνπ, θαη ηελ ππέξβαζε ησλ φπνησλ 

εκπνδίσλ, πνιχ ζχληνκα θάλεθε φηη αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο θάζε πιεπξάο δελ 

ήηαλ άιινο, παξά ε επηβνιή ησλ δηθψλ ηεο πξνηεξαηνηήησλ ζην πιαίζην πνπ ζα 

ζρεκαηίδνληαλ.  

 

1.4.1. Πξνο αλαδήηεζε ρξεκαηνδόηεζεο.  

 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1929, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απφ κέξνπο ηεο Λ.Δ. λα 

απνθηήζεη ηελ πξσηνβνπιία, παξνπζηάζηεθε έλα λέν ζρέδην γηα ηελ θαηαζθεπή 

θξεπηδσκάησλ θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο ηεο Σξππεηήο, δεκηνπξγψληαο κέζσ ησλ 

πξνζρψζεσλ κία έθηαζε 40 ζηξεκκάησλ.
900

 Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην ιηκάλη ζα 

απνθηνχζε ρψξν γηα ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ, αιιά θαη ε Λ.Δ. ζα 

εμαζθάιηδε ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θαη άιια νθέιε. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ν λένο 

κεραληθφο ηεο Λ.Δ. Δπάγγεινο Γηακαιάθεο πξφηεηλε ηελ θαηεδάθηζε ηνπ Μηθξνχ 

Κνχιε, θαη ηελ θαηαζθεπή ζηελ ζέζε ηνπ ελφο κηθξνχ πξνβιήηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

ζα εμππεξεηνχληαλ νξηζκέλεο άκεζεο αλάγθεο
901

, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπξίσο 

έξγνπ, ελφο θξεπηδψηνηρνπ κήθνπο 600κ. πξνο ηα αλαηνιηθά, πνπ ζα ζρεκάηηδε κηα 

έθηαζε 75 ζηξεκκάησλ.
902

 

Αλεμάξηεηα ηα φπνηα ζρέδηα, βαζηθφ πξφβιεκα απνηεινχζε ε εμαζθάιηζε 

επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο. Οξηζκέλεο πξνηάζεηο ηνπ Πεξδηθάξε αλαθνξηθά κε ηελ 

εμαζθάιηζε έκκεζσλ πφξσλ, πνπ ζα επέηξεπαλ ζην Λ.Σ. λα απνθχγεη ηε ζχλαςε 
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 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 1 Οθησβξίνπ 1929 φπσο θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 16 Ηαλνπαξίνπ 1930. 
899

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2392, 21 επηεκβξίνπ 1929.  
900

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2451, 29 Ννεκβξίνπ 1929. 
901

 Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνβιήηα ζα εμππεξεηνχζε πξσηίζησο ηελ εμαγσγή ζηαθπιηψλ. Ζ δηαδηθαζία 

θφξησζεο ησλ επηηξαπέδησλ ζηαθπιηψλ έπξεπε λα δηεμαρζεί ζηνλ θαηά ην δπλαηφ ζπληνκφηεξν ρξφλν 

κεηά ηε ζπγθνκηδή, θαζψο απνηεινχζε ην πιένλ εππαζέο απφ ηα εμαγψγηκα πξντφληα ηνπ λεζηνχ.  
902

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2738, 2 Γεθεκβξίνπ 1930. 
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ελφο αθφκα ηξαπεδηθνχ δαλείνπ, δελ εηζαθνχζηεθαλ. Δπηπιένλ, ε πξννπηηθή ηεο 

θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ ζε θνξηνεθθνξησηέο θαη ιεκβνχρνπο, αχμεζε ζεκαληηθά 

ηηο ρξεκαηνδνηηθέο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, πνπ πιένλ ππνινγίδνληαλ ζηα 25 έσο 

30.000.000 δξαρκέο.
903

 

Κνηλή πιένλ άπνςε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ήηαλ φηη ε πινπνίεζε ηνπ 

κπνξνχζε λα γίλεη κφλν κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο ελφο λένπ δαλείνπ, κε εγγχεζε ηα 

κειινληηθά έζνδα πνπ ζα πξνέθππηαλ. Σν ελδερφκελν φκσο απηφ, πξνυπέζεηε ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ αλαγθαίνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηνπ λένπ ιηκαληνχ, κε ηε 

κνξθή πνπ ζα απνθηνχζε κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ θξεπηδσκάησλ. ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ε δεκηνπξγία θαη ε ζέζπηζε ηνπ πιαηζίνπ απηνχ, 

αλαδείρζεθε ζην βαζηθφ αληηθείκελν αληηπαξαζέζεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

παξαγφλησλ, νδεγψληαο ζηε δπλακηθή ζχγθξνπζε, ζε δεκφζην πιένλ επίπεδν κεηαμχ 

ηεο Λ.Δ. θαη ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ. 

 

1.4.2. ύγθξνπζε θαη αληηπαξάζεζε: ε δηακόξθσζε ηνπ λ.5322/1932. 

 

Οη πξψηεο ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θξεπηδσκάησλ εληνπίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 1930, ιίγνπο κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ ππνκλήκαηνο ηνπ Ησαλ. Καξνχδνπ πξνο ηνλ Luigi. Ο πξφεδξνο ππνζηήξημε φηη ην 

Δπηκειεηήξην έπξεπε κε θάζε ηξφπν λα επηκείλεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δεηήκαηνο, δηεθδηθψληαο παξάιιεια ηελ θαηά ην βέιηηζην ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζρεδίσλ.
904

 Σα ζρέδηα πνπ παξνπζίαζε ν Γηακαιάθεο ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα έγηλαλ 

δεθηά κε ηθαλνπνίεζε
905

, εθθξάζηεθαλ σζηφζν ακθηβνιίεο σο πξνο ην δήηεκα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηελ αθξίβεηα ηνπ ζρεηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ.
906

 

Χο αληηζηάζκηζκα ζηνλ θίλδπλν απηφ, ν αληηπξφζσπνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

ζηελ Λ.Δ., Μηρ. Καζηκάηεο ππνζηήξημε φηη ζα έπξεπε λα δηεπξπλζεί ν ξφινο θαη νη 

δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ησλ δηαθφξσλ εκπνξηθψλ νξγαλψζεσλ, θαη εηδηθά ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ.
907

 Μέζα απφ ηελ ηνπνζέηεζε απηή, κε ηελ νπνία έζπεπζε λα 

ζπκθσλήζεη ην Γ.., εθθξάδεηαη γηα πξψηε θνξά κε ζαθήλεηα, ε πξφζεζε ηνπ 

                                                      
903

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2392, 21 επηεκβξίνπ 1929.  
904

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 8 Ηαλνπαξίνπ 1930.  
905

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 20 Οθησβξίνπ 1928. Γελ εληνπίζηεθαλ ζρέδηα γηα ηηο πξνηάζζεηο Πεξδηθάξε.  
906

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 20 Οθησβξίνπ 1928. Οη ακθηβνιίεο απηέο επηβεβαηψζεθαλ φηαλ ηνλ επφκελν 

κήλα αλαθνηλψζεθε φηη έπξεπε ην ζρέδην λα ηξνπνπνηεζεί, πξνζζέηνληαλ 4-5.000.000 δξρ. ζην 

ζπλνιηθφ θφζηνο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 11 Ννεκβξίνπ 1930. 
907

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 20 Οθησβξίνπ 1928. 
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Δ.Β.Δ.Ζ. λα εκπιαθεί ζε νπζηαζηηθφ επίπεδν, αμηνπνηψληαο ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ 

παξείρε ν λφκνο
908

, εξρφκελν αθφκα θαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ Λ.Δ., ακθηζβεηψληαο 

ηελ ζρεδφλ απφιπηε κέρξη ηφηε δηθαηνδνζία ηεο.
909

 

Χζηφζν, ε απφθαζε απηή δελ εθθξάζηεθε άκεζα κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο, δεδνκέλνπ φηη θαηά ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ εληνπίδεηαη θακία 

ζρεηηθή πξσηνβνπιία απφ κέξνπο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, γεγνλφο ελδεηθηηθφ ίζσο ηεο 

χπαξμεο νξηζκέλσλ αλαζηνιψλ σο πξνο ην ελδερφκελν ηεο ξήμεο, ή αθφκα ηεο 

ειπίδαο γηα θάπνηα κνξθή ζπλεξγαζίαο. Αληίζεηα ε Λ.Δ. παξνπζηάδεηαη πνιχ πην 

δξαζηήξηα. Πξηλ αθφκα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θπξίσο έξγνπ, ζηάιζεθε ζηελ Αζήλα ν 

Γεσξ. Μηηζνηάθεο, πξνθεηκέλνπ λα βνιηδνζθνπήζεη ηηο πξνζέζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο.
910

 Παξάιιεια πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε πξφηαζεο λφκνπ, πνπ ζα ηεο 

πξνζέθεξε ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ηνπ ιηκαληνχ, επηηπγράλνληαο ε πξννπηηθή 

απηή λα αλαδεηρζεί ζε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ ησλ 

θξεπηδσκάησλ.
911

 

Ζ παξνπζίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκηθνχ θεηκέλνπ ζην Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1931, επίζπεπζε ηηο δηαδηθαζίεο, νδεγψληαο ζηνλ άκεζν ζρεκαηηζκφ 

εηδηθήο επηηξνπήο.
912

 ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ κφιηο κία 

κέξα αξγφηεξα, ζε έθηαθηε εηδηθή ζπλεδξίαζε, πξνζδηνξηδφηαλ κε ζαθήλεηα ε 

πξφζεζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. λα απνθηήζεη άκεζν ιφγν επί ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ θνξηνεθθνξησηηθψλ θαη ησλ άιισλ δηθαησκάησλ.
913

 Δηδηθφηεξα, νη πξνηάζεηο 

ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ νη αθφινπζεο: α. Ζ δηακφξθσζε ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ 

θνξηνεθθνξησηηθψλ δηθαησκάησλ απφ εμακειή επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ηνλ 

πξφεδξν ηεο Λ.Δ., ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. θαη ηνπ Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ, 

ηνλ πξφεδξν ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., θαη δχν αθφκα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, έλα απφ ην 

Δκπνξηθφ θαη έλα απφ ην Δπαγγεικαηηθφ ηκήκα, β. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ηαθηηθψλ 

εζφδσλ ηνπ Λ.Σ., ζε ζρέζε κε ηα λέα απηά έζνδα, θαη ε ζέζπηζε πνζνζηνχ επί ηεο 

ρξήζεο ηνπο απφ ηελ παξαπάλσ επηηξνπή, γ. Ζ ζέζπηζε σο αλσηάηνπ νξίνπ ηνπ 

                                                      
908

 Σν δηθαίσκα αλάκημεο ησλ επηκειεηεξίσλ ζηηο εξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαλ εληφο ησλ ιηκαληψλ ή 

αθφκα θαη ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ Ληκεληθψλ ηακείσλ, πεξηγξάθνληαλ κε ζαθήλεηα απφ ηηο 

παξάγξαθνπο 11 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λφκνπ 184/1914. 
909

 Σα κφλα κέιε πνπ δηαθψλεζσλ κε ηελ ηαθηηθή απηή, ήηαλ ν Αιέμαλδξνο Γ. Υ. Γεσξγηάδεο, 

αδειθφο ηνπ Μελά Γ. Υ. Γεσξγηάδε, αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη κεηέπεηηα πξφεδξνο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. 

φπσο θαη ν Νηθφιανο Καξέιιεο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 9 Φεβξνπαξίνπ 1931.Σν κφλν κέινο πνπ 

ππνζηήξημε ηε ζηάζε ηνπ Γεσξγηάδε θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε, ήηαλ ν. 
910

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2738, 2 Γεθεκβξίνπ 1930. 
911

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2792, 11 Φεβξνπαξίνπ 1931. 
912

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 9 Φεβξνπαξίνπ 1931. 
913

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 10 Φεβξνπαξίνπ 1931. 
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πνζνχ ησλ  30.000.000 δξρ., γηα ην φπνην δάλεην ζα ζπλαπηφηαλ κε εγγχεζε ηα 

παξαπάλσ έζνδα, ελψ ε φπνηα ζπκθσλία ζα έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη απφ ην ζαθή 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηνπ δαλείνπ. ε πεξίπησζε πνπ νη πξνηεηλφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο δελ γίλνληαλ δεθηέο απφ ηε Λ.Δ., ην Δπηκειεηήξην, επηθπιαζζφηαλ λα 

αλαιάβεη ζρεηηθή δξάζε.
914

 

πσο αλακελφηαλ, ε Λ.Δ. απέξξηςε ρσξίο ζπδήηεζε ην ζχλνιν ησλ 

παξαπάλσ πξνηάζεσλ, πξνεηδνπνηψληαο φηη νξηζκέλεο εμ απηψλ, ζα κπνξνχζαλ λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο ηνπ λένπ δαλείνπ. ε επξχηεξν 

επίπεδν, ε φιε πξσηνβνπιία θαηαγγέιζεθε σο κία απξνθάιππηε πξνζπάζεηα 

αλάκημεο ζην ηδηαίηεξν πεδίν ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο. Σν ελδερφκελν ην Δ.Β.Δ.Ζ. λα 

ζσξεζεί ππεχζπλν γηα ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ έξγνπ πξνθάιεζε λένπο ελδνηαζκνχο, νη 

νπνίνη σζηφζν γξήγνξα μεπεξάζηεθαλ. Σα κέιε ηνπ απνδέρζεθαλ ηελ πξφηαζε ηνπ 

πξνέδξνπ πεξί ηεο πξνζθπγήο ζηα αξκφδηα ππνπξγεία θαη ζε αιιά πνιηηηθά 

πξφζσπα, πξνηάζζνληαο απηή ηε θνξά ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο ελφο εληαίνπ, 

εηδηθνχ νξγαληζκνχ κέζσ ηεο ζχκπξαμεο Δ.Β.Δ.Ζ. θαη Λ.Δ., πνπ ζα αλαιάκβαλε ηε 

ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ.
915

 

ην πιαίζην ηεο αλαδήηεζε κίαο ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο πξηλ απφ ηελ 

πξνζθπγή ζηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, επηρεηξήζεθε ε φιε ζπδήηεζε λα κεηαθεξζεί ζην 

δεκφζην πεδίν, κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πνπ είρε εηνηκάζεη ην 

Δπηκειεηήξην.
916

 Παξάιιεια, δεκνζηεχηεθε θαη έλα νινζέιηδν θείκελν, φπνπ 

δηαηππσλφηαλ κε ζαθήλεηα νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δεηνχληαλ ν ζρεκαηηζκφο ηνπ 

θνηλνχ Οξγαληζκνχ, επηζεκαίλνληαο σζηφζν ηελ πξφζεζή ηνπ λα ζπκβηβαζηεί αθφκα 

θαη κε ηελ απιή απνδνρή ησλ αξρηθψλ ηνπ πξνηάζεσλ. ε απηφ, ζεκεηψλνληαλ φηη 

άκεζνο ζηφρνο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ ν έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

επηθείκελνπ δαλείνπ. Μαθξνπξφζεζκα επηδησθφηαλ ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

θνξηνεθθνξησηηθνχ θφζηνπο θαη ε δεκηνπξγία πιενλαζκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

πεξηνξίδνληαλ νη πθηζηάκελνη, επηβιαβείο γηα ην εκπφξην, δαζκνί. πσο 

επαλαιακβαλφηαλ ζε αξθεηά ζεκεία, ε πξσηνβνπιία απηή δελ έπξεπε λα ζεσξεζεί 

                                                      
914

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2793, 12 Φεβξνπαξίνπ 1931.  
915

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 3 Μαξηίνπ 1931. Δλδνηαζκνχο γηα ηελ πξφηαζε ηνπ πξνέδξνπ, εμέθξαζαλ ηα 

κέιε Μάξηνο Εέεο θαη Αλδξέαο Καζηειιάθεο. Ο Εέεο ππήξμε ην κφλν κέινο πνπ ηάζεθε πεηζκαηηθά 

ππέξ ηεο αλαδήηεζεο κίαο ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο, αλαιακβάλνληαο αθφκα θαη πξνζσπηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επίιπζε ηεο αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζηηο δχν νξγαλψζεηο, Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., 

η.3, 16 Μαξηίνπ 1931 
916

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2813, 10 Μαξηίνπ 1931 θαη. Ίδε, αξηζ. 2331, 10 Μαξηίνπ 1931.  
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σο κηα κνξθή επίζεζεο πξνο ηε Λ.Δ. αιιά σο κηα πξνζπάζεηα ζηελφηεξεο 

ζπλεξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ εκπνξηθψλ ζπκθεξφλησλ.
917

 

Απαληψληαο ζην Δ.Β.Δ.Ζ., ε Λ.Δ. δεκνζίεπζε ην δηθφ ηεο ζρεδίνπ λφκνπ
918

, 

φπσο θαη κία ζεηξά άξζξσλ, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ κέινπο ηεο Λ.Δ., δηθεγφξνπ, 

Νηθφιανπ Κξαζαδάθε. Μεγάιν κέξνο ησλ άξζξσλ απηψλ επηθεληξψλνληαλ ζηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Λ.Δ. ζε ζρέζε κε ηελ εμαζθάιηζε ηνπ λένπ δαλείνπ, 

αλαδεηθλχνληαο ην πξφζθνξν ραξαθηήξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπγθπξίαο, θαη 

ηνλίδνληαο, θαη’ αληίζεζε, ηε δεκηά πνπ ζπλεπαγφηαλ γηα ην ηνπηθφ εκπφξην ε 

ελδερφκελε εγθαηάιεηςε ηνπ έξγνπ.
919

 Με βάζε ηα δεδνκέλα απηά, επηδησθφηαλ ν 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., σο ην κφλνπ νπζηαζηηθνχ εκπφδηνπ ζηελ πξνψζεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δαλείνπ, κε πξάμεηο πνπ ππεξέβαηλαλ 

θαηά πνιχ ηε δηθαηνδνζία ηνπ.
920

 

Καηά ην επφκελν δηάζηεκα, ε αληηπαξάζεζε ησλ δχν νξγαλψζεσλ 

θνξπθψζεθε, κε ηελ πξνζθπγή απφ κέξνπο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ζηελ θπβέξλεζε, 

πξνθαιψληαο ηελ ζθνδξή αληίδξαζε ηεο Λ.Δ.
921

 Παξάιιεια, ζηα ηέιε Μαξηίνπ 

απνθαζίζηεθε ε νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηε Λ.Δ. θαη ηε 

McAlpine.
922

 Ζ ζπλνιηθή σζηφζν, απνπζία αλαθνξψλ σο πξνο ηελ αληηπαξάζεζε 

ησλ δχν πιεπξψλ θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηελ παξνπζίαζε 

ελφο αθφκα, θνηλνχ ζρεδίνπ λφκνπ απφ ην Δ.Β.Δ.Ζ. θαη ηε Λ.Δ. ζηηο αξρέο 

Απγνχζηνπ
923

, ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε θάπνηαο πξνζπάζεηαο ζπκβηβαζκνχ. Ζ 

πξφζεζε απηή δηαθαίλεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ πξνθάιεζε ε παξνπζίαζε ελφο αθφκα 

λνκνζρεδίνπ ην Ννέκβξην ζηα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, φπνπ απιά απνθαζίζηεθε λα 

δεηεζεί ε αλαβνιή ηεο ςήθηζεο ηνπ, έσο φηνπ λα εμαθξηβσζεί ε επάξθεηα ησλ 

πξνζφδσλ ηεο Λ.Δ. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ.
924

 Αθφκα φκσο θαη αλ 

πξσηνβνπιίεο φπσο απηή, δελ είραλ σο ζθνπφ ηελ αθχξσζε ηνπ λφκνπ, ελίζρπαλ ηελ 

                                                      
917

 Ίδε, αξηζ. 2333, 12 Μαξηίνπ 1931.  
918

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2814, 11 Μαξηίνπ 1931 θαη Ίδε, αξηζ. 2332, 11 Μαξηίνπ 1931. 
919

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2820, 18 Μαξηίνπ 1931. 
920

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2821, 19 Μαξηίνπ 1931. 
921

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 22 Απξηιίνπ 1931. ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη θαη ε έθζεζε ηνπ πξνέδξνπ 

ηεο Λ.Δ. πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ θαη δηαθφξνπο ππνπξγνχο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νπνίαο, 

απνηεινχζε αλαπαξαγσγή ησλ ζέζεσλ ηνπ Κξαζαδάθε, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 2843, 11 Απξηιίνπ 

1931.  
922

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2827, 27 Μαξηίνπ 1931. 
923

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2965, 8 επηεκβξίνπ 1931. 
924

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 26 Ννεκβξίνπ 1931. Οη ζέζεηο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., δεκνζηνπνηήζεθαλ θαηά ηηο 

επφκελεο εκέξεο κέζσ άξζξσλ θαη ζπλεληεχμεσλ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 3028, 28 

Ννεκβξίνπ 1931 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 3029, 29 Ννεκβξίνπ 1931. 
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εηθφλα κίαο δηαξθνχο αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, εληείλνληαο ην θιίκα 

δπζθνξίαο θαη αλεζπρίαο σο πξνο ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ έξγνπ.
925

 

Σν φιν δήηεκα έθιεηζε κε ηελ ςήθηζε ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ θαη ηε 

δεκνζίεπζε, ηξεηο κήλεο αξγφηεξα, ηνπ ηειηθνχ λνκνζρεδίνπ, ππφ ηε κνξθή πιένλ 

ηνπ λφκνπ 5322/1932.
926

 ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, ν λφκνο δηαρείξηζεο ηνπ ιηκαληνχ, 

απνηεινχζε κηα ζχκπηπμε ησλ ζέζεσλ ησλ δχν πιεπξψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

«θνξησεθθνξησηηθνχ ηηκνινγίνπ» ζα γηλφηαλ, φρη απφ ηελ νιηγνκειή επηηξνπή πνπ 

είρε πξνηείλεη ην Δ.Β.Δ.Ζ., αιιά κία δηεπξπκέλε εθδνρή ηεο, κε 15 ζπλνιηθά κέιε. ε 

απηή, ην Δπηκειεηήξην ζα θαηείρε έμη ζέζεηο, ηέζζεξηο ηα ππφινηπα εθιεγκέλα κέιε 

ηεο Λ.Δ. θαη ν εθάζηνηε πξφεδξνο ηεο, ελψ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο είραλ ν ιηκελάξρεο, 

ν ηειψλεο θαη έλαο εθπξφζσπνο ησλ θνξηνεθθνξησηψλ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο 

Ζξαθιείνπ ηεο Ναπηηθήο Δλψζεσο.
927

 Παξά ηελ πξφζιεςε ηνπ σο κία πξνζπάζεηα 

ζπκβηβαζκνχ, ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο δελ ηθαλνπνηνχζε πιήξσο ηηο επηδηψμεηο 

θακίαο απφ ηηο δχν εκπιεθφκελεο νξγαλψζεηο. Ζ Λ.Δ. απέθπγε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ελφο αλψηαηνπ νξίνπ δαλεηζκνχ, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα άκεζεο 

παξνρήο θξαηηθήο εγγχεζεο γηα δάλεην έσο 20.000.000 δξρ., ηε δηάθξηζε ησλ 

ηαθηηθψλ εζφδσλ απφ ηα λέα έζνδα, φπσο θαη ην δηαρσξηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπο. 

Αλαγθάζηεθε φκσο λα απνδερζεί ηε ιεηηνπξγία κίαο δεχηεξεο επηηξνπήο εληφο ηνπ 

πεδίνπ δηθαηνδνζίαο ηεο, ηθαλνπνηψληαο ηελ ζεκαληηθφηεξε απφ ηηο ηέζζεξηο θχξηεο 

πξνηάζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.  

Δλ θαηαθιείδη, ε πξψηε απηή πξνζπάζεηα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. λα επηβάιεη ηηο ζέζεηο 

ηνπ ζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα γηα ην ηνπηθφ εκπφξην, έιεμε κε ηξφπν 

άδνμν. Δξρφκελν ζε αληηπαξάζεζε κε έλα παιαηφηεξν θαη ήδε εδξαησκέλν 

νξγαληζκφ, θαη απνηπγράλνληαο παξάιιεια λα θεξδίζεη ηελ πιήξε ππνζηήξημε ησλ 

επηκέξνπο νξγαλψζεσλ, φπσο ν Δκπνξηθφο ζχιινγνο, ην Δπηκειεηήξην, φρη κφλν 

αλαγθάζηεθε λα ζπκβηβαζηεί, αιιά θαη λα εγθαηαιείςεη θάζε πξνζπάζεηα γηα κηα εθ 

                                                      
925

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3037, 9 Γεθεκβξίνπ 1931. Ζ χπαξμε άξζξσλ φπσο απηφ, φπσο θαη ε πξνζπάζεηα 

ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ ηεο Λ.Δ. θαη ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., δελ ζπλεπάγεηαη φηη νη πξνηάζεηο ηνπο, ήηαλ 

απνδεθηέο απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην άξζξν ηνπ βνπιεπηή Αλησλίνπ Γαιαλάθε, φπνπ 

ππνζηήξηδε φηη ε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ, αλαπφθεπθηα ζα θαηέζηξεθε ηελ νηθνλνκία θαη ζα νδεγνχζε 

έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγαηψλ ζηελ αλεξγία, φπνπ «…απξνζηάηεπηνη θαη έξκαηα ηεο ηχρεο ησλ θαη 

είλαη θπζηθφλ ελ ηε απειπηζία ησ λα ηξαπψζη πξνο ηελ ζθνξίαλ θαη πεπιαλεκέλελ νδνλ ηνπ 

θνκκνπληζκνχ…», βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 2972, 19 επηεκβξίνπ 1931 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 

2973, 20 επηεκβξίνπ 1931. Αληίζηνηρφ είλαη θαη ην πεξηερφκελν άξζξνπ κε ππνγξαθή «Α.Μ.Ε.», βιπ. 

Αλόξζσζηο, αξηζ. 3023, 22 Ννεκβξίνπ 1931 
926

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3046, 19 Γεθεκβξίνπ 1931. Ζ δεκνζίεπζε ηνπ έγηλε ηνλ Μάξηην ηνπ 1932, βιπ. 

Αλόξζσζηο, αξηζ. 3115, 16 Μαξηίνπ 1932. 
927

 Φ.Δ.Κ. Α΄, Αξ. 62, 7 Μαξηίνπ 1932. 
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λένπ παξέκβαζε, ή απιά αλαζεψξεζή ηνπ λφκνπ. Δλδεηθηηθφ ηεο παξαίηεζεο απηή 

είλαη ην γεγνλφο φηη, ζε αληίζεζε κε ηηο κέρξη ηφηε αιιεπάιιειεο ζπδεηήζεηο, απφ ηελ 

ςήθηζε ηνπ λφκνπ ην 1931, κέρξη ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπ θαη ην ζρεκαηηζκφ ηεο 

ζρεηηθήο επηηξνπήο ζηηο αξρέο ηνπ 1938, ζρεδφλ θάζε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ην 

δήηεκα ηνπ ιηκαληνχ απνπζηάδεη απφ ηα πξαθηηθά ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
928

  

 

1.4.3. Σν ηειεπηαίν ζηάδην: ε θαηαζθεπή ησλ θξεπηδσκάησλ.  

 

Παξά ηηο πξνζδνθίεο πεξί ηεο άκεζεο επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο, ε ςήθηζε ηνπ λφκνπ 

5322/1932 ππήξμε κνλαρά ε αξρή ηνπ ηέινπο. Ζ Λ.Δ., πξφεδξνο ηεο νπνίαο είρε 

εθιεγεί ην Φεβξνπάξην ηνπ 1932 ν Γεσξ. Μηηζνηάθεο
929

, επηδηψθνληαο ίζσο ηελ 

άκβιπλζε θάζε ακθηβνιίαο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ έξγνπ, πξνζέθπγε 

ζηελ εηπκεγνξία ελφο εηδηθνχ, ηνπ Ηηαινχ κεραληθνχ Κνέλ Γθαιιί.
930

 Ζ έθζεζε ηνπ 

ππήξμε ηδηαίηεξα ζεηηθή σο πξνο ηελ άκεζε θαηαζθεπή ησλ θξεπηδσκάησλ κε βάζε 

ην  ζρέδην Γηακαιάθε.
931

 

Έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ππήξμε ε εγθαηάιεηςε ηνπ ρξπζνχ θαλφλα, ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1932, απφ ην Διιεληθφ θξάηνο. Ζ ξηδηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, αλάγθαζε ηε Λ.Δ. λα παξαδερζεί ηνλ Ηνχλην φηη, παξά 

ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο
932

, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο γηα πξψηε θνξά παξνπζίαζε 

έιιεηκκα χςνπο 3.000.000 δξαρκψλ.
933

 Παξάιιεια, ε Κηεκαηηθή Σξάπεδα 

απαηηνχζε ηε ζπλέρηζε ηεο απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ βάζεη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο.
934

 Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ε πξννπηηθή εμαζθάιηζεο λένπ δαλείνπ, 

θάληαδε απίζαλε, αλαγθάδνληαο ηε Λ.Δ., λα δηαθφςεη πξνζσξηλά ηηο πξνζπάζεηεο 

ηεο.  

Σν φιν δήηεκα αλαθηλείηαη εθ λένπ, έλα κφιηο ρξφλν αξγφηεξα, ην Μάην ηνπ 

1933, κε ηελ πξνθήξπμε κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, φπνπ πξνβιέπνληαλ ε 

εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο ρξεκαηνδφηεζεο, φρη απφ ηελ Λ.Δ., αιιά απφ ηνλ αλάδνρν 

                                                      
928

 Δληνπίδνληαη κφιηο δχν εθηεηακέλεο παξ’ φια απηά, ζπδεηήζεηο, ε πξψηε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1933, 

κε αθνξκή ηε ζχκβαζε Λ.Δ. θαη Βνΐια θαη ε δεχηεξε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1938, φηαλ ην ιηκάλη ππέζηε 

δεκηέο ιφγσ ηεο θαθνθαηξίαο, Δλδεηθηηθή είλαη ε παξαδνρή ην Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο απφ κέξνπο 

ηνπ πξνέδξνπ, φηη «…ε Ληκελ. Δπηηξνπή δηαρεηξίδεηαη ηα ελ ηε αξκνδηφηεηα ηεο εκπίπηνληα δεηήκαηα 

κε επηκέιεηαλ, ηάμηλ θαη πάζαλ αζθάιεηαλ», βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 17 Ννεκβξίνπ 1938. 
929

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3086, 10 Φεβξνπαξίνπ 1932. 
930

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3110, 9 Μαξηίνπ 1932 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 3142, 15 Απξηιίνπ 1932. 
931

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3163, 12 Μαΐνπ 1932. 
932

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3184, 5 Ηνπλίνπ 1932. 
933

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3188, 11 Ηνπλίνπ 1932. 
934

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3307, 28 Οθησβξίνπ 1932.  
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ηνπ έξγνπ.
935

 Σνλ Ηνχιην, κέιε ηεο Λ.Δ. κεηέβεζαλ ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ εθ λένπ κε ηελ Κηεκαηηθή Σξάπεδα ην δήηεκα ηεο ρνξήγεζεο 

δαλείνπ. Καη νη δχν πξνζπάζεηεο απέηπραλ, παξά ηελ πεξηξξένπζα αηζηνδνμία, θαζψο 

ν δηαγσληζκφο ππήξμε άθαξπνο, ελψ ε Σξάπεδα δελ έδσζε θακία ζαθή απάληεζε. 

Μφλε πιένλ ελαιιαθηηθή ιχζε απνηεινχζε ε απνδνρή ηεο πξφηαζεο πνπ είρε 

θαηαζέζεη ηνλ Αχγνπζην ν Γεσξγ. Βνΐιαο
936

, έρνληαο εμαζθαιίζεη ηελ παξνρή 

δαλείνπ απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα. Δλ ηέιεη, ε πξνζθνξά ηνπ έγηλε δεθηή ζηηο 25 

Οθησβξίνπ, ιίγεο κφιηο κέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο Δζληθήο.
937

  

Βαζηθφο φξνο ηεο, ήηαλ ε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

θξεπηδσκάησλ γηα κία πεληαεηία ζε κηα αλψλπκε εηαηξία πνπ ζα ζπζηελφηαλ 

απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ απηφ.
938

 Οξηζκέλνη ελδνηαζκνί ππήξμαλ, αλαθνξηθά κε ην 

ηδηαίηεξα κεγάιν δηάζηεκα παξαρψξεζεο, ζχληνκα φκσο μεπεξάζηεθαλ, θαζψο 

ζεσξήζεθε φηη ε ζπκκεηνρή ηεο Δζληθήο ζηελ εηαηξία δηαρείξηζεο απνηεινχζε 

εγγχεζε, ζέζε κε ηελ νπνία δελ ζπκθσλνχζαλ απαξαίηεηα φιεο νη πιεπξέο.
939

 Καηά 

ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπκθσλίαο ζηα κέιε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., εθθξάζηεθαλ ζνβαξνί 

ελδνηαζκνί σο πξνο ην πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ εξγνιάβνπ (24%), θαη ην επηηφθην ηνπ 

δαλείνπ (9%). Χζηφζν, παξά ηελ αξλεηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαη κεηά 

απφ παξαίλεζε ηνπ πξνέδξνπ, ην Γ.. δελ πξνέβε ζηελ φπνηα δεκφζηα ή άιιε 

παξέκβαζε, απνθεχγνληαο λα έξζεη εθ λένπ ζε ζχγθξνπζε κε ηε Λ.Δ..
940

 

Σν φιν ζέκα έιαβε κία εληειψο δηαθνξεηηθή ηξνπή ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1933, 

φηαλ ν Γεψξ. Μηηζνηάθεο απέηπρε λα επαλεθιεγεί ζηε ζέζε ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ 

Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηε Λ.Δ. Απφ κέξνπο ην ηνπηθνχ Σχπνπ, ην γεγνλφο 

αληηκεησπίζηεθε σο κία πξνζπάζεηα φισλ φζσλ αληηδξνχζαλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

θξεπηδσκάησλ λα εκπνδίζνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, αιιά θαη σο έλα κείδνλ 

πνιηηηθφ δήηεκα, εθφζνλ ηα πξφζσπα απηά ζεσξήζεθε φηη ηαπηίδνληαλ κε ηελ 

αληηβεληδειηθή παξάηαμε. Απνθιείνληαο ηνλ Μεηζνηάθε απφ ηελ Λ.Δ., ε νκάδα απηή 

είρε θαηαθέξεη, φρη κφλν λα εκπνδίζεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ «βεληδειηθνχ» απηνχ 

                                                      
935

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3470, 13 Μαΐνπ 1933, φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 3474, 18 Μαΐνπ 1933. 
936

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3578, 16 επηεκβξίνπ 1933. ηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο, αλαθέξεηαη ε χπαξμε 

δχν αθφκα πξνζθνξψλ, απφ ηηο εηαηξίεο «Έξζα» θαη «αδειθψλ Γεσξγφπνπισλ», πνπ σζηφζν 

απέηπραλ λα εμαζθαιίζνπλ ηα αλαγθαία δάλεηα, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 3717, 4 Φεβξνπαξίνπ 1934.  
937

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3614, 23 Οθησβξίνπ 1933 
938

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3654, 27 Γεθεκβξίνπ 1933.  
939

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3654, 27 Γεθεκβξίνπ 1933. Ο Μηηζνηάθεο, πξαγκαηεχεηαη δηεμνδηθά ην δήηεκα 

ηεο ζπκθσλίαο ζηα ηέζζεξα ζπλνιηθά άξζξα πνπ δεκνζηεχεη ζηελ «Αλφξζσζηο», απφ ηηο 23 έσο ηηο 28 

Γεθεκβξίνπ 1933. 
940

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.4, 30 Οθησβξίνπ 1933. 
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έξγνπ, αιιά θαη λα δηαζπάζεη ηελ ηνπηθή βεληδειηθή παξάηαμε.
941

 Σε ιχζε ζην 

πξφβιεκα έδσζε ν Δκπνξηθφο ζχιινγνο, κέζσ ηεο παξαίηεζεο ηνπ αληηπξνζψπνπ 

ηεο Νηθφιανπ Γηαιεξάθε ππέξ ηνπ Μηηζνηάθε
942

, ν νπνίνο, πέξα απφ ηελ επαλέληαμε 

ηνπ ζηε Λ.Δ., θαηάθεξε ιίγεο κέξεο αξγφηεξα λα εθιεγεί θαη ζηε ζέζε ηνπ 

πξνέδξνπ.
943

 

Πξνο ζηηγκή, κεηά ηε ζχλαςε ηεο νξηζηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν 

πιεπξψλ, θαη ηελ επηθχξσζε ηεο απφ ηα αξκφδηα ππνπξγεία ην επηέκβξην ηνπ 

1934
944

, θάλεθε φηη ε φιε ππφζεζε έβαηλε πξνο αίζην ηέινο. Χζηφζν, δηάθνξα 

ηερληθά θαη αιιά πξνβιήκαηα εκπφδηζαλ γηα άιιε κηα θνξά ηε ρνξήγεζε ηνπ 

δαλείνπ, νδεγψληαο ζε λέεο θαζπζηεξήζεηο, κέρξη ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηνπο ζηηο 

αξρέο ηνπ 1936.
945

 Οη εξγαζίεο μεθίλεζαλ πηζαλφηαηα ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ έηνπο κε ηελ 

θαηεδάθηζε ηνπ ελεηηθνχ Μηθξνχ Κνχιε, πξνθεηκέλνπ ζην ηκήκα απηφ λα 

δεκηνπξγεζεί, κε βάζε ην ζρέδην ηνπ Γηακαιάθε, ν πξψηνο κεγάινο πξνβιήηαο. Σελ 

άλνημε ηνπ 1938 ην έξγν είρε πξνρσξήζεη αξθεηά, ψζηε λα ηεζεί ην δήηεκα ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ δνκψλ πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ην λφκν 5322/1932.
946

 Καηά ηελ 

πεξίνδν απηή, ε Λ.Δ. αλαηξψληαο ηελ κέρξη ηφηε πνιηηηθή ηεο, πξφηεηλε ην 

ζρεκαηηζκφ ελφο εληαίνπ νξγαληζκνχ δηαρείξηζεο ηνπ ιηκαληνχ, έρνληαο σο πξφηππν 

ηνλ αληίζηνηρν νξγαληζκφ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ζηνλ Πεηξαηά.
947

 Παξά ηνλ αξρηθφ 

ελζνπζηαζκφ
948

, ε πξννπηηθή απηή παξέκεηλε ππφ ζπδήηεζε, ρσξίο λα εληνπίδεηαη, 

κέρξη θαη ηελ έιεπζε ηνπ πνιέκνπ, θακία πιεξνθνξία σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ.
949

  

                                                      
941

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3651, 22 Γεθεκβξίνπ 1933. Δλδεηθηηθά είλαη ηα άξζξα ππνζηήξημεο απφ κέξνπο 

ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ είραλ ηαρζεί ππέξ ηνπ Μηηζνηάθε φπσο θαη ηνπ Γεψξγηνπ Δκ. 

Βαξνπρά, σο εθπξνζψπνπ ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 3653, 24 Γεθεκβξίνπ 1933. 

Ο ηδηαίηεξνο ζπζρεηηζκφο ηνπ έξγνπ κε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο, αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζε κεηαγελέζηεξν 

άξζξν, βιπ.  Αλόξζσζηο, αξηζ. 3704, 20 Ηαλνπαξίνπ 1934. ην πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα εληαρζεί θαη 

ε θξηηηθή ηεο «Αλφξζσζεο» ελαληίσλ ηεο «Ίδεο», βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 3717, 4 Φεβξνπαξίνπ 1934.  
942

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3656, 29 Γεθεκβξίνπ 1933.   
943

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3694, 9 Ηαλνπαξίνπ 1934.    
944

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3694, 30 Ηνπλίνπ 1934. Χο πξνο ην δηάηαγκα κέζσ ηνπ νπνίνπ επηθπξψζεθε ε 

ζπκθσλία, βιπ. Φ.Δ.Κ. Α΄, Αξ. 318, 22 επηεκβξίνπ 1934. 
945

Δλδεηθηηθά βιέπεηε: Αλόξζσζηο, αξηζ. 4183, 19 Ηαλνπαξίνπ 1936 φπσο θαη  Αλόξζσζηο, αξηζ. 4108, 

17 Οθησβξίνπ 1935.  
946

 Οη δηαδηθαζίεο μεθηλάλε ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ηνπ 1938 θαη νινθιεξψλνληαη ηνλ Μάξηην ηνπ 

επφκελνπ έηνπο, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 4 Ννεκβξίνπ 1937 θαη Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.3, 17 Μαξηίνπ 

1938. 
947

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4856, 6 Μαΐνπ 1938. 
948

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4869, 22 Μαΐνπ 1938. 
949

 Ζ ηειεπηαία αλαθνξά ζρεηηθά κε ηνλ νξγαληζκφ, εληνπίδεηαη ζε αλαθνίλσζε ηεο επηθείκελεο 

ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο ζην Δ.Β.Δ.Ζ. ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1939, βιπ. Αλόξζσζηο, αξηζ. 5241, 13 

Απγνχζηνπ 1939. Χζηφζν θακία ζρεηηθή αλαθνξά δελ εληνπίζηεθε θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε 
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Με εμαίξεζε κία ζχληνκε δηαθνπή αλάκεζα ζηα ηέιε ηνπ 1938 θαη ηνπο 

πξψηνπο κήλεο ηνπ 1939
950

, ην έξγν ησλ θξεπηδσκάησλ πξνρψξεζε κε ηθαλνπνηεηηθφ 

ξπζκφ. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1939 αλαθέξεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ηεο 

πξνθπκαίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηε ζέζε ηνπ Μηθξνχ Κνχιε γηα ηελ πιεχξηζε ηνπ 

πινίνπ «Αθξφπνιηο», γεγνλφο πνπ ραηξεηήζεθε παλεγπξηθά απφ ηνλ ηνπηθφ Σχπν.
951

 

Οη εξγαζίεο επί ησλ θξεπηδσκάησλ ζπλερίζηεθαλ ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηελ έιεπζε 

ηνπ πνιέκνπ, ρσξίο λα είλαη ζαθέο αλ θαη πφηε ζηακάηεζαλ. Δίλαη σζηφζν βέβαην 

φηη, θαηά ηελ Γεξκαληθή επίζεζε ζην λεζί ηελ άλνημε ηνπ 1941, είρε θαηαζθεπαζηεί 

έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ηνηρψκαηνο θαη ησλ πξνζρσκάησλ ηνπ κεγάινπ  

πξνβιήηα, κεγάιν κέξνο ηνπ νπνίνπ ππέζηε ζεκαληηθέο δεκηέο.
952

 

 

1.4.4. Σν ηίκεκα ηνπ ιηκαληνύ: ε θξίζε ηνπ 1939. 

 

Ζ ζεκαληηθή, ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, πξφνδνο ησλ έξγσλ φπσο θαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ λφκνπ 5322/1932, απνηέιεζαλ ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αληηξξήζεσλ πνπ εθθξάδνληαλ κέρξη θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1930, σο πξνο ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ. Ο αξηζκφο ησλ άξζξσλ πνπ αληηηίζνληαλ 

ζηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ πεξηνξίζηεθαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ελψ κηθξέο κφλν 

αλαθνξέο εληνπίδνληαη ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Με ηε ζχζηαζε άιισζηε 

ηεο επηηξνπήο ηνπ λφκνπ 5322/1932, ηελ άλνημε ηνπ 1938 απνθαζίζηεθε ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ θνξηνεθθνξησηηθνχ θφζηνπο θαηά 20% πξνζσξηλά, κέρξη ηε 

ζχληαμε ησλ ηειηθψλ ηηκνινγίσλ.
953

 Δπηπιένλ, απφ ηα ηέιε ηνπ ίδηνπ έηνπο, 

εμεηαδφηαλ ε πξννπηηθή ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ιηκεληθήο θνξνινγίαο ζην δεκνηηθφ 

δαζκνιφγην, κε ηε θηινδνμία, φπσο ππνζηήξημε ε ζρεηηθή επηηξνπή ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., λα 

απινπνηεζεί ην ζχζηεκα θνξνινγίαο, θαη λα δεκηνπξγεζεί κία ζηαζεξή θνξνινγηθή 

βάζε, επηηξέπνληαο κειινληηθά ηνλ νπζηαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο.
954

 

Κχξηα σζηφζν, αλεζπρία ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ ήηαλ ην ελδερφκελν ηεο 

ππέξκεηξεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ, κέζσ ηεο κεηαθχιηζεο ηεο ιηκεληθήο θνξνινγίαο 

                                                                                                                                                        
ζπλεδξίαζε, φπνπ ηα κφλα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ ήηαλ ε πξφνδνο ηνπ έξγνπ θαη ε πξνζαξκνγή ηεο 

ιηκεληθήο ζηελ δεκνηηθή θνξνινγία, βιπ. Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.6, 16 Απγνχζηνπ 1939. 
950

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 5010, 8 Ννεκβξίνπ 1938. Ζ δηαθνπή νθεηιφηαλ πηζαλφηαηα ζηελ θαζπζηέξεζε 

ηεο ρνξήγεζεο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ δαλείνπ, χςνπο 10.000.000 δξρ. απφ ηελ Δζληθή, βιπ. 

Αλόξζσζηο, αξηζ. 5178, 31 Μαΐνπ 1939. Ζ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ, αλαθνηλψζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 

1939. 
951

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 5238, 10 Απγνχζηνπ 1939. 
952

 Υξπζνχια, Σδνκπαλάθε, Υάλδαθαο, ε πόιε θαη ηα ηείρε, Δ.Κ.Η.Μ., 1996, ζει. 527. 
953

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 17 Μαξηίνπ 1933. 
954

 Δ.Β.Δ.Ζ., Π.Γ.., η.5, 16 Απγνχζηνπ 1939. 
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απφ ηνπο εκπφξνπο ζηνπο θαηαλαισηέο, πξαθηηθή πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζηε κεηαηφπηζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνο άιια, κηθξφηεξα αιιά 

πην νηθνλνκηθά ζε ζρέζε κε ην Ζξάθιεην, ιηκάληα ηνπ λεζηνχ. Αλαθνξέο ζην 

ελδερφκελν απηφ εληνπίδνληαη ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα
955

, φκσο ην φιν δήηεκα 

απέθηεζε ζαθψο κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920.
956

 ην 

πιαίζην απηφ εληάζζεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Γεσξ. Μηηζνηάθε λα πείζεη κέζσ ηεο 

αξζξνγξαθίαο ηνπ, φηη ε ιηκεληθή θνξνινγία νπζηαζηηθά δελ επηδξνχζε απμεηηθά 

ζηηο ηηκέο. Ζ φπνηα επηβάξπλζε, ππνζηήξηδε, αλ θαη ππαξθηή, ζηελ πξάμε 

επηκεξίδνληαλ ζηνλ πιεζπζκφ, φρη κφλν ησλ πφιεσλ αιιά θαη ηεο ελδνρψξαο, ζε 

βαζκφ ηέηνην, ψζηε επί ηεο νπζίαο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζρεδφλ ακειεηέα.
957

 

Χζηφζν, θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, εληνπίδνληαη αξθεηέο 

ελδείμεηο αλαθνξηθά κε ηελ κεηαηφπηζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ, θαη ηδηαίηεξα πξνο ηε λφηηα Κξήηε. ην ζπκπέξαζκα απηφ 

ζπλάγεη ε εκθάληζε, απφ ην 1935 θαη έπεηηα, ηνπ αηηήκαηνο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

λένπ ιηκαληνχ ζην λφην
958

, φπσο θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ, θπζηθψλ 

ιηκαληψλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. ην ίδην πιαίζην εληάζζνληαη θαη νη πξνηάζεηο γηα ηε 

θαηαζθεπή κίαο «ελσηηθήο νδνχ»
959

, ελφο δξφκνπ πνπ ζα νδεγνχζε απφ ηελ 

Ηεξάπεηξα ζηε Βηάλλν, δηαζρίδνληαο ζηε ζπλέρεηα ηε Μεζζαξά γηα λα θαηαιήμεη ζηηο 

λφηηεο επαξρίεο ηνπ Ρεζχκλνπ, θαη καθξνπξφζεζκα ζην ίδην ην Ρέζπκλν.
960

 

Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο Αγίαο Γαιήλεο, φπνπ νη ηνπηθνί παξάγνληεο 

ππνζηήξημαλ δπλακηθά ηα δχν απηά ελδερφκελα, φηαλ, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1930, αλαδείρζεθε ζε εκπνξηθή πχιε ηεο πεξηνρήο.
961

 

Ζ πξννπηηθή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ λφηηνπ άμνλα, ειάρηζηα ζα επεξέαδε ην 

Ζξάθιεην, δεδνκέλνπ φηη νη λνηηναλαηνιηθέο πεξηνρέο, ε Βηάλλνο θαη ε Ηεξάπεηξα, 

παξέκελαλ θαλαηηθά πξνζεισκέλεο ζηελ ζρέζε ηνπο κε ην κεγάιν ιηκάλη ηνπ βνξξά. 

Σν ελδερφκελν σζηφζν ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ιηκαληψλ ζην λφηνπ, φπσο θαη ε 

αλάπηπμε νδηθνχ δηθηχνπ πξνο ηελ ελδνρψξα, νπσζδήπνηε ζα επηδξνχζε αξλεηηθά 

                                                      
955

 Νέα Δθεκεξίο, αξηζ. 2775, 14 Απγνχζηνπ 1924. 
956

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 2392, 21 επηεκβξίνπ 1929. 
957

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3737, 1 Μαξηίνπ 1934. 
958

 Τπάξρνπλ πνιπάξηζκεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ. Μηα πξψηε ηνπνζεηείηαη ζην 1935 

βιέπεηε: Αλόξζσζηο, αξηζ. 4059, 17 Απγνχζηνπ 1935 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 4.342, 8 Απγνχζηνπ 

1936. Ζ ζρεηηθή ζπδήηεζε ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ηελ έιεπζε ηνπ πνιέκνπ. 
959

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4321, 25 Ηνπιίνπ 1936 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 4869, 22 Ηνπλίνπ 1938. 
960

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4532, 2 Απξηιίνπ 1937.  
961

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 4344, 11 Απγνχζηνπ 1936.  
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ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ζεκαληηθέο πεξηνρέο φπσο ε Μεζαξά, ή νη λνηηναλαηνιηθέο 

επαξρίεο ηνπ Ρεζχκλνπ.
962

  

 

 

Πίλαθαο 1.4.1. Ληκεληθή θνξνινγία Ζξαθιείνπ, ζε ζρέζε κε ηελ ιηκεληθή 

θνξνινγία Πεηξαηά θαη Καβάιαο.
963

 
 

Αληηθείκελν 

θνξνινγίαο 
Πεηξαηάο Καβάια Ζξάθιεην  

Δηζαγφκελα 

εμσηεξηθνχ 

7% επί εηζαγσγηθψλ 

ηειψλ 

2% επί εηζαγσγηθψλ 

ηειψλ 

15% επί εηζαγσγηθψλ 

ηειψλ 

Δηζαγνκέλσλ 

αηειψο 

5% επί δεκ. 

δαζκνινγίνπ 

1% επί δεκ. 

δαζκνινγίνπ 

1% επί ηεο αμίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ  

Δηζαγνκέλσλ 

εζσηεξηθνχ 

25% επί δεκ. 

δαζκνινγίνπ 

50% επί δεκ. 

δαζκνινγίνπ 

1,5% επί ηε αμίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ 

Δμαγφκελα - 
20% επί δεκ. 

δαζκνινγίνπ 

3% επί ηεο αμίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ 

Δμαγφκελα 

θαπλνχ 
- 

200% επί δεκ. 

δαζκνινγίνπ 
- 

δηακεηαθφκηζε 

(εζσηεξηθνχ) 
1 δξρ. αλά ηφλν 1 δξρ. αλά ηφλν 

3% επί ηεο αμίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ 

δηακεηαθφκηζε 

(εμσηεξηθνχ) 
3 δξρ. αλά ηφλν 3 δξρ. αλά ηφλν 

3% επί ηεο αμίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ 

 

Καηά πφζν νη νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζην ηνπηθφ εκπφξην ζπλάγνπλ κε ηηο 

αλαθνξέο θαη ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, απνηειεί έλα εξψηεκα ην 

νπνίν δελ κπνξεί επί ηνπ παξφληνο λα απαληεζεί. Αθφκα φκσο θαη αλ επηβεβαησζνχλ 

κέζσ ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, νη πνηθίιεο αξλεηηθέο αλαθνξέο γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηα ζην Ζξάθιεην θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930
964

, είλαη 

εμίζνπ δχζθνιν λα δηαπηζησζεί, αλ ην απνηέιεζκα απηφ νθεηιφηαλ ζηνπο πςεινχο, 

ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ιηκάληα, δαζκνχο θαη φρη ζε άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε 

γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε, ή, θαηά ηα επφκελα ρξφληα, ν επεξρφκελνο πφιεκνο. 

 

 

 

 

                                                      
962

 Αλόξζσζηο, αξηζ. 3938, 19 Ηαλνπαξίνπ 1935 φπσο θαη Αλόξζσζηο, αξηζ. 4300, 19 Ηνπλίνπ 1937. 
963

 Διεπζέξα θέςηο, αξηζ. 69, 28 Οθησβξίνπ 1928. 
964

 «…ε θίλεζηο ηνπ ιηκέλνο καο, παξά ηα ηεξάζηηα έξγα πνπ εγέλνλην, ειαηηνχηαη ζπλερψο αληί λα 

απμάλε θαη φηη παξαηεξείηαη θζίλνπζα πξφνδνο θαη φρη αχμνπζα ηνπ εκπνξίνπ ηεο πφιεσο», βιπ. 

Αλόξζσζηο, αξηζ. 5221, 20 Ηνπιίνπ 1939. 
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Δπίινγνο. 

 

Αλαπφθεπθηα, ιφγσ ηεο πνιπδηάζηαηεο δνκήο ηεο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο είλαη δχζθνιν λα εκθαληζηνχλ σο έλα εληαίν ζχλνιν. Τπάξρεη σζηφζν 

θάπνην θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο, ζην νπνίν ζπγθιίλνπλ ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ κε 

άκεζν ή έκκεζν ηξφπν. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ εθείλσλ ησλ  βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ απαξηίδνπλ ην ζχλζεην πιέγκα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζηα 

ρξφληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ.  

Μέζα απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ πξψησλ πξνζπαζεηψλ εδξαίσζεο ηνπ 

επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ θαηά ην 19ν αηψλα, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

επαλαζέζπηζεο ηνπ ην 1914, αιιά θαη ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1920, δηαπηζηψλεηαη φηη ε θξαηηθή παξέκβαζε απφ κφλε ηεο, δελ 

επαξθνχζε γηα ηελ θαζηέξσζε δνκψλ απηήο ηεο κνξθήο. Αληίζεηα, παξαδείγκαηα 

φπσο νη αληίξξνπεο ηάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ επηκειεηεξίσλ 

ηεο Πάηξαο θαη ηεο Δξκνχπνιεο ηε δεθαεηία ηνπ 1830, φπσο θαη ε επξεία δηάδνζε 

ηνπ ζεζκνχ ησλ Δκπνξηθψλ ζπιιφγσλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, δείρλνπλ φηη 

αλαγθαία πξνυπφζεζε ήηαλ ε χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ. Με 

βάζε ηηο αλαθνξέο ηνπ ηεθαλίδε, απηφ ζήκαηλε ηελ αλάπηπμε ελφο εθηεηακέλνπ θαη 

θπξίσο ζχλζεηνπ πιέγκαηνο παξαγσγήο θαη εκπνξίνπ, βαζηζκέλνπ ζηελ θαηλνηνκία 

θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ πξαθηηθψλ. Ζ κνξθή θαη ε έθηαζε ηνπ ζα έπξεπε λα είλαη 

ηέηνηα, ψζηε λα σζεί ηνπο εκπιεθνκέλνπο λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, 

επηδηψθνληαο ηελ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, ηφζν κέζσ ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο, φζν θαη κέζσ ηεο ζπλδηαιιαγήο κε ηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ.  

Μεηαθέξνληαο ην ππφδεηγκα απηφ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ζξαθιείνπ ησλ αξρψλ 

ηνπ Μεζνπνιέκνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζηνηρεηψδεο απηή πξνυπφζεζε, δελ ππήξρε. 

Σν ζπκπέξαζκα απηφ  ζα κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί κε βάζε ηξία θπξίσο ζεκεία.  

Σελ νηθνλνκηθή άλζεζε ηεο πξψηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, ηελ χπαξμε ήδε απφ ην 

1908 ελφο ηνπηθνχ Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ, θαη ηελ επηβνιή ην 1920 εηδηθήο 

θνξνινγίαο, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνξπθαίαο, φπσο ζεσξήζεθε, πξνζπάζεηαο 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ιηκαληνχ ηνπ 

Ζξαθιείνπ.  
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Ξεθηλψληαο απφ ην δεχηεξν ζεκείν, είλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλ αθφκα πνιιά 

θελά θαη εξσηήκαηα σο πξνο ηε δνκή θαη ηε δξάζε ηνπ Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ. Ο 

ζχιινγνο απηφο ηδξχεηαη ην 1908, φηαλ πιένλ ην δήηεκα ηεο πξνζάξηεζεο ηεο 

Κξήηεο ζην Διιεληθφ Κξάηνο, φδεπε πιένλ πξνο ηελ νξηζηηθή δηεπζέηεζή ηνπ. Γελ 

απνθιείεηαη ζπλεπψο ε θίλεζε απηή, λα απνηεινχζε κηα πξνζπάζεηα ζπζπείξσζεο 

ηνπ ηνπηθνχ εκπνξηθνχ θφζκνπ, ή απιά ηελ πηνζέηεζε ηεο επξχηεξεο ηάζεο ηεο 

πεξηφδνπ, αλαθνξηθά κε ηελ ίδξπζε νξγαλψζεσλ απηήο ηεο κνξθήο. Δλ νιίγνηο, ε 

ζχζηαζε ηνπ Δκπνξηθνχ ζπιιφγνπ Ζξαθιείνπ, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα είλαη 

απφξξνηα ηεο ζπγθπξίαο, θαη φρη ελφο ζαθψο δνκεκέλνπ ππφβαζξνπ. 

Απφ ηηο ειάρηζηεο άιισζηε πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ν Σχπνο ηεο πεξηφδνπ, 

είλαη ζαθέο φηη ηνπιάρηζηνλ ζε δεκφζην επίπεδν, ε δξάζε ηνπ πεξηνξηδφηαλ ζηελ 

δηεπζέηεζε νξηζκέλσλ δηαρξνληθψλ πξνβιεκάησλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Σν 

γεγνλφο φηη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, νη ελέξγεηεο ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπ κέρξη ηνπιάρηζηνλ θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, αλαιψλνληαλ 

ζηα ίδηα ιίγν έσο πνιχ δεηήκαηα, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο έλα πξφζζεην 

ηεθκήξην ζηε δηαπίζησζε φηη ε ζχζηαζε ηνπ ην 1924 δελ ππήξμε ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ. Δίλαη άιισζηε ζαθέο φηη ε ζρεηηθή 

πξσηνβνπιία, δελ πξνήιζε, νχηε θαη ππνζηεξίρζεθε ζζελαξά, απφ ηνπο ηνπηθνχο 

παξάγνληεο.  

πλεπψο, φια ηα ζηνηρεία ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάδπζε ηνπ 

Δ.Β.Δ.Ζ. έγηλε κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζπλέρεηαο θαη φρη ξήμεο. ηελ παξάκεηξν απηή 

ζα πξέπεη άιισζηε λα αλαδεηεζεί θαη ν νπζηαζηηθφο ιφγνο πνπ ν Δκπνξηθφο 

ζχιινγνο δελ εκπφδηζε, αιιά νχηε θαη πξνζπάζεζε λα εγθνιπψζεη ην λέν απηφ 

ζεζκφ. Άιισζηε ε ζπλεξγαζία κπνξνχζε λα πξνζθέξεη θαη αιιά ζεκαληηθά νθέιε, 

εθφζνλ ην Δπηκειεηήξην είρε ην ζαθέο πιενλέθηεκα ηεο αλαγλψξηζήο ηνπ απφ 

κέξνπο ηνπ θξάηνπο εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, θαζηζηψληαο 

δπλαηή ηε αλαίξεζε θάζε άιιεο πξνζπάζεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ηδηαίηεξα ε ηειεπηαία απηή παξάκεηξνο, 

ζα επέηξεπε, φπσο απνδείρζεθε ζηε ζπλέρεηα, ηελ επηθξάηεζε ηνπ επί ηεο κεγάιεο 

κάδαο ησλ επαγγεικαηνβηνηερλψλ, ηεο ζαθψο κηθξφηεξεο ζε αξηζκφ νκάδαο ησλ 

εκπφξσλ θαη ησλ βηνκεράλσλ, αθφκα θαη παξά ην γεγνλφο φηη ηα κεηαμχ ηνπο φξηα, 

εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ζξαθιείνπ, πνηέ δελ ππήξμαλ ηδηαίηεξα ζαθή.  

Δπηζηξέθνληαο ζηελ πξψηε πεξίπησζε, πεξί ηεο χπαξμεο κίαο πεξηφδνπ 

νηθνλνκηθήο «άλζεζεο», πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ αλαδηάηαμε 



 

395 

 

ησλ ηνπηθψλ, νηθνλνκηθψλ δνκψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη απηφ δελ ζπλέβε, θαη δελ ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβεί, εθφζνλ ε πξφζθαηξε απηή επκάξεηα ππήξμε ην απνηέιεζκα ησλ 

ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ ρξφλσλ. Σν νπζηαζηηθφ ηεο 

ππφβαζξν δελ ήηαλ άιιν, απφ ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα ηα ίδηα εθείλα πξντφληα πνπ 

επί αηψλεο εμάγνληαλ απφ ηελ Κξήηε, αλ θαη ζε ηηκέο, θαηλνκεληθά ηνπιάρηζηνλ, 

πςειφηεξεο ιφγσ ηεο ζπγθπξίαο. Έηζη, ελψ ην επξχηεξν πιαίζην επλννχζε ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ 

πξαθηηθψλ παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο, ζε δεχηεξν επίπεδν, ιεηηνπξγνχζε 

απνηξεπηηθά σο πξνο ηελ φπνηα πξνζπάζεηα νπζηαζηηθήο δηαθνξνπνίεζεο. 

Δπηζθξάγηζκα ηνπ παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηνο, απνηειεί ε απνηπρία αθφκα 

θαη εθείλσλ ησλ ιίγσλ λέσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1920, κε ζθνπφ λα θαιχςνπλ ηα θελά πνπ είρε πξνθαιέζεη ε 

καθξνρξφληα πνιεκηθή θαηάζηαζε. Οη θαπλνβηνκεραλίεο, νη καθαξνλνπνηίεο, θαη νη 

άιιεο «βηνκεραλίεο» πνπ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζην Ζξάθιεην ηελ πεξίνδν απηή, 

θαηαξξένπλ κεηά ην 1924, κε επαθφινπζν ην θιείζηκν, ηε ζπγρψλεπζε ή ηελ 

ππνιεηηνπξγία ηνπο. Γελ κπνξεί ζπλεπψο λα ζεσξεζεί φηη ε ζχζηαζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ, απνηεινχζε κηα πξνζπάζεηα δηαθνξνπνίεζεο ζην 

επίπεδν ηεο παξαγσγήο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, παξά κφλν κηα κάιινλ 

θαηξνζθνπηθή πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ.  

Σέινο, είλαη γεγνλφο φηη ε απφθαζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηεο ηνπηθήο 

θνξνινγίαο, ηνπ κεγαιχηεξνπ ίζσο δεκφζηνπ έξγνπ πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

Ζξάθιεην απφ ηελ Δλεηηθή πεξίνδν, απηφ ηνπ λένπ ιηκαληνχ ηεο πφιεο, ζα κπνξνχζε 

λα δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα. Μία ζπζηεκαηηθφηεξε σζηφζν δηεξεχλεζε ηνπ 

δεηήκαηνο, δείρλεη φηη ν δεκφζηνο ιφγνο πεξί ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ θαη επθαηξηψλ, 

απνηεινχζε κηα ξεηνξηθή, ρσξίο νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα. Ζ αλάιεςε ηνπ έξγνπ ην 

1920, φπσο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, ππαγνξεχηεθε φρη απφ 

ηελ επηζπκία γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ παξαγσγηθψλ ππνδνκψλ, αιιά απιά απφ ηελ 

αλάγθε πξνζαξκνγήο ζην λέν κεηαπνιεκηθφ πιαίζην.  

Διάρηζηεο ζπλεπψο ακθηβνιίεο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ σο πξνο ην γεγνλφο φηη, 

ε ζχζηαζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. ην 1924 κεηά απφ θαζπζηέξεζε έμη νιφθιεξσλ εηψλ, δελ 

ππήξμε ην πξντφλ κηαο ηδαληθήο ζπλζήθεο, αιιά κίαο ελ πνιινίο επηβεβιεκέλεο 

θίλεζεο. Σν άκεζν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη αλ, θαη κε πνηφ ηξφπν, ην 

ζπκπέξαζκα απηφ εμαθνινπζεί λα αθνξά ηελ κεηά ην 1925, θαη εηδηθά κεηά ην 1931 

πεξίνδν, ή, κε αιιά ιφγηα, αλ ππφ ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ, ε 
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δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ δηαθνξνπνηείηαη, ππνδειψλνληαο ηελ χπαξμε 

αληίζηνηρσλ αιιαγψλ ζην θαζαπηφ επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο.  

Χο πξνο ηελ πεξίνδν 1925-1930 ε απάληεζε είλαη ζαθψο αξλεηηθή. Γελ 

ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε χπαξμε νξηζκέλσλ ελεξγεηψλ, φπσο νη παξεκβάζεηο πξνο ηηο 

ηξάπεδεο, κε βαζηθφ θίλεηξν θαη ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηνπ δαλεηζκνχ πξνο ηηο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο, παξαπέκπνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Χζηφζν θαη πάιη, ε φςηκε απηή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ θαη 

παξέκεηλε πεξηραξαθσκέλε ζην πξνεγνχκελν πιαίζην. πδεηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ βαζχηεξσλ πξνβιεκάησλ θαη ειιείςεσλ απνπζηάδνπλ 

πιήξσο, κε κφλε εμαίξεζε ην δήηεκα ηνπ ιηκαληνχ, φπνπ ηεξείηαη κηα ακθίζεκε 

ζηάζε. Αληίζεηα, κεγάιν κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ επηθεληξσλφηαλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ππεξάζπηζεο ηεο ηδαληθήο εθείλεο εηθφλαο, πνπ ζα εμαζθάιηδε ζηελ 

ηνπηθή αγνξά ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζπλεξγαηψλ θαη θπξίσο ησλ δαλεηζηψλ ηεο. 

Ζ δηαηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ απηψλ ππφ ηηο λέεο ζπλζήθεο, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κεηά ηηο ξηδηθέο αιιαγέο ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θαη λνκηζκαηηθφ 

ζχζηεκα απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1931 κέρξη θαη ηελ άλνημε ηνπ 1932, ήηαλ πιένλ 

αλέθηθηε. Αθφκα φκσο θαη ζηελ πεξίζηαζε απηή, δελ θαηαγξάθεηαη θάπνηα 

πξνζπάζεηα γηα νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο, θαζψο ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηεο, ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. παξέκεηλε πξνζεισκέλε ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ πθηζηάκελσλ δνκψλ.  

Οη φπνηεο πξσηνβνπιίεο αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ εμαζθάιηζε κεγαιχηεξσλ 

δηθαησκάησλ, θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ θέληξσλ πνπ 

απεηινχζαλ πιένλ μεθάζαξα εθείλα ηε πεξηθέξεηαο, φπσο θαη νξηζκέλσλ ηνπηθψλ 

παξαγφλησλ. Τπφ ηελ θάιπςε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη ηελ εχλνηα ησλ λέσλ 

ζπλζεθψλ, νη λένη απηνί αληαγσληζηέο, δηεθδηθνχζαλ κεξίδην απφ ηα πεδία εθείλα, 

πνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ζεσξνχληαλ σο ν απνθιεηζηηθφο ρψξνο 

δξάζεο ησλ ηνπηθψλ εκπφξσλ. Ζ κφλε πεξίνδνο πνπ ε ηάζε απηή ελ κέξεη 

δηαθνξνπνηείηαη εληνπίδεηαη απφ ην 1935 θαη κέρξη ηνλ πφιεκν, φηαλ ε πίεζε απφ ηηο 

θνηλσληθέο εληάζεηο θαη ν θφβνο ηνπ αληαγσληζκνχ, θαηέζηεζε άλεπ λνήκαηνο ηηο 

αληηδξάζεηο. ην ίδην πιαίζην, ε θξαηηθή παξέκβαζε ζεσξήζεθε πιένλ, αλ φρη 

επηζπκεηή, ζίγνπξα απαξαίηεηε, πεξηνξίδνληαο ηελ φπνηα πξνζπάζεηα ζηελ 

ππεξάζπηζε νξηζκέλσλ ζηνηρεησδψλ, ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, δηεθδηθήζεσλ.  
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Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη θπξίαξρν θαη 

δηαρξνληθφ, ζηνηρείν ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ήηαλ, θαη παξέκεηλε ίζσο αθφκα θαη 

κεηά ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ε πξνζήισζε ζηε δηαηήξεζε ησλ δηαθφξσλ 

δνκψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ είραλ ζηαδηαθά αλαπηπρζεί ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Με βάζε ην ζπκπέξαζκα απηφ, ηα εξσηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ είλαη δχν.  Αξρηθά, αλ ππήξραλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ζηελ 

Κξήηε ελφο δηαθνξεηηθνχ κνληέινπ, θαη αλ λαη, ηφηε πνηα ήηαλ εθείλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ αλαζηαιηηθά, σο πξνο 

ηελ πινπνίεζε ηεο πξννπηηθήο απηήο.  

Απηά είλαη ίζσο δχν απφ ηα πην ζεκαληηθά εξσηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ρσξίο φκσο ην πξψην εμ απηψλ λα κπνξεί 

λα απαληεζεί επί ηεο νπζίαο κέζσ απηήο. Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ην ζθνπφ απηφ, 

απνηειεί ε ελδειερή κειέηε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφλησλ, εληφο θαη εθηφο ηνπ 

λεζηνχ, πνπ επηδξνχζαλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, θαζνξίδνληαο ηα φξηα θαη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηεο. Αθφκα φκσο θαη αλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα απηήο ηεο ζπλνιηθήο 

αλάιπζεο, ηα φπνηα πνξίζκαηα δελ ζα απνηεινχζαλ ηίπνηα άιιν, παξά βάζηκεο 

ππνζέζεηο. 

Μία έκκεζε σζηφζν απάληεζε ζα κπνξνχζε λα πξνέιζεη κέζσ ηεο 

δηαπίζησζεο ηεο κνξθήο θαη ηεο έθηαζεο ησλ αιιαγψλ πνπ θαηαγξάθνληαη θαηά ηηο 

πεξηφδνπο εθείλεο, φπνπ νη επξχηεξεο ζπλζήθεο επλννχζαλ ηελ αλάπηπμε λέσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα, ε πξψηε απφ ηηο πεξηφδνπο απηέο, ηνπνζεηείηαη ζηα 

πξψηα ρξφληα ηνπ Διιεληθνχ Μεζνπνιέκνπ, φηαλ είλαη ζαθέο φηη ε ηνπηθή νηθνλνκία 

δηέζεηε αθφκα κηα έληνλε δπλακηθή. Ζ δεχηεξε αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

έπεηαη ηεο θξίζεο ηνπ 1931, φπνπ ζχκθσλα κε φια ηα κεγέζε παξαηεξείηαη κηα, 

ζαθψο πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, έληνλε φκσο δξαζηεξηφηεηα ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο.  

Χο πξνο ηηο θαζαπηφ επηρεηξήζεηο, δελ είλαη δχζθνιν λα δηαπηζησζεί ε 

πξνζήισζε ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα θαη θαηά ηηο δχν απηέο πεξηφδνπο. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζαγσγψλ θαη ηνπ ηνπηθνχ εκπνξίνπ αθνξνχζε θαη 

εμαθνινπζνχζε λα αθνξά ην ηεηξάπηπρν ηξφθηκα, ελδπκαζία, είδε θηγθαιεξίαο θαη 

νηθνδνκηθά πιηθά. Ζ πεξηνξηζκέλε αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην 

απηνθίλεην, ζαθψο ζπλδέεηαη κε ηε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ λένπ απηνχ κέζνπ, κε 

ζθνπφ φκσο ηε βειηίσζε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο πςειφο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ εηζαγσγήο πξψησλ πιψλ, δελ νθείινληαλ ζηελ εκθάληζε θάπνηαο λέαο 
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κνξθήο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θχξην αληηθείκελν ηνπο ήηαλ ε 

πξνκήζεηα ρεκηθψλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ζηηο ζαπσλνπνηίεο θαη ηα 

ζηαθηδεξγνζηάζηα. 

Με αιιά ιφγηα, ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, πεξηζζφηεξν ην 1925 θαη ζαθψο 

ιηγφηεξν κεηά ην 1931, πηνζέηεζε λέα αληηθείκελα, φρη φκσο ζην πιαίζην κηαο 

ζπλνιηθφηεξεο πξνζπάζεηαο κεηαζρεκαηηζκνχ, αιιά έληαμεο, ζην ήδε πθηζηάκελν 

πιαίζην, λέσλ ηερλνινγηθά πξντφλησλ. Αληίζηνηρα, ε έληνλε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

παξαηεξείηαη ζε νξηζκέλα αληηθείκελα, απνζθνπνχζε απιά ζηε βειηίσζε θαη 

ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έρνληαο σο βαζηθφ θίλεηξν ηελ 

απμεκέλε δήηεζε. Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ήηαλ ελ 

πνιινίο αλακελφκελα, θαζψο πξνυπφζεζε γηα ηελ εκθάληζε ηνπ φπνηνπ ηδηαίηεξνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, απνηεινχζε ε δηαθνξνπνίεζε, φρη ηφζν ηνπ εκπνξίνπ αιιά ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα, ηφζν ζην επίπεδν ηεο γεσξγηθήο φζν θαη ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο.  

Πεξηηηεχεη ίζσο κηα ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θαζαπηφ παξαγσγηθήο βάζεο ηνπ λεζηνχ, εθφζνλ νη φπνηεο 

ζρεηηθέο παξεκβάζεηο ζηα ρξφληα ηνπ Μεζνπνιέκνπ ππήξμαλ πεξηνξηζκέλεο έσο 

αλχπαξθηεο. πσο απνδείρζεθε, νη πξνζδνθίεο γηα ηελ επέθηαζε ησλ 

θαιιηεξγνχκελσλ κε ζηηάξη πεξηνρψλ ηεο Μεζαξάο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ 

κεγάισλ απνζηξαγγηζηηθψλ έξγσλ θαη ηνπ ηδεξνδξφκνπ, δελ επνδψζεθαλ. 

Αληίζεηα, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ππνρσξεί, γηα ιφγνπο πνπ 

παξακέλνπλ αθφκα ζνινί, κία απφ ηηο πιένλ πξνζνδνθφξεο θαιιηέξγεηεο ηνπ λεζηνχ, 

ηα θίηξα, ελψ εθηελείο είλαη νη αλαθνξέο ζην πξφβιεκα ηεο ζπλερνχο επέθηαζεο ηεο 

ζηαθίδαο εηο βάξνο ηεο ειαηνθνκίαο, αθφκα θαη αλ νη πξνεηδνπνηήζεηο πεξί ηνπ 

θηλδχλνπ λα νδεγεζεί ε ηνπηθή παξαγσγή ζε θαηαζηάζεηο κνλνθαιιηέξγεηαο, ήηαλ 

κάιινλ ππεξβνιηθέο. Μφλε ίζσο πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ελαιιαθηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ απνηεινχζε ε ζηξνθή ζηα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα, φπνπ φκσο θαη πάιη, 

απνπζηάδνπλ νη επελδχζεηο εθείλεο πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ δηεχξπλζε ηνπ ζρεηηθνχ 

εκπνξηθνχ πεδίνπ, φπσο ε εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ή ε 

θαηαζθεπή ηνπ πεξίθεκνπ ςπγείνπ, πνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε παξά κφλν 

κεηαπνιεκηθά, ηε δεθαεηία ηνπ 1950. 

Αληίζηνηρα, ζην επίπεδν ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, δελ παξαηεξείηαη θακία 

πξνζπάζεηα αλαζεψξεζεο ηεο ζρεδφλ νιηθήο ηνπ εμάξηεζεο απφ ηελ πξσηνγελή 

παξαγσγή. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ λέσλ «βηνκεραληψλ» πνπ ηδξχνληαη, είηε 
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θαηά ηελ πεξίνδν 1924-1925, είηε ζηα ρξφληα κεηά ηελ θξίζε ηνπ 1931, αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία εθείλσλ πνπ αζρνινχληαλ απνθιεηζηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ ιαδηνχ 

θαη ηεο ζηαθίδαο. Κακία νπζηαζηηθή αχμεζε δελ παξαηεξείηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

εθείλσλ, ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή πξννξηδφηαλ γηα ηελ θάιπςε ηνπηθψλ αλαγθψλ, 

φπσο ε παξαγσγή νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη νξηζκέλσλ ηξνθίκσλ. Μφλε εμαίξεζε, ε 

πεξίπησζε ησλ αιεπξφκπισλ, φπνπ θαη πάιη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, φηη νη 

πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ ιεηηνπξγνχζαλ παξάιιεια θαη σο ειαηνπξγεία.  

Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ήηαλ ίζσο αλακελφκελε θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 

ειιεληθνχ Μεζνπνιέκνπ, φηαλ ε ηνπηθή νηθνλνκία πξνζπαζνχζε λα αληαπνθξηζεί 

ζηελ απμεκέλε δήηεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ. ηνλ αληίπνδα, ηα ρξφληα πνπ 

έπνληαη ηεο θξίζεο ηνπ 1931 θαη πνπ φια δείρλνπλ φηη ππήξμαλ γηα ην Ζξάθιεην κία 

πεξίνδνο, πξφζθαηξεο έζησ, αλάθακςεο, ην πξνζδνθψκελν ζα ήηαλ ε εκθάληζε, ππφ 

ηελ πίεζε ησλ πξνβιεκάησλ εηδηθά ηνπ εηζαγσγηθνχ εκπνξίνπ, αξθεηψλ λέσλ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ θάιπςε ησλ ζηνηρεησδψλ ηνπηθψλ 

αλαγθψλ, φπσο ε έλδπζε θαη ε δηαηξνθή. 

Ζ απάληεζε ζην γηαηί ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ζξαθιείνπ, ζε αληίζεζε κε άιιεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, δελ παξαηεξείηαη κηα ηέηνηα ηάζε ηε δεθαεηία ηνπ 1930, δελ 

κπνξεί λα δνζεί κε ηξφπν απφιπην. Μηα αηηία, ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ίδηα ε δνκή ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, πνπ επηθεληξψλεηαη ζην πεδίν ηεο απνθαινχκελεο «βηνκεραλίαο», 

θαη φρη ζην ζαθψο κεγαιχηεξν ρψξν ηεο βηνηερλίαο. Γελ απνθιείεηαη, λα ππήξμε 

πξάγκαηη θαη ζην Ζξάθιεην κηα παξαγσγηθή ζηξνθή πξνο ηελ εζσηεξηθή δήηεζε, απφ 

κέξνπο φκσο ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ ζίγνπξα 

ππήξραλ ζην επίπεδν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Σα φξηα άιισζηε, φπσο έρεη πνιιέο θνξέο 

ηνληζηεί, κεηαμχ βηνηερλίαο θαη βηνκεραλίαο, ήηαλ ηδηαίηεξα ξεπζηά θαη δπζδηάθξηηα.  

Έλα άιιν ελδερφκελν απνηειεί ε αλαδηαλνκή ελφο κέξνπο ηεο εηζαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κέζσ ηεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζην λεζί πξντφλησλ απφ ηα 

κεγάια εκπνξηθά θέληξα, ηα νπνία κέρξη ηφηε εηζάγνληαλ άκεζα απφ ην εμσηεξηθφ. 

ην ίδην πιαίζην ππάγεηαη θαη ην γεγνλφο ηεο αμηνπνίεζεο άιισλ ιηκαληψλ, ελψ ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ην ελδερφκελν ηεο αχμεζεο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, 

δξαζηεξηφηεηα πνπ θαίλεηαη φηη αλζνχζε ζηελ Κξήηε, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

θπζηθήο ηδηνκνξθίαο ηνπ λεζηνχ, ρσξίο φκσο νχηε ζηελ πεξίπησζε απηή λα 

εληνπίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Με αιιά ιφγηα, ίζσο ζε ηνπηθφ επίπεδν λα κελ 

πθίζηαλην ζηνλ ίδην βαζκφ κε άιιεο πεξηνρέο νη ζπλζήθεο εθείλεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα νδεγήζνπλ ζε κηα νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε ζην επίπεδν ηεο παξαγσγήο.  
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Αθφκα φκσο θαη αλ απηφ ζπλέβαηλε, δελ είλαη ζαθέο πφζνη ήηαλ εθείλνη πνπ 

δηέζεηαλ ηα αλαγθαία θεθάιαηα, θαη ηελ πξφζεζε λα πξνβνχλ ζε επελδχζεηο απηήο 

ηεο κνξθήο. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία δελ ζα κπνξνχζε λα βαζηζηεί φπσο ζε άιιεο 

πεξηνρέο ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο ήηαλ πάληα 

πεξηνξηζκέλν θαη απαζρνινχκελν ζε επνρηθή βάζε, αιιά ζηε ρξήζε, ηελ επέθηαζε 

θαη βειηίσζε ησλ κεραληθψλ κέζσλ παξαγσγήο. Φπζηθά, ην πξφβιεκα απηφ ζα 

κπνξνχζε λα ιπζεί κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Ο θάζε επηρεηξεκαηίαο κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγήζεη κηα παξαγσγηθή κνλάδα ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο, 

επσθεινχκελνο απφ ηηο εθεί αγνξέο, εηζάγνληαο ζηε ζπλέρεηα ζηελ Κξήηε έλα κέξνο 

ηεο παξαγσγήο ηνπ. Δίλαη σζηφζν ηδηαίηεξν ακθίβνιν αλ ζπλέβε θάηη ηέηνην, θαζψο 

δελ δηαζψδεηαη ε παξακηθξή πιεξνθνξία, αιιά θαη επεηδή ην ελδερφκελν απηφ 

ζπλεπαγφηαλ δηαδηθαζίεο θαη θηλδχλνπο πνπ δχζθνια ζα αλαιάκβαλαλ νη ηνπηθνί 

θεθαιαηνχρνη. Αληίζεηα, σο πην πηζαλφ θαληάδεη ην ελδερφκελν ηεο επέλδπζεο ζε 

πθηζηάκελεο βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο εθηφο ηνπ λεζηνχ, ππφζεζε πνπ ζα 

κπνξνχζε ίζσο λα δηεξεπλεζεί κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ δεδνκέλσλ, παξακέλνληαο επί 

ηνπ παξφληνο κηα απιή ππφζεζε.  

ε θάζε πεξίπησζε, αλεμάξηεηα απφ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

εθάζηνηε πεξηφδνπ, είλαη ηδηαίηεξα ακθίβνιν αλ ε ηνπηθή νηθνλνκία κπνξνχζε λα 

ππεξβεί ην βαζηθφ ηεο εκπφδην, πνπ δελ ήηαλ άιιν απφ έλα εγγελή ζπληεξεηηζκφ, 

φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη απφ ην αληηθείκελν θαη θπξίσο ηε δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Δλδεηθηηθφ είλαη φηη, ζηηο ειάρηζηεο εθείλεο πεξηπηψζεηο δηεχξπλζεο ησλ ηνπηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, απηφ ζπλέβαηλε ζε δχν θαη κφλν άμνλεο. Δίηε κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηνπ δεδνκέλνπ πιαηζίνπ δξαζηεξηνηήησλ, είηε ηελ 

πξνζπάζεηα επέθηαζεο θαη βειηίσζεο ησλ ήδε δηελεξγνχκελσλ εξγαζηψλ. 

Έλα εξψηεκα πνπ απηφκαηα πξνθχπηεη είλαη πσο δηθαηνινγείηαη ε απνπζία 

έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ βηνκεραληψλ, εληφο ηνπ αζθπθηηθνχ 

απηνχ πιαηζίνπ. Δπί ηνπ παξφληνο, θακία νπζηαζηηθή απάληεζε δελ κπνξεί λα δνζεί, 

πέξα ίζσο απφ ηελ χπαξμε ελδείμεσλ φηη, ν θάζε έκπνξνο ή «βηνκήραλνο», ηδηφηεηεο 

πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηαπηίδνληαλ, είρε αλαπηχμεη ην δηθφ ηνπ δίθηπν 

πξνκήζεηαο ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο. Ζ δηαδηθαζία απηή ήηαλ εληαγκέλε ζην 

ζχζηεκα ηεο ππεξρξέσζεο, αιιά θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ζην νπνίν ήηαλ 

δχζθνιν λα δηεηζδχζνπλ αιιά πξφζσπα. Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα παξαβιέπεηαη φηη, 

ηνπιάρηζηνλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξαθηηθά ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., έλα κέξνο ησλ 
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κεγαιχηεξσλ θεθαιαηνχρσλ ηεο πφιεο ιεηηνπξγνχζε, φρη ζην πιαίζην ηνπ 

αληαγσληζκνχ, αιιά κάιινλ ηεο ακνηβαίαο ζπλεξγαζίαο.  

Χο πξνο ηε δνκή, ε θπξηαξρία ηεο νηθνγέλεηαο ζε επηρεηξήζεηο θάζε κεγέζνπο 

θαη κνξθήο, αθφκα θαη ζηηο αλψλπκεο, απνηεινχζε έλα ζχζηεκα πνπ πξνζέθεξε 

νπζηαζηηθέο επθνιίεο ζηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία. Παξάιιεια φκσο 

ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθέο αγθπιψζεηο, δεζκεχνληαο θεθάιαηα, αλζξψπνπο θαη 

εξγαζία, εκπνδίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ εκθάληζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο 

ξφινο θαη ε ζεκαζία ηεο παξακέηξνπ απηήο, γίλνληαη αληηιεπηά ζε θάζε επίπεδν, ηελ 

ζπκκεηνρή, επίζεκε θαη αλεπίζεκε, ηε δηαρείξηζε, ηηο ηξνπνπνηήζεηο, έσο θαη ηνλ 

ηξφπν δηακφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζην ρξφλν. Αθφκα θαη ε παξνπζία 

γπλαηθψλ ζε επηρεηξήζεηο, φπνπ θαη φπνηε θαηεγξάθε, δελ απνηεινχζε, ζηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, θάπνηα κνξθή δηαθνξνπνίεζεο ή 

αλάπηπμεο απηφλνκεο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά έλα κέζν δηαηψληζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

ειέγρνπ. 

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ αλάρσκα ζηελ φπνηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο λέσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, απνηεινχζε ε ελαιιαθηηθή ηεο επέλδπζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

θεθαιαίσλ ζε αθίλεηα. Ζ πξαθηηθή απηή, ηεο ηνπνζέηεζεο φρη κφλν ησλ θεξδψλ 

αιιά αθφκα θαη ησλ θεθαιαίσλ πνπ πξνέξρνληαλ άκεζα απφ ηνλ ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ, ζε αθίλεηα, ζεσξνχληαλ ήδε πξηλ απφ ηελ θξίζε ηνπ 1931, σο ε κία απφ ηηο 

θχξηεο αηηίεο απνζηξάγγηζεο ηεο ξεπζηφηεηαο. Μέζσ απηήο αθαηξνχληαλ απφ ηελ 

αγνξά πνιχηηκα θεθάιαηα, θαη απμαλφηαλ ε αμία ησλ ήδε ππεξεθηηκεκέλσλ 

αθηλήησλ, κε φηη πξνβιήκαηα απηφ ζπλεπάγνληαλ. Θα πξέπεη επηπιένλ λα ζεκεησζεί, 

φηη ε εκκνλή ζηελ απφθηεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο δελ απνηεινχζε ραξαθηεξηζηηθφ 

νξηζκέλσλ κφλν νκάδσλ, αιιά κία ηάζε πνπ αθνξνχζε ην ζχλνιν ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ, ελζαξξχλνληαο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχζαλ ηα ηνπηθά λνηθνθπξηά ζηελ 

ππεξρξέσζε θαη ηελ εμάξηεζε ηνπο, είηε απφ ηηο ηξάπεδεο είηε απφ ηνπο 

ηνθνγιχθνπο. Σέινο, ην άηππν απηφ ζχζηεκα δαλεηζκνχ, ε ηνθνγιπθία, παξακέλεη 

αθφκα θαη ζήκεξα κηα ελ πνιινίο άγλσζηε φςε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Γελ πξέπεη 

σζηφζν λα ππάξρεη ακθηβνιία φηη, φρη κφλν πθίζηαην, αιιά ήηαλ θαη αξθεηά 

αλεπηπγκέλε, ζε βαζκφ ηέηνην ψζηε λα απνηειεί θαη απηή κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

δέζκεπε, φπσο θαη ε αγνξά αθηλήησλ, ζεκαληηθά θεθάιαηα.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκαλζεί, παξφηη δελ εμεηάδεηαη σο κέξνο ηεο 

θαζαπηφ έξεπλαο, ε απνπζία θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920, ηεο νπνηαζδήπνηε 

νπζηαζηηθήο ελέξγεηαο ππέξ ηεο αλάπηπμεο ηεο «Βηνκεραλίαο ησλ μέλσλ», ηνπ 
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ηνπξηζκνχ. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα, εληνπίδνληαλ πνιπάξηζκα άξζξα φπνπ 

επηζεκαίλνληαλ ηα νθέιε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, πξνηείλνληαο ηελ 

αμηνπνίεζε, γηα ην ζθνπφ απηφ, ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηνπ λεζηνχ, φπσο θαη ηελ 

πινπνίεζε ησλ κεγάισλ ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ. Χζηφζν, θακία νπζηαζηηθή 

πξσηνβνπιία δελ εληνπίδεηαη, νχηε θάπνηα ζρεηηθή ζπδήηεζε ζην πιαίζην ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ Γ.. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Αληίζηνηρα, δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα 

ζπλδένπλ ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζην ζρεηηθφ ζέκα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1930 θαη έπεηηα, κε ηελ φπνηα ηνπηθή πξσηνβνπιία. 

πλνςίδνληαο, ν Μεζνπφιεκνο ππήξμε γηα ην Ζξάθιεην θαη επξχηεξα ηελ 

Αλαηνιηθή Κξήηε κία πεξίνδνο ζπλερνχο αζηάζεηαο ζην επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ δπλακηθή πνπ απειεπζεξψζεθε κε ην ηέινο ηφζν ηνπ Δπξσπατθνχ 

πνιέκνπ φζν θαη εθείλνπ ηεο Μηθξαζίαο, δελ νδήγεζε ζε νπζηαζηηθέο αιιαγέο, αιιά 

ζε κηα πξνζπάζεηα αλαδφκεζεο ηνπ πξνγελέζηεξνπ ζπζηήκαηνο ππφ ηνπο φξνπο ηνπ 

λένπ πιαηζίνπ. Οη φπνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο ηεο πεξηφδνπ, απφ ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ λένπ ιηκαληνχ ηνπ Ζξαθιείνπ κέρξη θαη ηε ζχζηαζε ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ., 

απνηεινχζαλ απιά ηελ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο, απνξξίπηνληαο εθ πξννηκίνπ θάζε παξέκβαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε κηα νπζηαζηηθή δηαθνξνπνίεζε, ηνπ ηξφπνπ πνπ κέρξη ηφηε 

ιεηηνπξγνχζε ε ηνπηθή νηθνλνκία. Σφζν ε άξλεζε ηεο απνδνρήο δηαθνξεηηθψλ 

ελαιιαθηηθψλ, φζν θαη ε εκκνλή ζηελ ππεξάζπηζε θαη δηαηήξεζε ησλ 

πξνγελέζηεξσλ δνκψλ, είρε σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ επηθέληξσζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηθνξέο θαη λννηξνπίεο. Τπφ ηνπο φξνπο 

απηνχο, ε ηνπηθή νηθνλνκία, ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα 

εξεχλα, δελ κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα δεδνκέλα ηφζν ηεο εγρψξηαο φζν θαη 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά δηακνξθψζεθαλ απφ ηηο αξρέο ηε 

δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη έπεηηα. Παξφιν πνπ κεηά ην 1931 ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα δείρλεη ζεκάδηα αλάθακςεο, ην γεγνλφο απηφ, γηα άιιε κηα θνξά, 

ππήξμε ην παξάγσγν κηαο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο, θαη φρη αιιαγήο ησλ 

βαζχηεξσλ, νπζηαζηηθψλ δνκψλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 
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965

 Καξδάζεο, ό.π., ζει.301. Γελ θαηέζηε εθηθηφ λα δηαπηζησζεί ε ηαχηηζε ή κε ηεο Λέζρεο 

Δξκνχπνιεο κε ηελ νκψλπκε ιέζρε, ην θαηαζηαηηθφ ηεο πνίαο αλαγλσξίζηεθε ην 1893. 
966

 Καξδάζεο, ό.π., ζει. 301. 
967

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 191. 
968

 ηεθαλίδεο, ό.π., ζει. 191. Γελ επηβεβαηψζεθε ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ ζχιινγν πνπ αλαγλσξίδεηαη ην 

1891. 
969

 Σν 1905 κεηαζρεκαηίδεηαη ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Πεηξαηά.  
970

 Αλαλέσζε θαηαζηαηηθνχ ην 1907, Φ.Δ.Κ. Α΄, αξηζ. 42, 7 Μαξηίνπ 1907. 

Πίλαθαο 1. Υξνλνιόγην ίδξπζεο εκπνξηθώλ ζπιιόγσλ. 

 

νλνκαζία 
δηαθξηηηθόο 

ηίηινο 

έηνο 

ζύζηαζεο 
Έηνο αλαγλώξηζεο 

Δκπνξηθή ιέζρε Δξκνχπνιεο965 Δξκήο 1836 - - 

Λέζρε Δξκνππνιηηψλ966 - 1841 - - 

Δκπνξηθή ιέζρε Πάηξαο Οκφλνηα 1849 1892 Φ.Δ.Κ. Α΄, 49 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Πάηξαο Δξκήο 1868 1895 Β.Γ. 18.i 

Δκπνξηθφο θαη Βηνκεραληθφο ζχιινγνο Αζελψλ - 1879 1882 Φ.Δ.Κ. Α΄, 24 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Κέξθπξαο967 - 1879 - - 
Δκπνξηθφο ζχιινγνο Καιακάηαο968 - 1879 - - 
Δκπνξηθφο θαη Βηνκεραληθφο ζχιινγνο Πάηξαο - 1883 1884 Φ.Δ.Κ. Α΄,  221 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Άλδξνπ Οκφλνηα - 1886 Φ.Δ.Κ. Α΄, 215 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Καιακάηαο Δξκήο - 1891 Φ.Δ.Κ. Α΄, 312 

Δκπνξηθή ιέζρε Αζελψλ - - 1891 Φ.Δ.Κ. Α΄, 327 

Δκπνξηθή ιέζρε Δξκνχπνιεο  Δξκήο - 1893 Φ.Δ.Κ. Α΄, 216  

Δκπνξνβηνκεραληθφο ζχιινγνο Σξίπνιεο Δξκήο - 1895 Φ.Δ.Κ. Γ΄, 35 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Βφινπ - 1897 1897 
Β.Γ. 26εο 
Μαξηίνπ  

Δκπνξηθφ ζχιινγνο Πεηξαηά - 1900969 - - 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Αζελψλ970 - 1902 1902 Φ.Δ.Κ. Β΄, 7 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Αηγίνπ Δξκήο - 1904 Φ.Δ.Κ. Α΄, 62 

χιινγνο εηζαγσγηθνχ εκπνξίνπ Πάηξαο - - 1904 Φ.Δ.Κ. Α΄, 142 

Δκπνξνθηεκαηηθφο ζχιινγνο Πχινπ  - - 1906 Φ.Δ.Κ. Α΄, 192 

Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ επηκειεηήξην Πεηξαηά - 1905 1907 Φ.Δ.Κ. Α΄, 88 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Καξπελεζίνπ - - 1907 Φ.Δ.Κ. Α΄, 43 

Δκπνξηθφο θαη Βηνκεραληθφο ζχιινγνο 

Καιακπάθαο 
- - 1907 Φ.Δ.Κ. Α΄, 71 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Γαδίνπ Παξλαζζφο - 1907 Φ.Δ.Κ. Α΄, 72 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Λάξηζαο - - 1907 Φ.Δ.Κ. Α΄, 112 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο πάξηεο - - 1908 Φ.Δ.Κ. Α΄, 48 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Λίκλεο - - 1908 Φ.Δ.Κ. Α΄, 48 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Κππαξηζζίαο Δξκήο - 1908 Φ.Δ.Κ. Α΄, 106 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Μνπδαθίνπ, δήκνπ Γφκθσλ   1909 Φ.Δ.Κ. Α΄, 46 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Λακίαο - - 1909 Φ.Δ.Κ. Α΄, 53 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Ακαιηάδνο - - 1909 Φ.Δ.Κ. Α΄, 58 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Λεραηλψλ - - 1909 Φ.Δ.Κ. Α΄, 80 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Κνξίλζνπ - - 1909 Φ.Δ.Κ. Α΄, 150 

Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ επηκειεηήξην Πάηξαο   - - 1911 Φ.Δ.Κ. Α΄, 94 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Αγξηλίνπ Δξκήο - 1911 Φ.Δ.Κ. Α΄, 149 

Μηθξνεκπνξηθφο ζχιινγνο Αζελψλ   - - 1911 Φ.Δ.Κ. Α΄, 151 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Εαθχλζνπ - - 1911 Φ.Δ.Κ. Α΄, 156 

Δκπνξνθηεκαηηθφο ζχιινγνο Κξαληδίνπ  - - 1911 Φ.Δ.Κ. Α΄, 201  

Δκπνξνθηεκαηηθφο ζχιινγνο Μειηγαιά - - 1911 Φ.Δ.Κ. Α΄, 222 

Δκπνξνκεζηηηθφο ζχιινγνο Καιακάηαο - - 1911 Φ.Δ.Κ. Α΄, 230 

Δκπνξηθφο ζχιινγνο Λεπθάδαο - - 1911 Φ.Δ.Κ. Α΄, 250 

Δηζαγσγηθφο εκπνξηθφο ζχιινγνο Αηγίνπ - - 1912 Φ.Δ.Κ. Α΄, 79 

Δκπνξνβηνκεραληθφο ζχιινγνο Μεζνινγγίνπ - - 1912 Φ.Δ.Κ. Α΄, 80 
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Πίλαθαο 2. Μέιε ηνπ Δκπνξηθνύ πιιόγνπ πνπ εγγξάθνληαη ζην Δ.Β.Δ.Ζ.. 
 

Δπσλπκίεο Πξόζσπα 
Μέινο 

E.B.E.H. 

Έηνο 

εγγξαθήο 
κήλαο 

Αβεδεζηάλ αδειθνί Αβεδέο Υνβάλεο Αβεδηζηάλ λαη 1925 5 

Αδάκεο Η. Αδάκεο Γεσξγίνπ Ησάλλεο λαη 1925 1 

Αζαλαζηάδεο Υξ. Αζαλαζηάδεο Αζαλαζίνπ Υξήζηνο λαη 1925 5 

Αζαλαζηάδεο Νηθφιανο δελ εληνπίζηεθε 

Αζαλαζηάδεο πχξνο Αζαλαζηάδεο Α. ππξίδνλ λαη 1925 9 

Αζεηάθε αδειθνί 
Νηθφιανο Ησάλλνπ Αζεηάθεο λαη 1925 5 

Μηραήι Ησάλλνπ Αζεηάθεο λαη 1925 5 

Άθξαηνο θαη Βαζηιάθεο 

Βαζηιάθεο Νηθνιάνπ Δκκαλνπήι λαη 1925 6 

Βαζηιάθεο Νηθνιάνπ Μηραήι λαη 1925 6 

Άθξαηνο Γ. Δκκαλνπήι λαη 1925 6 

Αιεμίνπ πχξνο Αιεμίνπ πχξνο λαη 1924 11 

Άικπεξη Παζράι & πηφο Αικπέξη Λένλ λαη 1925 2 

Αλδξεαδάθε Αδειθνί 
Μηιηηάδεο Η. Αλδξεαδάθεο λαη 1925 5 

Νηθφιανο Η. Αλδξεαδάθεο λαη 1925 5 

Αλεκνγηάλλεο Ν. Αλεκνγηάλλεο Γ. Νηθφιανο λαη 1925 11 

Αλεξξάςεο Κσλζηαληίλνο & νπξγηάο δελ εληνπίζηεθε 

Αλεξξάςεο Υξ. δελ εληνπίζηεθε 

Αλπθαληάθεο & Υξπζάθεο 
Εαραξίαο Γεσξγίνπ Αλπθαληάθεο λαη 1925 4 

Δκκαλνπήι Κσζηαληίλνπ Υξπζάθεο λαη 1925 4 

Αλσγεηαλάθεο-Γεσξγηάδεο δελ εληνπίζηεθε 

Απιαδάο Γεψξγηνο Απιαδάο Γεψξγηνο λαη 1925 6 

Απνζηνιάθεο Γεψξγηνο Απνζηνιάθεο Γεψξγηνο λαη 1925 5 

Αξρνληάθε Αδειθνί 
Γεψξγηνο Δκκαλνπήι Αξρνληάθεο λαη 1925 5 

Αληψληνο Δκκαλνπήι Αξρνληάθεο λαη 1925 5 

Βαιηάδεο Πεξηθιήο [Βαιθάδεο] Βαιηάδεο Πεξηθιήο [Βαιθάδεο] λαη 1925 6 

Βαξδάθεο Γεψξγηνο Βαξδάθεο Δκκαλνπήι Γεψξγηνο λαη 1925 7 

Βεξβεξάθεο Φξαγθίζθνο Βεξβεξάθεο Δκκαλνπήι Φξαγθίζθνο λαη 1925 9 

Βεξνπδάθεο Κ. Βεξνπδάθεο Ν. Κσλζηαληίλνο λαη 1925 5 

Βνγηαηδάθεο ηπιηαλφο Βνγηαηδάθεο Ησάλλνπ ηπιηαλφο λαη 1926 6 

Γεσξγηάδνπ Αδειθνί 
Αιέμαλδξνο Γ.Υ. Γεσξγηάδεο λαη 1924 12 

Δκκαλνπήι Γ.Υ. Γεσξγηάδεο λαη 1924 12 

Γηαιεξάθεο Νηθφι. Γηαιεξάθεο ηπιηαλνχ Νηθφιανο λαη 1925 5 

Γνπλαιάθεο Δκκαλνπήι Γνπλαιάθεο Μηραήι Δκκαλνπήι λαη 1925 2 

Γξαίθεο Δκκαλνπήι Γξαίθεο Ησάλλνπ Δκκαλνπήι λαη 1926 6 

Γαξκάληλ πχξνο δελ εληνπίζηεθε 

Γαθέξκνο Βαζίιεο Γαθέξκνο Κ. Βαζίιεηνο λαη 1946 7 

Γεξκηηδάθεο Θεφθηινο Γεξκηηδάθεο Μηραήι Θεφθηινο λαη 1926 7 

Γεκάθε, Αδειθνί 
Γεκήηξηνο Μίραήι Γεκάθεο λαη 1925 7 

Μελάο Μίραήι Γεκάθεο λαη 1925 7 

Γεκεηξηάδεο Δκκαλνπήι δελ εληνπίζηεθε 

Γηαιπλάο Γ. Γηαιπλάο Γεκεηξίνπ Γεψξγηνο λαη 1925 8 

Γνθηκάθεο Ησζήθ Γνθηκάθεο . Ησζήθ λαη 1924 12 

Γξαθνληίδεο-Αλεκνγηάλλεο 

Αλεκνγηάλλεο Αλδξένπ Ησάλλεο λαη 1925 7 

Αλεκνγηάλλεο Αλδξένπ Κίκσλ λαη 1925 7 

Γξαθνληίδεο Δκκαλνπήι Ησάλλεο λαη 1925 7 
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Εέεο Μάξηνο Εέεο Γεκεηξίνπ Μάξηνο λαη 1925 2 

Θενδσξάθεο Γ. δελ εληνπίζηεθε 

Θηαθάθε Μηραήι δελ εληνπίζηεθε 

Ησαλλίδεο Νηθφιανο δελ εληνπίζηεθε 

Καιατηδάθεο Αλδξέαο Καιατηδάθεο Αλδξέαο λαη 1925 4 

Καλαθάθεο Λάκπξνο Καλαθάθεο Ζιία Λάκπξνο λαη 1925 5 

Καπαξνχλε Κπξηαθή Γ.Δ. Γ.Δ. Γ.Δ. Γ.Δ. 

Καπεηαλάθεο Ησάλλεο Καπεηαλάθεο Γεψξγηνπ Ησάλλεο λαη 1925 5 

Καπληζηφο Γ. Καπληζηφο Ησάλλνπ Γεψξγηνο λαη 1924 10 

Καξθαβάηζνο Γ. δελ εληνπίζηεθε 

Καξνχδνο-Αλεκνγηάλλεο δελ εληνπίζηεθε 

Καξηεξάθεο Νηθφιανο δελ εληνπίζηεθε 

Καζαπάθεο Ησάλλεο δελ εληνπίζηεθε 

Καζηειιάθε Αδειθνί 
Καηζειιάθεο Αλησλίνπ Αλδξέαο λαη 1924 12 

Καηζειιάθεο Αλησλίνπ Μηραήι λαη 1924 12 

Καζηξηλάθε Τηνί 
Καζηξηλάθεο Δκκαλνπήι Μελάο λαη 1925 5 

Καζηξηλάθεο Δκκαλνπήι Νηθφιανο λαη 1925 5 

Κλσζζφο Καπλ. Δηαηξία 

Κνπξγηαιίδεο Γ. Δπζηξάηηνο λαη 1925 7 

Παλαγησηάθεο Α. [Μάλζνο] λαη 1925 7 

Γειηγηαλλάθεο Γ. [Σήι.] λαη 1925 7 

Δπγελήο Γ. Αλδξέαο λαη 1925 7 

Πατδεο Γ. Κσλζηαληίλνο λαη 1925 7 

Κνθθέβεο Π. δελ εληνπίζηεθε 

Κνθθηλάθεο Ησάλλεο Κνθθηλάθεο Κ. Ησάλλεο λαη 1925 5 

Κνθνιάθεο θαη Παηεξάθεο 
Κνθνιάθεο Η. Κσλζηαληίλνο λαη 1924 10 

Παηεξάθεο Γξ. Αξη. λαη 1924 10 

Κνπαθάθεο Γ. Κνπαθάθεο Μηιηηάδνπ Γεψξγηνο λαη 1925 7 

Κνπληνπξάθεο Γεψξγηνο Κνπλδνπξάθεο Ησζήθ Γεψξγηνο λαη 1925 1 

Κνπθάθεο Κ.Θ. & ία 

Κνπθάθεο Θ. Κσλζηαληίλνο λαη 1924 11 

Κνπθάθεο Ησάλλνπ Θεφδσξνο λαη 1924 11 

Φνξηζάθεο Πέηξνπ Ησάλλεο λαη 1924 11 

Κξαζάθεο Διεπζέξηνο Κξαζπάθεο Ησάλλνπ Διεπζέξηνο λαη 1925 4 

Κπξηαλφπνπινο Οδπζζέαο δελ εληνπίζηεθε 

Κσλζηαληαξάθεο Γεψξγηνο δελ εληνπίζηεθε 

Λακπξηλάθεο Γεψξγηνο δελ εληνπίζηεθε 

Λενληάθεο ππξίδσλ Λεσληάθεο Δκκαλνπήι ππξίδσλ λαη 1925 5 

Λενηζίλεο Αλδξέαο δελ εληνπίζηεθε 

Ληαλαλησλάθε Αδειθνί 
Ληαλαλησλάθεο Αξηζηείδνπ Νηθφιανο λαη 1924 11 

Ληαλαλησλάθεο Αξηζηείδνπ Γεψξγηνο λαη 1924 11 

Ληαπάθεο Γεψξγηνο Ληαπάθεο Υαξαιάκπνπο Γεψξγηνο λαη 1925 2 

Ληλαξδάθεο θαη πηνί 
Ληλαξδάθεο Αλδξέα Ησάλλεο λαη 1925 7 

Ληλαξδάθεο Αλδξέα ? λαη 1925 7 

Ληλαξδάθεο ηπιηαλφο Ληλαξδάθεο Δκκαλνπήι ηπιηαλφο λαη 1925 5 

Ληνππξάθεο Κ. Ληνππξάθεο Γ. Κσλζηαληίλνο λαη 1925 2 

Λπξαηδάθεο Αιέμαλδξνο δελ εληνπίζηεθε 

Μαδαληάλ Αδαξίαο Μαδαληάλ Κεβφξθ Αδαξίαο (ΑΜ) λαη 1925 5 

Μαθξάθεο Μηραήι δελ εληνπίζηεθε 

Μαθξάθεο Νηθ. Μαθξάθεο Γ. Νηθφιανο λαη 1925 7 
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Μακαιάθεο Γεψξγηνο Μακαιάθεο Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο λαη 1925 6 

Μαξηδάθεο Κ. Μαξηδάθεο Δκκαλνπήι Κσλζηαληίλνο λαη 1925 5 

Μαζηξνγηαλλάθεο Πεξηθιήο Μαζηξνγηαλλάθεο . Πεξηθιήο λαη 1924 11 

Μηηζνηάθεο Γέσξγηνο Μηηζνηάθεο Δκκαλνπήι Γεψξγηνο λαη 1925 5 

Μηρειηδάθεο Δπαγγεινο Μηρειηδάθεο Γ. Δπάγγεινο λαη 1925 5 

Μπηγίθαο Γεψξγηνο Μπηγηθάθεο Κ. Γεψξγηνο λαη 1925 5 

Μπνπξλέιινπ Αδειθνί 
Μπνπξλέινπ Α. Καιιηφπε λαη 1925 5 

Μπνπξλέινπ Ν. Γεψξγηνο λαη 1925 5 

Ξελάθεο-Ληαλάο 
Ληαλάο Δκκαλνπήι Κσλζηαληίλνο λαη 1924 11 

Παλαγηψηεο Ξελάθεο λαη 1924 11 

Ξεηξχπεο Μηραήι Ξεηξχπεο Γεσξγίνπ Μηραήι λαη 1925 6 

Παπαδάθεο Η.Γ. Παπαδάθεο Γ. Π. Ησάλλεο λαη 1925 6 

Παπαδάθεο Ησάλ. & πηφο Παπαδάθεο Γ. Ησάλλεο λαη 1925 5 

Παπαδάθεο-Υαηξέηεο δελ εληνπίζηεθε 

Παπαδηάλ Καινχζη, Παπαδηάλ Πέηξνπ Καινχζη (ΑΜ) λαη 1925 6 

Παπνπηζάθε Αδειθνί δελ εληνπίζηεθε 

Πεξάθεο Γεψξγηνο Πεξάθεο Δκκαλνπήι Γεψξγηνο λαη 1925 5 

Πεξάθεο Δπάγγεινο Πεξάθεο Δκκαλνπήι Δπάγγεινο λαη 1925 2 

Πεξδηθνγηάλλεο Η. Πεξδηθνγηάλλεο ηπιηαλνχ Ησάλλεο λαη 1925 7 

Πεηάζε Διέλε Πεηάζεο Μ. Διέλε λαη 1925 2 

Πνπιηαλάθεο Φψηηνο Πνπιηαλάθεο Β. Φψηεο λαη 1926 1 

Πξαηηθάθεο Παλ. Πξαηηθάθεο ηαχξνπ Παλαγηψηεο λαη 1925 7 

εκεξηδάθε Γεψξγηνο εκεξηδάθεο Υάξ. Γεψξγηνο λαη 1925 2 

εθάθεο Κ. εθάθεο Δκκαλνπήι Κσλζηαληίλνο λαη 1925 5 

ηαζάθεο Ν. δελ εληνπίζηεθε 

ηακαηάθεο Κ. ηακαηάθεο Ησάλλνπ Κσλζηαληίλνο λαη 1939 7 

ηεθαλίδεο ηπιηαλφο ηεθαλίδεο Γεκεηξίνπ ηπιηαλφο λαη 1925 4 

Σαιηάλεο Παλ. Σαιηάλεο Δπζηξαηίνπ Παλαγηψηεο λαη 1925 6 

Σδακπιάθνο Δπ. Σδακπιάθνο ? Δπακεηλψλδαο λαη 1925 2 

Σδνπιάθεο Γ. Σδνπιάθεο Κ. Γεψξγηνο λαη 1925 2 

Σδνπιάθεο Μηραήι Σδνπιάθεο Κσλζηαληίλνπ Μηραήι λαη 1924 11 

Σδσξηδάθεο, Σδνχδεο Ξελάθεο δελ εληνπίζηεθε 

Σδσξηδηλάθεο ηπιηαλφο δελ εληνπίζηεθε 

Σξηαληαθπιιηδεο Η. Σξηαληαθπιιίδεο Ησάλλεο λαη 1924 11 

Σξηθχιιεο Αληψληνο Σξηθχιιεο Αληψληνο λαη 1924 11 

Σππνγηαλλάθεο ππξίδσλ Σνππνγηάλλεο ? πχξηδσλ λαη 1925 2 

Φαλνπξάθεο Λεσλίδαο Φαλνπξάθεο Θσκα Λεσλίδαο λαη 1924 11 

Φνπληνπιάθεο Γεψξγηνο Φνπληνπιάθεο Δκκαλνπήι Γεψξγηνο λαη 1924 10 

Φπηάθεο Γ. Φπηάθεο Γ. Γεψξγηνο λαη 1925 2 

Φσηάθεο Αγαπεηφο Φσηάθεο Κ. Αγαπεηφο λαη 1925 10 

Υακαξάθεο Δ. δελ εληνπίζηεθε 

Υαζά(λ) Γ. δελ εληνπίζηεθε 

Υαηδάθεο Γεψξγηνο Υαηδάθεο Ε. Γεψξγηνο λαη 1925 5 

Υαηδάθεο Κσλζηαληίλνο Υαηδάθεο Εαραξίνπ Κσλζηαληίλνο λαη 1925 5 

Υαηδηδάθεο Λεψλ. Υαηδηδάθεο Κπξηάθνπ Λεσλίδαο λαη 1926 3 

Υξηζηνπιάθεο Ησάλλεο Υξηζηνπιάθεο ? Γηάλλεο λαη 1925 2 

Υξνλίδεο Ησάλλεο Υξνλίδεο Ησάλλνπ Πιάησλ λαη 1925 6 

Φαξνπδάθεο Μηραήι δελ εληνπίζηεθε 
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Πίλαθαο 3. Μέιε ηεο Γ.Δ. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. από ηελ ζύζηαζε ηνπ ην 1924 κέρξη ην 1944.  

 

Ζκεξνκελία αηηία ηξνπνπνίεζεο πξόεδξνο αληηπξόεδξνο Α΄ αληηπξόεδξνο Β΄ γξακκαηέαο ηακίαο 

17 & 28.ii.1924 αξρηθέο εθινγέο Καξνχδνο Γ. Ησάλλεο Γξαθνληίδεο Ησάλλεο Γνπλαιάθεο Μχξσλ Μαξθαηάηεο Αξηζηείδεο Γνθηκάθεο Ησζήθ 

25.vi.1926 παξαίηεζε κέινπο Καξνχδνο Γ. Ησάλλεο Γξαθνληίδεο Ησάλλεο Γνπλαιάθεο Μχξσλ Παηεξάθεο Αξηέκηνο Γνθηκάθεο Ησζήθ 

4.viii.1927 εθινγέο 1927 Καξνχδνο Γ. Ησάλλεο Γξαθνληίδεο Ησάλλεο Πξαηηθάθεο Παλαγηψηεο Παηεξάθεο Αξηέκηνο Γνθηκάθεο Ησζήθ 

6.xi.1928 παξαίηεζε κέινπο Καξνχδνο Γ. Ησάλλεο Γξαθνληίδεο Ησάλλεο Πξαηηθάθεο Παλαγηψηεο Παηεξάθεο Αξηέκηνο Φνπληνπιάθεο Γεψξγηνο 

25.viii.30 εθινγέο 1930 Καξνχδνο Γ. Ησάλλεο Γξαθνληίδεο Ησάλλεο Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο Παηεξάθεο Αξηέκηνο Φνπληνπιάθεο Γεψξγηνο 

30.x.1931 παξαίηεζε κέινπο Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο Γξαθνληίδεο Ησάλλεο Καζηειιάθεο Αλδξέαο Παηεξάθεο Αξηέκηνο Φνπληνπιάθεο Γεψξγηνο 

8 & 25.i.1934 εθινγέο 1933 Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο Γξαθνληίδεο Ησάλλεο Γηαιεξάθεο . Νηθφιανο Υαηδηδάθεο Λεσλίδαο Ληαληθήο Γ. Υαξάιακπνο 

21.x.1938 παξαίηεζε κέινπο Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο Γξαθνληίδεο Ησάλλεο Πξαηηθάθεο Παλαγηψηεο Υαηδηδάθεο Λεσλίδαο Ληαληθήο Γ. Υαξάιακπνο 

9.i.1939 ζάλαηνο κέινπο Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο Φνπληνπιάθεο Γεψξγηνο Πξαηηθάθεο Παλαγηψηεο Υαηδηδάθεο Λεσλίδαο Ληαληθήο Γ. Υαξάιακπνο 

5.vi.1939 εθινγέο 1939 Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο Αλεκνγηάλλεο Αληψληνο Κσλζηαληηλίδεο Αδακάληηνο Υάιαξεο Δπάγγεινο Βνξεάδεο Δκκαλνπήι 

8.iv.1942 ζάλαηνο κέινπο - Αλεκνγηάλλεο Αληψληνο Κσλζηαληηλίδεο Αδακάληηνο Εαραξίνπ Αξηζηείδεο Βνξεάδεο Δκκαλνπήι 

8.vii.19428 παξαίηεζε κέινπο Καζηειάθεο Αλδξέαο - - Εαραξίνπ Αξηζηείδεο Βνξεάδεο Δκκαλνπήι 

15.vi.1943 αλαζχληαμε Γ.Δ. Καζηειάθεο Αλδξέαο Κσλζηαληηλίδεο ηπιηαλφο Ληαλαληνλάθεο Νηθφιανο Εαραξίνπ Αξηζηείδεο Βνξεάδεο Δκκαλνπήι 

22.iii.1944 παξαίηεζε κέινπο Καζηειάθεο Αλδξέαο Κσλζηαληηλίδεο ηπιηαλφο Ληαλαληνλάθεο Νηθφιανο Μαθξηδάθεο Ησάλλεο Βνξεάδεο Δκκαλνπήι 

29.vi.1944 παξαίηεζε κέινπο Καζηειάθεο Αλδξέαο Κσλζηαληηλίδεο ηπιηαλφο Ληαλαληνλάθεο Νηθφιανο Μαθξηδάθεο Ησάλλεο Γνπθνπκηδίδεο Θεφδσξνο 
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Πίλαθαο 4.1. Γνκή θαη αιιαγέο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. θαηά ηελ πεξίνδν αλάκεζα ζηελ ίδξπζε θαη ηηο εθινγέο ηεο 10
εο

 Γεθεκβξίνπ 1927. 
 

Σκήκα  Μέιε Ζκεξνκελία Αληηθαηαζηαηήο 
Αηηία 

απνρώξεζεο 
Ζκεξνκελία Αληηθαηαζηαηήο 

Αηηία 

απνρώξεζεο 

Δκπνξηθό 

Α. 

Γνπλαιάθεο Μχξσλ 16.iv.1927 δελ έγηλε ιφγσ εθινγψλ - - - - 

Γηαιιπλάο Γεψξγηνο 8.12.1924 Παηεξάθεο Αξηέκηνο - - - - 

Καζηειάθεο Αλδξεαο - - - - - - 

Μαξθαηάηνο Αξηζηείδεο 25.iv.1926 Ληλαξδάθεο Ησάλλεο - - - - 

Μειηάδεο Γεσξγηνο 10.11.1924 Βαιηάδεο Πεξηθιήο δηαγξάθεηαη 25.iv.1926 Καζηξηλάθεο Μελάο εθινγέο 1927 

Σδνπιάθεο Γεψξγηνο - - - - - - 

Β. 

Αλδξεαδάθεο Μηιηηάδεο 13.xi.1925 Αζεηάθεο Νηθφιανο εθινγέο 1927 - - - 

Γνθηκάθεο Ησζήθ - - - - - - 

Καξέιιεο Νηθφιανο - - - - - - 

αξαηζφπνπινο Νηθφιανο - - - - - - 

Γ. Πξαηηθάθεο Παλαγηψηεο - - - - - - 

Γ. Γξαθνληηδεο Ησάλλεο - - - - - - 

Δ. 
Αιεμίνπ πχξνο - - - - - - 

Δπγελήο Αλδξέαο - - - - - - 

Βηνκεραληθό 
Καξνχδνο Γ. Ησάλλεο - - - - - - 

Ξελάθεο Παλαγηψηεο - - - - - - 

Βηνηερληθό & 

Δπαγγεικαηηθό 

Α. 

Βαζηιείνπ Γεψξγηνο - - - - - - 

Καζηκάηεο Μηραήι - - - - - - 

Μηγάδεο Γεψξγηνο - - - - - - 

Β. 

Αξγπξάθεο Αζαλάζηνο 21.xii.1924 Φηιηππίδεο Αιέμαλδξνο εθινγέο 1927 - - - 

Βηδάθεο Γεψξγηνο 18.iv.1926 Μπξαγάθεο Βαζίιεηνο εθινγέο 1927 - - - 

Λαγγσλάθεο Γεψξγηνο 18.iv.1926 Καξνχδνο ηπιηαλφο εθινγέο 1927 - - - 

Μεηαμάο Δκκαλνπήι 18.iv.1926 Βεξβεξάθεο Δκκαλνπήι εθινγέο 1927 - - - 

Παξαζχξεο Νηθφιανο 27.xi.1925 Κνπθνπβηηάθεο Δπζηξάηηνο εθινγέο 1927 - - - 
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Πίλαθαο 4.2. Γνκή θαη αιιαγέο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. θαηά ηελ πεξίνδν αλάκεζα ζηηο εθινγέο ηεο 10
εο

 Γεθεκβξίνπ 1927 θαη ηεο 3
εο

 Αύγνπζηνπ 1930. 
 

Σκήκα  
Μέιε Αηηία 

απνρώξεζεο 
Ζκεξνκελία Αληηθαηαζηαηήο 

Αηηία 

απνρώξεζεο 
Ζκεξνκελία Αληηθαηαζηαηήο 

Αηηία 

απνρώξεζεο 

Δκπνξηθό 

Α. 

Εέεο Γ. Μάξηνο - - - - - - - 

Καζηειάθεο Αλδξεαο - - - - - - - 

Ληλαξδάθεο Ησάλλεο - - - - - - - 

Παπνπηζάθεο Λεσλίδαο - - - - - - - 

Παηεξάθεο Αξηέκηνο - - - - - - - 

Φνπληνπιάθεο Γεψξγηνο - - - - - - - 

Β. 

Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο - - - - - - - 

Γνθηκάθεο Ησζήθ - - - - - - - 

Καξέιιεο Νηθφιανο - - - - - - - 

αξαηζφπνπινο Νηθφιανο εθινγέο 1930 - - - - - - 

Γ. Πξαηηθάθεο Παλαγηψηεο εθινγέο 1930 - - - - - - 

Γ. Γξαθνληηδεο Ησάλλεο - - - - - - - 

Δ. 
Αιεμίνπ πχξνο - - - - - - - 

Δπγελήο Αλδξέαο - - - - - - - 

Βηνκεραληθό 
Καξνχδνο Γ. Ησάλλεο - - - - - - - 

Ξελάθεο Παλαγηψηεο - - - - - - - 

Βηνηερληθό & 

Δπαγγεικαηηθό 

Α. 

Βαζηιείνπ Γεψξγηνο - - - - - - - 

Καζηκάηεο Μηραήι δηαγξάθεηαη 18.9.28 ηαζφπνπινο Ησάλλεο δηαγξάθεηαη 18.10.29 Υαλησηάθεο Δκκαλνπήι εθινγέο 1930 

Μηγάδεο Γεψξγηνο δηαγξάθεηαη 24.7.29 Λεσηζίλεο Νηθφιανο δηαγξάθεηαη 2.12.29 Μπξαγάθεο Ησαλλεο εθινγέο 1930 

Β. 

Βηδάθεο Γεψξγηνο - - - - - - - 

Καξνχδνο Μ. Ησάλλεο - - - - - - - 

Λαγθσλάθεο Γεψξγηνο - - - - - - - 

Παξαζχξεο Νηθφιανο - - - - - - - 

Υξηζηνθίδεο Κσλ/λνο παξαηηείηαη 9.8.28 Κνπθνπβηηάθεο Δπζηξάηηνο - - - - 
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Πίλαθαο 4.3. Γνκή θαη αιιαγέο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. θαηά ηελ πεξίνδν αλάκεζα ζηηο εθινγέο ηεο 3
εο

 Αύγνπζηνπ 1930 θαη ηηο εθινγέο ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 1933. 
 

Σκήκα  Μέιε Αηηία απνρώξεζεο Ζκεξνκελία Αληηθαηαζηαηήο Αηηία απνρώξεζεο Ζκεξνκελία 

Δκπνξηθό 

Α. 

Εέεο Γ. Μάξηνο - - - - - 

Καζηειάθεο Αλδξεαο - - - - - 

Ληλαξδάθεο Ησάλλεο - - - - - 

Παπνπηζάθεο Λεσλίδαο πέζαλε 9.1932 δελ αληηθαηαζηάζεθε - - 

Παηεξάθεο Αξηέκηνο - - - - - 

Φνπληνπιάθεο Γεψξγηνο - - - - - 

Β. 

Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο - - - - - 

Γνθηκάθεο Ησζήθ δηαγξάθεηαη 18.1.31 Πξαηηθάθεο Παλαγηψηεο - - 

Καξέιιεο Νηθφιανο - - - - - 

Ξαλζάθεο Ησάλλεο - - - - - 

Γ. Ξεηξχπεο Μηραήι - - - - - 

Γ. Γξαθνληηδεο Ησάλλεο - - - - - 

Δ. 
Αιεμίνπ πχξνο - - - - - 

Δπγελήο Αλδξέαο - - - - - 

Βηνκεραληθό 
Καξνχδνο Γ. Ησάλλεο παξαηηείηαη 30.10.31 Νηθνινχδεο Γεψξγηνο - - 

Ξελάθεο Παλαγηψηεο - - - - - 

Βηνηερληθό & 

Δπαγγεικαηηθό 

Α. 
Καιιηαηάθεο Αδάκ δεκηνπξγία Δπαγγεικαηηθνχ 14.2.33 - - - 

Κνζκαδαθεο Δκκαλνπήι δεκηνπξγία Δπαγγεικαηηθνχ 14.2.33 - - - 

Β. 
Βαζηιείνπ Γεψξγηνο δεκηνπξγία Δπαγγεικαηηθνχ 14.2.33 - - - 

Καξνχδνο Μ. Ησάλλεο δεκηνπξγία Δπαγγεικαηηθνχ 14.2.33 - - - 

Γ. Λαγθσλάθεο Γεψξγηνο δηαγξάθεηαη 8.10.31 Υαλησηάθεο Δκκαλνπήι δεκηνπξγία Δπαγγεικαηηθνχ 14.2.33 

Γ. Παξαζχξεο Νηθφιανο δεκηνπξγία Δπαγγεικαηηθνχ 14.2.33 - - - 

Δ. Βηδάθεο Γεψξγηνο δεκηνπξγία Δπαγγεικαηηθνχ 14.2.33 - - - 

η Κνπθνπβηηάθεο Δπζηξάηηνο δεκηνπξγία Δπαγγεικαηηθνχ 14.2.33 - - - 
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Πίλαθαο 4.4. Γνκή θαη αιιαγέο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. θαηά ηελ πεξίνδν αλάκεζα εθινγέο ηεο 17
εο

 Γεθεκβξίνπ 1933 θαη ηηο εθινγέο ηεο 28
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1939 

 

Σκήκα  Μέιε 
Αηηία 

απνρώξεζεο 
Ζκεξνκελία Αληηθαηαζηαηήο 

Αηηία απνρώξεζεο 
Ζκεξνκελία Αληηθαηαζηαηήο 

Αηηία 

απνρώξεζεο 

Δκπνξηθό 

Α. 

Καζηειάθεο Αλδξέαο - - - - - - - 

Ληαλαλησλάθεο Νηθφιανο - - - - - - - 

Ληαπάθεο Γ. Υαξάιακπνο - - - - - - - 

Υαηδηδάθεο Λεσλίδαο - - - - - - - 

Β. 
Ληλαξδάθεο Ησάλλεο - - - - - - - 

Παπνπηζάθεο Λεσλίδαο - - - - - - - 

Γ. 

Γηαιεξάθεο Νηθφιανο παξαηηείηαη 21.10.38 Φιψξνο Γεψξγηνο - - - - 

Σδνπιάθε Μηραήι - - - - - - - 

Φνπληνπιάθεο Γεψξγηνο - - - - - - - 

Γ. 

Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο - - - - - - - 

Καξέιιεο Νηθφιανο - - - - - - - 

Πνιπθξάηεο ηπιηαλφο - - - - - - - 

Πξαηηθάθε Παλαγηψηεο - - - - - - - 

Ξαλζάθεο Ησάλλεο - - - - - - - 

Δ. 
Βνξεάδεο Γ. Δκκαλνπήι - - - - - - - 

Ξεηξχπεο Μηραήι - - - - - - - 

η. 
Γξαθνληηδεο Ησάλλεο πεζαίλεη 11.1.39 Γαιεληαλφο Μχξσλ - - - - 

πιιηγάξδνο Ησάλλεο - - - - - - - 

Ε. 
Αιεμίνπ πχξνο - - - - - - - 

Δπγελήο Αλδξέαο πεζαίλεη 1936-38? δελ αληηθαηαζηάζεθε - - - - 

Βηνκεραληθό 

Αλεκνγηάλλεο Αληψλεο - - - - - - - 

Καζηξηλάθεο Αληψλεο - - - - - - - 

Καηεράθεο ηπιηαλφο - - - - - - - 

Ξελάθεο Παλαγηψηεο - - - - - - - 
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Πίλαθαο 4.5. Γνκή θαη αιιαγέο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Β.Δ.Ζ. θαηά ηελ πεξίνδν από ηηο εθινγέο ηεο 28
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1939 κέρξη θαη ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπ 1943 θαη ηνπ 1945. 
 

Σκήκα  Μέιε Αηηία απνρώξεζεο Ζκεξνκελία απνρώξεζεο Αληηθαηαζηαηήο Ζκεξνκελία έληαμεο 

Δκπνξηθό 

Α. 

Καζηειάθεο Αλδξέαο - - - - 

Ληαλαλησλάθεο Νηθφιανο - - - - 

Μαξθαηάηεο Αξηζηείδεο δηαγξάθεηαη? 1943 Κακαξάο Αιέμαλδξνο 26.2.43 

Υαηδηδάθεο Λεσλίδαο - - - - 

Β. 
Ληλαξδάθεο Ησάλλεο παξαηηείηαη 23.2.45 Αλδξνπιάθεο Αξηζηείδεο 23.2.45 

Παπνπηζάθεο Λεσλίδαο παξαηηείηαη 23.2.45 Πεξάθεο Υξηζηφθνξνο 23.2.45 

Γ. 

Γηαιηηάθεο Γεκήηξηνο - - - - 

Κσλζηαληηλίδεο Αδακάληηνο παξαηηείηαη αξρέο 1942 Κσλζηαληηλίδεο ηπιηαλφο 26.2.43 

Υάιαξεο Δπάγγεινο - - - - 

Γ. 

Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο πεζαίλεη 1.1942 Υαιθηαδάθεο Δκκαλνπήι 26.2.43 

Γακηαλάθεο Γεψξγηνο - - - - 

Μαξηδάθεο Ησάλλεο - - - - 

Πνιπθξάηεο ηπιηαλφο - - - - 

Ξαλζάθεο Ησάλλεο - - - - 

Δ. 
Βνξεάδεο Γ. Δκκαλνπήι δηαγξάθεηαη 23.2.45 Βαζηιάθεο Ησάλλεο 23.2.45 

Ξεηξχπεο Μηραήι - - - - 

η. 

Γνθνπκεηδίδε Θεφδσξνο - - - - 

Γαιεληαλφο Μχξσλ - - - - 

Ληλαξδάθεο ηπιηαλφο δηαγξάθεηαη 23.2.45 Κνχβνο Νηθφιανο 23.2.45 

Ε. 
Αιεμίνπ πχξνο πεζαίλεη αξρέο 1943 Αιηθηψηεο Νηθφιανο 26.2.43 

Εαραξίνπ Αξηζηείδεο - - - - 

Βηνκεραληθό 

Αλεκνγηάλλεο Αληψλεο παξαηηείηαη 1942 Μειηαξάθεο Ησζήθ 26.2.43 

Καζηξηλάθεο Αληψλεο πεζαίλεη 6.1942 Καζηξηλάθεο Γεψξγηνο 26.2.43 

Καηεράθεο ηπιηαλφο - - - - 

Ξελάθεο Παλαγηψηεο - - - - 
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Πίλαθαο 5.1. Παξνπζίεο κειώλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαηά ηα έηε 1924-

1927. 
 

 
1924 1925 1926 1927 

πλνιηθόο αξηζκόο ζπλεδξηάζεσλ αλά έηνο 11 16 13 18 

Μέιε έληαμε απνρώξεζε     

Αζεηάθεο Νηθφιανο 13.xi.1925 εθινγέο 1927 - 3 8 2 

Αιεμίνπ ππξίδσλ εθινγέο 1924 - 6 7 8 11 

Αλδξεαδάθεο Μηιηηάδεο εθινγέο 1924 13.xi.1925 5 2 - - 

Αξγπξάθεο Αζαλάζηνο εθινγέο 1924 21.xii.1924 1 - - - 

Βαιηάδεο Πεξηθιήο 10.xi.1924 25.iv.1926 3 8 1 - 

Βαζηιείνπ Γεψξγηνο εθινγέο 1924 - 10 9 6 9 

Βεξβεξάθεο Δκκαλνπήι 18.iv.1926 εθινγέο 1927 - - 2 1 

Βηδάθεο Γεψξγηνο 
εθινγέο 1924 18.iv.1926 4 8 1 

4 
εθινγέο 1927 - - - - 

Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο εθινγέο 1927 - - - - 5 

Γνπλαιάθεο Μχξσλ εθινγέο 1924 16.iv.1927 6 5 5 0 

Γηαιιπλάο Γεψξγηνο εθινγέο 1924 8.xii.1924 0 - - - 

Γνθηκάθεο Ησζήθ εθινγέο 1924 - 11 11 11 15 

Γξαθνληίδεο Ησάλλεο εθινγέο 1924 - 7 7 5 10 

Δπγελήο Αλδξέαο εθινγέο 1924 - 5 10 7 11 

Εέεο Γ. Μάξηνο Δθινγέο 1927 - - - - 10 

Καξέιιεο Νηθφιανο εθινγέο 1924 - 8 13 9 14 

Καξνχδνο Γ. Ησάλλεο εθινγέο 1924 - 9 16 12 16 

Καξνχδνο Μ. Ησάλλεο εθινγέο 1927 - - - - 8 

Καξνχδνο ηπιηαλφο 18.iv.1926 εθινγέο 1927 - - 0 1 

Καζηκάηεο Μηραήι εθινγέο 1924 - 7 13 12 15 

Καζηειιάθεο Αλδξέαο εθινγέο 1924 - 8 13 12 15 

Καζηξηλάθεο Μελάο 25.iv.1926 εθινγέο 1927 - - 7 7 

Κνπθνπβηηάθεο Δπζηξάηηνο 27.xi.1925 εθινγέο 1927 - 1 9 2 

Λαγγσλάθεο Γεψξγηνο εθινγέο 1924 18.iv.1926 5 3 - 4 

Ληλαξδάθεο Ησάλλεο 25.iv.1926 - - - 5 14 

Μαξθαηάηεο Αξηζηείδεο εθινγέο 1924 25.iv.1926 6 11 1 - 

Μεηαμάο Δκκαλνπήι εθινγέο 1924 18.iv.1926 10 12 2 - 

Μεγάδεο Γεψξγηνο εθινγέο 1924 - 3 7 3 4 

Μειηάδεο Γεψξγηνο εθινγέο 1924 10.11.1924 0 - - - 

Μπξαγάθεο Βαζίιεηνο 18.iv.1926 εθινγέο 1927 - - 7 7 

Ξελάθεο Παλαγηψηεο εθινγέο 1924 - 8 10 7 10 

Παπνπηζάθεο Λεσλίδαο εθινγέο 1927 - - - - 4 

Παξαζχξεο Νηθφιανο 
εθινγέο 1924 27.xi.1925 6 5 - 

3 
εθινγέο 1927 - - - - 

Παηεξάθεο Αξηέκηνο 8.xii.1924 - 1 13 13 18 

Πξαηηθάθεο Παλαγηψηεο εθινγέο 1924 - 7 10 10 15 

αξαηζφπνπινο Νηθφιανο εθινγέο 1924 - 7 9 9 8 

Σδνπιάθεο Γεψξγηνο εθινγέο 1924 - 3 8 7 4 

Φηιηππίδεο Αιέμαλδξνο 21.xii.1924 εθινγέο 1927 - 3 3 3 

Φνπληνπιάθεο Γεψξγηνο εθινγέο 1927 - - - - 7 

Υξηζηνθίδεο Κσλζηαληίλνο εθινγέο 1927 - - - - 7 
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Πίλαθαο 5.2. Παξνπζίεο κειώλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαηά ηα έηε 1928-

1931. 
 

 
1928 1929 1930 1931 

πλνιηθόο αξηζκόο ζπλεδξηάζεσλ αλά έηνο 16 17 20 20 

Μέιε έληαμε απνρώξεζε     

Αιεμίνπ ππξίδσλ εθινγέο 1924 - 8 5 14 16 

Βαζηιείνπ Γεψξγηνο εθινγέο 1924 - 8 12 12 16 

Βηδάθεο Γεψξγηνο εθινγέο 1927 18.v.31 7 7 6 5 

Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο εθινγέο 1927 - 5 8 10 13 

Γνθηκάθεο Ησζήθ εθινγέο 1924 18.i.1931 8 9 5 0 

Γξαθνληίδεο Ησάλλεο εθινγέο 1924 - 12 6 16 14 

Δπγελήο Αλδξέαο εθινγέο 1924 - 7 10 8 5 

Εέεο Γ. Μάξηνο εθινγέο 1927 - 14 15 15 14 

Καιιηαηαθεο Αδάκ εθινγέο 1930 -  - - 2 11 

Καξέιιεο Νηθφιανο εθινγέο 1924 - 10 10 11 16 

Καξνχδνο Γ. Ησάλλεο εθινγέο 1924 30.x.31 9 17 13 9 

Καξνχδνο Μ. Ησάλλεο εθινγέο 1927 - 4 4 11 8 

Καζηκάηεο Μηραήι εθινγέο 1924 9.viii.1928 3 - - - 

Καζηειιάθεο Αλδξέαο εθινγέο 1924 - 13 15 14 17 

Κνζκαδαθεο Δκκαλνπήι εθινγέο 1930 - - - 1 15 

Κνπθνπβηηάθεο Δπζηξάηηνο 9.viii.1928 - 3 5 7 10 

Λαγθσλάθεο Γεψξγηνο εθινγέο 1927 - 9 7 7 13 

Λεσηζίλεο Νηθφιανο 24.vii.29 2.xii.29 - 0 - - 

Ληλαξδάθεο Ησάλλεο 25.iv.1926 - 10 13 13 12 

Μεγάδεο Γεψξγηνο εθινγέο 1924 24.vii.29 5 3 - - 

Μπξαδάθεο Ησάλλεο 2.xii.1929 εθινγέο 1930 - 2 5 - 

Νηθνινχδεο Γεψξγηνο 30.x.31 - - - - 6 

Ξαλζάθεο Ησάλλεο εθινγέο 1930 - - - 5 12 

Ξελάθεο Παλαγηψηεο εθινγέο 1924 - 10 12 13 14 

Ξεηξχπεο Μηραήι εθινγέο 1930 - - - 6 13 

Παπνπηζάθεο Λεσλίδαο εθινγέο 1927 - 8 7 12 12 

Παξαζχξεο Νηθφιανο εθινγέο 1927  5 5 3 8 

Παηεξάθεο Αξηέκηνο 8.xii.1924 - 13 17 18 15 

Πξαηηθάθεο Παλαγηψηεο 
εθινγέο 1924 εθινγέο 1930 15 12 12 

10 
18.i.1931 - - - - 

αξαηζφπνπινο Νηθφιανο εθινγέο 1924 εθινγέο 1930 4 6 4 - 

ηαζφπνπινο Ησάλλεο 28.ix.28 18.x.29 2 1 - - 

Φνπληνπιάθεο Γεψξγηνο εθινγέο 1927 - 13 13 17 17 

Υξηζηνθίδεο Κσλζηαληίλνο εθινγέο 1927 9.iii.1928 6 - - - 

Υαλησηάθεο Δκκαλνπήι 
18.x.29 εθινγέο 1930 - 1 5 

5 
18.v.31 - - - - 
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Πίλαθαο 5.3. παξνπζίεο κειώλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαηά ηα έηε 1932-1938. 
 

 
1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 

πλνιηθόο αξηζκόο ζπλεδξηάζεσλ αλά έηνο 18 16 20 15 15 15 20 

Μέιε έληαμε απνρώξεζε  

Αιεμίνπ ππξίδσλ εθινγέο 1924 - 13 12 11 7 7 5 10 

Αλεκνγηάλλεο Αληψληνο εθινγέο 1933 - - - 3 0 1 2 9 

Βνξεάδεο Γ. Δκκαλνπήι εθινγέο 1933 - - - 16 10 11 6 4 

Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο εθινγέο 1927 - 16 12 18 10 11 11 15 

Γηαιεξάθεο Νηθφιανο εθινγέο 1933 21.x.38 - - 14 9 9 13 1 

Γξαθνληίδεο Ησάλλεο εθινγέο 1924 - 12 15 17 13 13 12 10 

Δπγελήο Αλδξέαο εθινγέο 1924 1937 (;) 6 6 6 2 3 - - 

Εέεο Γ. Μάξηνο εθινγέο 1927 εθινγέο 1933 8 5 - - - - - 

Καιιηαηαθεο Αδάκ εθινγέο 1930 vi.1933 5 3 - - - - - 

Καξέιιεο Νηθφιανο εθινγέο 1924 - 5 9 11 1 1 2 9 

Καζηειιάθεο Αλδξέαο εθινγέο 1924 - 13 14 18 11 9 10 19 

Καζηξηλάθεο Ν. Αληψληνο εθινγέο 1933 - - - 14 10 5 8 14 

Καηεραθεο ηπιηαλφο εθινγέο 1933 - - - 7 8 6 3 10 

Καξνχδνο Μ. Ησάλλεο εθινγέο 1927 vi.1933 4 3 - - - - - 

Κνζκαδαθεο Δκκαλνπήι εθινγέο 1930 vi.1933 12 5 - - - - - 

Κνπθνπβηηάθεο Δπζηξάηηνο 9.viii.1928 vi.1933 4 3 - - - - - 

Λαγθσλάθεο Γεψξγηνο εθινγέο 1927 vi.1933 7 4 - - - - - 

Ληαλαλησλάθεο Νηθφιανο εθινγέο 1933 - - - 15 8 7 5 13 

Ληαπάθεο Γ. Υάιακπνο εθινγέο 1933 - - - 10 5 3 5 14 

Ληλαξδάθεο Ησάλλεο 25.iv.1926 - 6 8 9 5 10 10 17 

Νηθνινχδεο Γεψξγηνο 30.x.31 εθινγέο 1933 6 3 - - - - - 

Ξαλζάθεο Ησάλλεο εθινγέο 1930 - 11 6 10 7 7 8 5 

Ξελάθεο Παλαγηψηεο εθινγέο 1924 - 15 12 15 6 7 5 7 

Ξεηξχπεο Μηραήι εθινγέο 1930 - 10 9 9 5 5 5 10 

πιιηγάξδνο Ησάλλεο εθινγέο 1933 - - - 13 7 11 5 4 

Παπνπηζάθεο Λεσλίδαο εθινγέο 1927 - 8 8 8 6 12 5 13 

Παξαζχξεο Νηθφιανο εθινγέο 1927 vi.1933 2 2 - - - - - 

Παηεξάθεο Αξηέκηνο 8.xii.1924 ix.1932 7 - - - - - - 

Πνιπθξάηεο ηπιηαλφο εθινγέο 1933 - - - 12 6 6 7 12 

Πξαηηθάθεο Παλαγηψηεο 18.i.1931 - 13 12 14 13 11 11 18 

Σδνπιάθε Μηραήι εθινγέο 1933 - - - 12 5 12 4 10 

Φνπληνπιάθεο Γεψξγηνο εθινγέο 1927 - 11 11 11 11 12 10 14 

Φιψξνο Γεψξγηνο 21.x.38 - - - - - - - 2 

Υαηδηδάθεο Λεσλίδαο εθινγέο 1933 - - - 17 7 6 10 12 
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Πίλαθαο 5.4. παξνπζίεο κειώλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. θαηά ηα έηε 1939-1946. 

 

 
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

πλνιηθόο αξηζκόο ζπλεδξηάζεσλ αλά έηνο 12 11 7 7 9 10 15 12 

Μέιε έληαμε απνρώξεζε  

Αιηθηψηεο Νηθφιανο δηνξηζκφο 1943 - - - - - 3 4 2 0 

Αλδξνπιάθεο Αξηζηείδεο 23.ii.45 - - - - - - - 9 0 

Αιεμίνπ ππξίδσλ εθινγέο 1924 1943 (;) 6 2 1 0 - - - - 

Αλεκνγηάλλεο Αληψληνο εθινγέο 1933 1943 (;) 8 5 0 0 - - - - 

Βαζηιάθεο Ησάλλεο 23.ii.45 - - - - - - - 10 4 

Βνξεάδεο Γ. Δκκαλνπήι εθινγέο 1933 23.ii.45 7 3 2 1 1 1 - - 

Γαιεληαλφο Μχξσλ 9.i.1939 - 10 7 0 2 5 10 13 11 

Γεσξγηάδεο Αιέμαλδξνο εθινγέο 1927 i.1942 10 6 6 - - - - - 

Γηαιεξάθεο Νηθφιανο εθινγέο 1933 21.x.38 - - - - - - - - 

Γηαιηηάθεο Γεκήηξηνο εθινγέο 1939 - 8 8 3 2 0 1 10 6 

Γακηαλάθεο Γεψξγηνο εθινγέο 1939 - 8 5 2 4 4 5 0 0 

Γνθνπκεηδίδε Θεφδσξνο εθινγέο 1939 - 7 9 4 3 3 8 10 10 

Γξαθνληίδεο Ησάλλεο εθινγέο 1924 i.1939 - - - - - - - - 

Εαραξίνπ Αξηζηείδεο εθινγέο 1939 - 8 10 7 5 0 4 14 7 

Κακαξάο Αιέμαλδξνο δηνξηζκφο 1943 - - - - - 8 10 13 9 

Καξέιιεο Νηθφιανο εθινγέο 1924 εθινγέο 1939 - - - - - - - - 

Καζηειιάθεο Αλδξέαο εθινγέο 1924 - 10 8 3 6 9 10 13 11 

Καζηξηλάθεο Ν. Αληψληνο εθινγέο 1933 vi.1942 6 3 2 1 - - - - 

Καζηξηλάθεο Γεψξγηνο δηνξηζκφο 1943 - - - - - 5 0 0 0 

Καηεραθεο ηπιηαλφο εθινγέο 1933 - 9 4 4 1 0 0 3 9 

Κνχβνο Νηθφιανο 23.ii.45 - - - - - - - 8 4 

Κσλζηαληηλίδεο Αδακάληηνο εθινγέο 1939 30.xii.1942 6 7 5 2 - - - - 

Κσλζηαληηλίδεο ηπιηαλφο δηνξηζκφο 1943 - - - - - 8 10 8 2 

Ληαλαλησλάθεο Νηθφιανο εθινγέο 1933 - 5 5 3 1 4 5 5 7 

Ληαπάθεο Γ. Υάιακπνο εθινγέο 1933 εθινγέο 1939 3 - - - - - - - 

Ληλαξδάθεο Ησάλλεο 25.iv.1926 23.ii.45 10 7 3 3 3 5 1 - 

Ληλαξδάθεο ηπιηαλφο εθινγέο 1939 23.ii.45 8 3 0 0 0 0 - - 

Μαξηδάθεο Ησάλλεο εθινγέο 1939 - 6 8 4 4 5 7 5 7 

Μαξθαηάηεο Αξηζηείδεο εθινγέο 1939 1943 (;) 4 3 1 1 - - - - 

Μειηαξάθεο Ησζήθ δηνξηζκφο 1943 - - - - - 3 - 3 3 

Ξαλζάθεο Ησάλλεο εθινγέο 1930 - 6 3 0 2 3 3 5 1 

Ξελάθεο Παλαγηψηεο εθινγέο 1924 - 5 6 2 4 7 7 10 10 

Ξεηξχπεο Μηραήι εθινγέο 1930 - 6 3 1 0 0 0 1 0 

πιιηγάξδνο Ησάλλεο εθινγέο 1933 εθινγέο 1939 3 - - - - - - - 

Παπνπηζάθεο Γεκήηξηνο εθινγέο 1939 23.ii.45 7 6 2 1 3 2 - - 

Παπνπηζάθεο Λεσλίδαο εθινγέο 1927 εθινγέο 1939 2 - - - - - - - 

Πεξάθεο Υξηζηφθνξνο 23.ii.45 - - - - - - - 11 2 

Πνιπθξάηεο ηπιηαλφο εθινγέο 1933 - 9 8 3 4 3 7 10 6 

Πξαηηθάθεο Παλαγηψηεο 18.i.1931 εθινγέο 1939 2 - - - - - - - 

Σδνπιάθε Μηραήι εθινγέο 1933 εθινγέο 1939 2 - - - - - - - 

Φνπληνπιάθεο Γεψξγηνο εθινγέο 1927 εθινγέο 1939 2 - - - - - - - 

Φιψξνο Γεψξγηνο 21.x.38 εθινγέο 1939 3 - - - - - - - 

Υάιαξεο Δπάγγεινο εθινγέο 1939 - 5 7 3 1 2 3 4 6 

Υαιθηαδάθεο Δκκαλνπήι δηνξηζκφο 1943 - - - - - 3 4 9 3 

Υαηδηδάθεο Λεσλίδαο εθινγέο 1933 - 7 4 1 2 0 3 4 6 
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Πεγέο & Βηβιηνγξαθία.  

 
Πεγέο 
 

Αξρεία 

 

•Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ  Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ, Πξαθηηθά Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, 

•Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Ζξαθιείνπ, Γεληθφ Μεηξψν,. 

•Πξαθηηθά ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο βνπιήο, ηεο Ά ζπλφδνπ ηεο ΗΘ΄ Βνπιεπηηθήο 

πεξηφδνπ Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο ησλ Κξεηψλ,  

•Αξρείν Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, 

•Αξρείν Πξσηνδηθείνπ Ζξαθιείνπ.  

 
Δθεκεξίδεο 
 

• «Νέα Δθεκεξίο» 

• «Αλφξζσζηο» 
• «Ίδε»,  

• «Αγξνηηθή Κξήηε»,  

• «Νέα Γελεά»  

• «Νέα Διεπζεξία» 

• «Αιήζεηα» 

• «Διιάο»  

Βηβιηνγξαθία  
 

Αβδειά, Έθε, «Οη γπλαίθεο, θνηλσληθφ δήηεκα», ζην Υ. Υαηδετσζήθ (επηκ.), Ηζηνξία 

ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, ν Μεζνπόιεκνο 1922-1940, Σφκνο Β1, Βηβιηφξακα, 

Αζήλα 2002,  

 

Αγξηαληψλε, Υξηζηίλα, «Ζ ειιεληθή νηθνλνκία», ζην Βαζίιεο Παλαγησηφπνπινο 
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