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Πξόινγνο 

 

Ζ αθφινπζε κεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ, πξαγκαηεχεηαη ηελ πνξεία ηνπ ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο 

κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο απνιήμεηο. Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα 

εζηηάδεηαη ζην θαηεμνρήλ θχξην ηζηνξηθφ γεγνλφο ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ζηελ  ειιεληθή θνηλσλία. εκείν θακπήο ηεο κειέηεο απνηέιεζε ε 

άλνδνο θαη ε θαηαθφξπθε πηψζε ηεο αμίαο ηεο ζηαθίδαο απφ ηελ πεξίνδν ησλ 

εζληθψλ γαηψλ έσο θαη ηε ζηαθηδηθή εμέγεξζε ηνπ 1935.  Ζ ζηαθίδα, απνηέιεζε 

αλακθηζβήηεηα έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εμαγψγηκα πξντφληα θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα 

επεξεάδνληαο άκεζα ην βηνηηθφ επίπεδν θάπνησλ πεξηνρψλ. Ζ θαηαιπηηθή ζεκαζία 

ηνπ ζηαθηδφθαξπνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο Μεζζελίαο 

θαη ε ζηελή ελαζρφιεζε ησλ πξνγφλσλ κνπ κε ηελ θαιιηέξγεηά  ηεο, απνηέιεζαλ ηελ 

αθνξκή γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο κνπ.  

Ζ ηζηνξηθή ζθηαγξάθεζε επί ηνπ ζέκαηνο θαηέζηε δπλαηή θαηφπηλ 

ζπλδπαζηηθήο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαη πεγψλ. εκαληηθά ζηνηρεία αληιήζεθαλ 

απφ ηα Γ.Α.Κ., ηελ Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Πεινπνλλήζνπ, ηελ Γεκφζηα 

Λατθή Βηβιηνζήθε Καιακάηαο, ηελ Γεκφζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Καιακάηαο, ην 

Αξρείν ηνπ Αγξνηηθνχ ηαθηδηθνχ Οξγαληζκνχ, ηα Πξαθηηθά ησλ πλεδξηάζεσλ ηεο 

Βνπιήο θαη ηελ εθεκεξίδα ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο. Πέξαλ ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

πνιιέο πιεξνθνξίεο απνζπαζηήθαλ απφ ηα έξγα θαη ηηο αξζνγξαθίεο κειεηεηψλ επί 

ηνπ ζέκαηνο θαη απφ ηνλ Σχπν πνπ παξαδίδεη κηα άκεζε θαη πιεξέζηεξε, θαηά ην 

δπλαηφλ, πξνζέγγηζε ηνπ θιίκαηνο ησλ ζηαθηδφθαξπσλ πεξηνρψλ.  

Έρνληαο πιένλ νινθιεξψζεη απηή ηελ εξγαζία, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ 

ηνλ θαζεγεηή θ. Αζαλάζην Υξήζηνπ  θαη φζνπο αθφκε κε βνήζεζαλ θαη ζηάζεθαλ 

αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα πεξάησζεο ηεο εξγαζίαο κνπ.    
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Δηζαγσγή 

 

Σν ζηαθηδηθφ δήηεκα ηνπ 19
νπ

 αηψλα απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

λενειιεληθήο θνηλσλίαο, ιφγσ ησλ νηθνλφκσλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ 

πνπ δηαδξακαηηζηήθαλ. Σν ζηαθηδηθφ κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αζηάζεηα, πνπ 

πξνθαινχζε θνηλσληθή αληζνξξνπία θαη νηθνλνκηθή δπζπξαγία αλάινγα κε ηελ 

δηαθχκαλζε ηεο ηηκήο ηεο ζηαθίδαο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο κέρξη ηελ απειεπζέξσζε 

(1830) ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. Μέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο απνδνηηθήο εκπνξίαο 

ηεο ζηαθίδαο, ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ίδξπζεο ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο, ε 

θαιιηέξγεηα ηεο άξρηζε λα παίξλεη εληππσζηαθέο δηαζηάζεηο ιφγσ ηεο εμσηεξηθήο 

δήηεζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ επξσπατθή αγνξά θαη θπξίσο ηελ αγγιηθή.  

Ζ ηζηνξηθή αλαζθφπεζε πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ην ηαμίδη ηεο ζηαθίδαο 

κέζα ζηνλ ρξφλν απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο έσο θαη ηε κεγάιε ζηαθηδηθή 

εμέγεξζε ηνπ 1935. Ο καύξνο ρξπζόο, φπσο απνθαινχζαλ ηελ ζηαθίδα, αλέζξεςε ηα 

φλεηξα θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ ηεο επαξρίαο. Πξνθεηκέλνπ λα 

απνδνζεί ην έδαθνο πάλσ ζην νπνίν ζεκειηψζεθε ε άλζηζε θαη ε πηψζε ηεο 

ζηαθηδνπαξαγσγήο, ε ζπγγξαθή ηεο αξρίδεη απφ ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζεζκηθνχ θαη 

ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ ηεο εμέιημεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, θάλνληαο κλεία ζηελ 

αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ην αγξνηηθφ δήηεκα πνπ ζπλέβαιε ηθαλνπνηεηηθά ζηελ 

απμαλφκελε θνηλσληθή ζπκπίεζε ηεο αγξνηηθήο εξγαζίαο θαη θαηάθεξε λα πξνσζήζεη 

ηελ απηνκαηνπνηεκέλε γεσξγία ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο – θαπηηαιηζηηθήο 

αλάπηπμεο ηε ρψξαο.  

ην επφκελν θεθάιαην, δηεξεπλάηαη ε εκθάληζε θαη ε εμάπισζε ηεο 

ζηαθίδαο θαηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο δεχηεξεο κ.Υ. ρηιηεηίαο κέρξη ηελ εμέιημε 

ηεο κέζα ζηνπο ρξφλνπο ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εζληθέο 

γαίεο έσο ηελ δηαλνκή ηνπο ην 1871, κε ηελ δηακφξθσζε ελφο κφληκνπ εηήζηνπ 

πιενλάζκαηνο ζηαθίδαο πνπ ππεξέβαηλε ζηαζεξά ην 20% ηεο εηήζηαο παξαγσγήο ην 

1890.  

ην αθφινπζν θεθάιαην επηρεηξείηαη λα απνδνζνχλ ζηνηρεία γηα ηελ 

παξαγσγή θαη εκπνξία ηεο ζηαθίδαο κέζα ππφ ην πξίζκα ηεο δηακφξθσζεο θαη 

αιιειεμάξηεζεο ησλ θνηλσληθψλ πιεζπζκηαθψλ ζηξσκάησλ. εκείν θακπήο ηεο 
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ζηαθηδηθήο παξαγσγήο απνηειέζαλ νη νηθνλνκηθνί παξάκεηξνη, πνπ κειεηψληαη ζην 

επφκελν θεθάιαην, φπσο ν δαλεηζκφο, ε ηνθνγιπθία, ε θνξνινγία, ε 

ππεξθνξνιφγεζε, ε αθνξνινγεζία ησλ αγξνηηθψλ ζηξσκάησλ θαη ηα πξνλφκηα.  

ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ν βαζηθφο θνξκφο ηνπ ζέκαηνο αλάιπζεο, ε κεγάιε 

ζηαθηδηθή θξίζε θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο απφ ηελ εμάπισζε ηεο 

θπιινμήξαο κέρξη θαη ηελ πηψρεπζε ηνπ 1893 πνπ νδήγεζε ζηνλ ζηαθηδηθφ 

καξαζκφ. Οη κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο επέθεξαλ ζεκαληηθέο ζπγθξνχζεηο  κε 

ηελ δηνξγάλσζε ζπιιαιεηεξίσλ. Βαζηθά αηηήκαηα ηνπ ήηαλ: ε αλαζηνιή ηεο 

απνπιεξσκήο ηνπ θφξνπ, ε αλαζηνιή θαηαδηψμεσο νθεηιεηψλ γηα δεκφζηα ρξέε θαη 

ε παξνρή απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ησλ θηεκαηηθψλ πηζηψζεσλ.  

Μεηά ην μέζπαζκα ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο ην 1893 θαη ηελ απφξξηςε ηνπ 

ζηαθηδηθνχ λνκνζρεδίνπ, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο νδεγήζεθε ζε νηθνλνκηθφ 

αδηέμνδν. ην αθφινπζν θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη σο ην απνθνξχθσκα ησλ εληάζεσλ 

ε εμέγεξζε ηεο Βαξβάζαηλαο, πνπ νδήγεζε ζηελ παξαίηεζε ηνπ Υαξ. Σξηθνχπε 

θαηζηελ ζχζηαζε ηεο λέαο θπβέξλεζεο ππφ ηνλ Γειηγηάλλε. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ 

επφκελνπ θεθαιαίνπ είλαη λα απνηππσζεί κε ηζηνξηθά θξηηήξηα ε εμέιημε ησλ 

γεγνλφησλ απφ ην Α‟ ζην Β‟ ηαθηδηθφ πλέδξην θαη ην λέν ζηαθηδηθφ λνκνζρέδην 

«πεξί θνξνινγίαο ηνπ ζηαθηδόθαξπνπ θαη πεξί ζπζηάζεσο ηαθηδηθήο Σξαπέδεο» πνπ 

εηζήρζε ζηε Βνπιή ην 1899 ππφ ηνπ Αλ. ηκφπνπινπ. Καηφπηλ ηεο ςήθηζεο ηνπ 

ζηαθηδηθνχ λνκνζρεδίνπ, απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε ηεο ηαθηδηθήο Σξάπεδαο κε ηνλ 

Νφκν ΒΦΠΓ‟ ηεο 17
εο

 Ηνπλίνπ 1899 «πεξί θνξνινγίαο ηνπ ζηαθηδνθάξπνπ θαη πεξί 

ζπζηάζεσο ηαθηδηθήο Σξαπέδεο». Βαζηθή ππνρξέσζε ηεο ηαθηδηθήο ηξάπεδαο 

ήηαλ λα  ρνξεγεί πξνο ηνπο θαιιηεξγεηέο δάλεηα κε επηηφθην 5% έσο 6% εηεζίσο. 

Τπφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γεσγξαθηθνχ πλδέζκνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηηο 24 κέρξη ηηο 

28 Απξηιίνπ 1901, ην Α΄ Παλειιήλην Γεσξγηθφ πλέδξην, ην νπνίν δελ απέδσζε ηα 

αλάινγα απνηειέζκαηα.  

Ζ απνγνεηεπηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηνπο θφιπνπο ηεο 

ζηαθηδνπαξαγσγήο, αλαραηηίζηεθε απφ  ηελ ίδξπζε ηεο  «εληαίαο» ή «Πξνλνκηνχρνπ 

εηαηξίαο» ηεο ζηαθίδαο πνπ δηεξεπλάηαη ζην επφκελν θεθάιαην. Ζ ζχκβαζε ηνπ 

κνλνπσιίνπ πέξαζε ζηε Βνπιή θαη ζπδεηήζεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηελ 12
ε
 Μάηνπ 1903 

ζηελ νπνία ν πξσζππνπξγφο Θ. Γειηγηάλλεο αλαθνηλψζε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκβάζεσο. Απνγνεηεπηηθά ήηαλ ηα λέα απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, φηη νη μέλεο 
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Γπλάκεηο θαη θπξίσο ε Αγγιία, είραλ ηαρζεί θαηά ηνπ Μνλνπσιίνπ, ζεσξψληαο πσο ε 

χκβαζε εξρφηαλ ζε αληίζεε κε ηνπο φξνπο ηεο Δκπνξηθήο χκβαζεο πνπ είρε 

ζπλάςεη ε Διιάδα κε ηελ Αγγιία ην 1890. Με ηελ δηαδνρή ηεο θπβέξλεζεο απφ ηνλ 

Γ. Ράιιε, ζηηο ζηαθηδνθφξεο επαξρίεο γελλήζεθε ε ειπίδα φηη πιένλ ζα 

επηςεθηδφηαλ απφ ηε Βνπιή ε χκβαζε ηνπ Μνλνπσιίνπ ηεο ζηαθίδαο. Λφγσ ηεο 

κεγάιεο έθζεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αδηέμνδνπ, πξφεθπςε ε αλάγθε ζπζηάζεσο λένπ 

ηαθηδηθνχ πλεδξίνπ κε θχξηα ζέκαηα ην ζεζκφ ηνπ κνλνπσιίνπ θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο εληαίαο δηαρείξηζεο ηεο ζηαθίδαο. Ζ Πξνλνκηνχρνο Δηαηξία ηδξχζεθε ην 1905 κε 

κεηνρηθφ θεθάιαην 20 εθαηνκκχξηα θξάγθα κε θχξην ζηφρν λα νκαινπνηήζεη ηε ξνή 

εμαγσγψλ ηεο ζηαθίδαο, αλαραηηίδνληαο έηζη ηελ πηψζε ηεο ηηκήο.  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην, θαιχπηεηαη ην ζνβαξφ δήηεκα ηεο ππεξαηιαληηθήο 

κεηαλάζηεπζεο ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα πξνο ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη πξνο ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Σα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα ελίζρπζαλ ζεκαληηθά θαη ην 

εμσηεξηθφ ηζνδχγην πιεξσκψλ. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 έληεηλε ηε  

δπζρεξή πνξεία ηεο ζηαθίδαο θαη νδήγεζε ζην ζηαθηδηθφ ζπλέδξην ηνπ  1935 κε 

θχξηα αηηήκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ ηελ άκεζε θαηάξγεζε ηνπ Α..Ο. θαη ηνπ 

παξαθξαηήκαηνο. 
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Α΄Κεθάιαην 

Σν ζεζκηθό θαη ηζηνξηθό πιαίζην ηεο εμέιημεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο 

1.1. ύληνκε Ηζηνξηθή ηνπνζέηεζε ζηελ εμέιημε ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο  

Οη θχξηνη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ηεοππαίζξνπ δχλαηαη λα δηαθξηζνχλ ζηε 

γεσξγία θαη ζηελ θηελνηξνθία. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε αιηεία, πινηνκία θαη 

κεηαιισξπρείαθαηαιακβάλνπλκηθξφηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο. Κάλνληαο κηα 

αλάδξνκε θαη αληρλεχνληαο ηνλ πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθννηθνλνκηθφ θακβά ηεο ρψξαο 

καο αληηιακβαλφκαζηε ηελ άξξεηε ζρέζε θαη ηελ άκεζε αιιειεμάξηεζε ηνπ ιανχ 

καο κε ηελ γεσξγηθή παξάγσγε
1
. Απφ ηελ αξραηφηεηα έρεη απνδεηρζεί κέζσ 

αλαζθαθηθψλ απνηειεζκάησλ ε άκεζε εμάξηεζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ γεσξγηθή 

απαζρφιεζε. Καηά ηε Νενιηζηθή πεξίνδν ην ζηηάξη, ην θξηζάξη θαη ηα φζπξηα θπξίσο 

ηα κπηδέιηα θαη ε θαθή απνηεινχζαλ ηηο βαζηθέο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. Ζ 

πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο γηλφηαλ ζπλήζσο κε εξγαιεία ιίζηλα, 

νζηέηλα ή θαη απφ θέξαηα ειαθνεηδψλ. Ζ ζπγθνκηδή ησλ ζηηεξψλ γηλφηαλ κε ζχλζεηα 

δξεπάληα, πνπ απνηεινχληαλ απφ έλα θακππισκέλν ζηέιερνο κε ιίζηλεο ιεπίδεο. 

ηνπο κπθελατθνχο ρξφλνπο ε Διιάδα ήηαλ κηα ρψξα κε ππθλνδαζσκέλα βνπλά θαη 

θαιιηέξγεηεο πνπ παξήγαγαλ ιίγν ζηηάξη θαη θξηζάξη, ειηέο ζχθα θαη ζηαθχιηα. 

Παξαηεξνχκε φηη ε αγξνηηθή παξαγσγή επαξθνχζε γηα ηε δηαηξνθή ηνπ πιεζπζκνχ 

ελφο κπθελατθνχ θξάηνπο θαη δελ ρξεηαδφηαλ λα εηζάγνπλ βαζηθά πξντφληα 

δηαηξνθήο. Ο ζεζκφο ηεο γαηνθηεζίαο δελ είλαη εχθνιν λα εξκελεπηεί. Οη γαίεο 

δηέπνληαη απφ δηάθνξνπο θαλνληζκνχο
2
.  Οη αξραίνη  Έιιελεο ήηαλ απηνί πνπ έζεζαλ 

ηηο βάζεηο ηεο επηζηεκνληθήο γεσξγίαο κε ηηο κειέηεο ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα, ηε 

δηάβξσζε ησλ εδαθψλ, ηε ιίπαλζε, ηελ άξδεπζε, ηελ απνζηξάγγηζε, ηε κέζνδν 

ζπνξάο θαη ζπγθνκηδήο. Γηαδεδνκέλεηα επφκελα ρξφληα ήηαλ ερξήζε ησλ ζπφξσλ 

απφ ζηηάξη, ξεβίζη θαη θερξί.  

Καηά ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλείλαηρξήζηκν λα ηνληζηεί φηη ν ειιεληθφο 

θφζκνο, αξρατθφο θαη θιαζηθφο, είλαη θφζκνο ησλ πφιεσλ, φκσο ε αγξνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα είλαη ε θπξηφηεξε απφ ηηο φιεο ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεοηνπ. Ζ 

γεσξγία απνηεινχζε ηελ θαη΄ εμνρήλ δξαζηεξηφηεηα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηεο 

                                                           
1
. Αζδξαράο, Διιεληθή νηθνλνκηθή ηζηνξία, Αζήλα 2003,η. 1, ζ. 168 

2
 Κ. Κσζηήο, . Πεηκεδάο, Ζ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηνλ 19

ν
 αηώλα, Αζήλα 2006, ζ. 103 
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πνιηηηθήο θνηλφηεηαο. Σν ηδαληθφ ηεο απηάξθεηαο πνπ ζα πξνβάινπλ νη θηιφζνθνη 

ηνπ 4
νπ

 αηψλα ζηηο νπηνπηθέο ζεσξίεο ηνπο είλαη ε κεηάθξαζε απηήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο: ν Έιιελαο δεη πξσηαξρηθά απφ ην πξντφλ ηεο γεο ηνπ.  

Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο θαηαγξάθζεθε ζε βηβιία απφ ηνλ 

Ξελνθψληα θαη ην Θεφθξαζην. Δηδηθφηεξα, ηα θείκελα απφ ηα νπνία αληινχκαη 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αγξνηηθέο ηερληθέο θαη γηα ηα θπξηφηεξα 

παξαγφκελα πξντφληα είλαη: ηα ΄Δξγα θαη Ζκέξεο, έλα εθηελέο πνίεκα ηνπ Ζζηφδνπ 

θαη ν Οηθνλνκηθόο ηνπ Ξελνθψληα ηνπ 4
νπ

 αηψλα. Αληηπαξαζέηνληαο ηα δπν θείκελα 

θαηαιαβαίλνπκε θαιά φηη νη αγξνηηθέο ηερληθέο δελ κεηαβάιινληαη θαζφινπ απφ ηνλ 

8
ν
 έσο ηνλ 4

ν
 αηψλα. πκπιεξσκαηηθά, ν Ξελνθψλ ζηνλ Οηθνλνκηθό αλαθέξεη φηη ε 

γεσξγία καζαίλεηαη εχθνια θαη ε γε αληακείβεη φπνηνλ ηελ θξνληίδεη θαηά ηηο 

απαηηήζεηο ηεο. Χο εξγαιεία αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεηψδε κεηαμχ απηψλ έλα απιφ 

μχιηλν άξνηξν κε πλί απφ κέηαιιν θαη κηα κηθξή ζβάξλα γηα ην βσινθφπεκα. 

Δθαξκφδνπλ ηελ ελαιιαθηηθή, θάζε δπν ρξφληα, θαιιηέξγεηα κε αγξαλάπαπζε θαη 

αγλννχλ ηελ ρξήζε δσηθψλ ιηπαζκάησλ.  

Ζ αξρατθή επνρή, φπσο είδακε, ήηαλ επνρή θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

ηαξαρψλ, πνπ αθνινπζήζεθαλ απφ αλαβξαζκφ γαηψλ. ηελ θιαζηθή επνρή νη 

ηαξαρέο ζπλερίδνληαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ θαη εηδηθφηεξα 

ζηελ Πεινπφλλεζν, ελψ ζε άιιεο πεξηνρέο ζπλαληνχκε θαηλφκελα ζπγθέληξσζεο 

γαηψλ κε δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο: αγνξέο, πσιήζεηο, δειαδή θεξδνζθνπίεο ζαλ 

απηέο πνπ αλαθέξεη ν Ξελνθψλ ζηνλ Οηθνλνκηθό, δηαδηθαζίεο πνπ δείρλνπλ φηη ε 

ζρεδφλ ζξεζθεπηηθή θχζε ηνπ δεζκνχ ηνπ αλζξψπνπ κε ηε γε έρεη αξρίζεη λα 

αιινηψλεηαη θαη φηη ε γε, ρσξίο αθφκε λα έρεη γίλεη αθξηβψο εκπφξεπκα, βξίζθεηαη 

σζηφζνθάησ απφέλα πεξηζζφηεξνεπκεηάβιεηνθαζεζηψο
3
.Οη Ρσκαίνη πήξαλ θαη 

θσδηθνπνίεζαλ ζε λφκνπο ηηο γλψζεηο θαη ηα γεσξγηθά έζηκα ησλ Διιήλσλ. Με ηελ 

πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε γεσξγηθή παξαγσγή ζπλέρηζε λα απνηειεί βαζηθφο 

νηθνλνκηθφο ππιψλαο ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο. 

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο πνπ γλψξηζε ν ζχγρξνλνο θφζκνο ζηνλ νηθνλνκηθφ 

ηνκέα άζθεζαλ ζνβαξέο πηέζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν. Ο ηειεπηαίνο θπξηαξρνχζε 

παξαγσγηθά αιιά θαη θνηλσληθά ζηελ ηζηνξία ησλ αλζξψπηλσλ πνιηηηζκψλ σο ην 19ν 

αηψλα. Με ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ε θπξηαξρία απηή άξρηζε πξννδεπηηθά λα 

                                                           
3
C. Mosse‟, An. Schnapp, Δπίηνκε Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο, Αζήλα 2007, ζ. 94 
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ππνρσξεί ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ.Ζ θαηνρή γεο έπαπε πξννδεπηηθά λα 

είλαη πεγή εμνπζίαο νδεγψληαο ζηαδηαθά ζηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε. Σελ 

θαηάξγεζε δειαδή ησλ κεγάισλ ηδηνθηεζηψλ θαη ηελ θαηάηκεζε ησλ αμηνπνηήζηκσλ 

εδαθψλ ζε κηθξέο παξαγσγηθέο κνλάδεο, νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα, πνπ 

αληαπνθξίλνληαλ θαιχηεξα ζηηο λέεο παξαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. δηαλνκή 

ησλ εζληθψλ γαηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ επαλαζηαηηθφ αγψλα ηνπ 1821-1828 

δεκηνχξγεζε πιήζνο αγξνηψλ κε κηθξέο ή κεζαίεο ηδηνθηεζίεο. Σν πξφβιεκα ηεο 

κεγάιεο ηδηνθηεζίαο επήιζε κε ηελ δηεχξπλζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κε ηα 

Δπηάλεζα (1864), ηελ Άξηα θαη ηε Θεζζαιία (1881)
4
. Με ηελ ςήθηζε ησλ λφκσλ ην 

1907, έπεηηα απφ πνιιέο αληηδξάζεηο,επέηξεπαλ ζηελ εθάζηνηε ειιεληθή θπβέξλεζε 

λα απαιινηξηψλεη κεγάιεο ηδηνθηεζίεο, ψζηε λα κπνξεί λα ηηο δηαλέκεη ζε αθηήκνλεο. 

Απνθνξχθσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ήηαλ ε έληνλε δηακάρε πνπ έγηλε ζην ρσξηφ 

Κηιειέξ (1910).  

Οη κεηαπνιεκηθέο φκσο νηθνλνκηθέο αιιαγέο θαη εμειίμεηο κε ηελ 

εθβηνκεράληζε ηεο ρψξαο θαη ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν, άιιαμαλ ηελ εηθφλα. Ο 

Έιιελαο γεσξγφο είρε ηε ιηγφηεξε εθκεηαιιεπφκελε έθηαζε (θαηά θεθαιή) θαη ηε 

ρακειφηεξε απφδνζε (θαηά ζηξέκκα). Σν γεσξγηθφ εηζφδεκα δελ μεπεξλνχζε θαηά 

κέζν φξν ηα 30-40% ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αγξνηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο σο δεπηεξεχνπζαο ή ζπκπιεξσκαηηθήο, ζε ζρέζε κε άιιεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξάζεηο δελ επζηαζεί θαζψο ηα επηηεχγκαηα ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο θαηά  ην καθξχ δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ εθαηνληαεηεξίδσλ δελ είλαη 

θαζφινπ ακειεηέα. Μεηαπνιεκηθά ε γεσξγηθή παξαγσγή εθζπγρξνλίζηεθε θαη 

ζηεξίρηεθε αξθεηά ζε λέα ηερλνινγηθά κέζα θαη εγγεηνβειηησηηθά έξγα
5
.  

Μέζα ζε απηήλ ηελ ηζηνξηθή αλαζθφπεζε πνπ απνηππψζεθε παξαπάλσ 

εμέρνπζα ζεκαζία ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ είρε ε 

θαιιηέξγεηα ζηεο ζηαθίδαο. Σν ακπέιη είλαη απφ ηα πην αξραία θπηά ηα νπνία 

θαιιηεξγεί ν άλζξσπνο. Δίλαη θαηαγεγξακκέλν φηη αλάκεζα ζ‟ φινπο ηνπο ιανχο ηνπ 

θφζκνπ πξψηα νη Έιιελεο θαη χζηεξα νη Ρσκαίνη ζεσξνχληαη νη πην εηδηθεπκέλνη 

ακπεινθαιιηεξγεηέο θαη νηλνπαξαγσγνί. Έρεη απνηππσζεί ζε πνιινχο ηνκείο: ζηε 

κπζνινγία, δσγξαθηθή, γιππηηθή, πνίεζε, έρεη δηαπεξάζεη ζηα ήζε θαη έζηκα, ζηηο 

                                                           
4
Ν. βνξψλνο, Δπηζθόπεζε ηεο Νενειιεληθήο ηζηνξίαο, Αζήλα 2007, ζ. 90 

5
 Δ. Μπνπξλφβα, Γ. Πξνγνπιάθεο, Δηζαγσγή ζηελ Νενειιεληθή νηθνλνκηθή ηζηνξία(18

νο
 – 20

νο
 αηψλαο), 

Αζήλα 2007, ζ. 81 
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ζπλήζεηεο ηεο δηαηξνθήο, ζην εκπφξην, ζηελ ηαηξηθή αθφκε θαη ζηε ζξεζθεία καο, κε 

ηελ απνηχπσζε ηεο ακπέινπ. Αξραίνη έιιελεο ζπγγξαθείο φπσο ν Ζξφδνηνο, 

Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο αλαθέξνληαη ζπρλά ζηηο ζηαθίδεο, πνπ παξάγνληαλ απφ ηελ 

αξραηφηεηα θαη ήηαλ γλσζηέο σο “αζηαθίδεο” ή “ζηαθπιίδεο” ή “ζηαθίδεο”. Ζ 

θνξηλζηαθή ζηαθίδα θαιιηεξγείηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ηνπο νκεξηθνχο ρξφλνπο, 

ελψ γξαπηέο αλαθνξέο γηα ην εκπφξηφ ηεο ππάξρνπλ απφ ηνλ 12ν αηψλα. Απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο, ε θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο άξρηζε λα παίξλεη 

εληππσζηαθέο δηαζηάζεηο, ιφγσ ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ 

επξσπατθή αγνξά θαη θπξίσο ηελ αγγιηθή. Μέρξη ην 1860 κε ηελ αχμεζε ησλ 

ζηαθηδακπέισλ πνπ έθηαζαλ ηηο 150.000 ζηξέκκαηα πεξίπνπ, ν φγθνο ηεο 

παξαγσγήο δεθαπιαζηάζηεθε κε πνιιά πινία λα θεχγνπλ γηα εμαγσγέο ζην 

εμσηεξηθφ
6
.  

Γηα ηα επφκελα ρξφληα ε ζηαθίδα γίλεηαη ην  θπξηφηεξν εμαγσγηθφ πξντφλ 

ηνπ Διιεληθνχ Βαζηιείνπ, ελψ παξάιιεια δηακνξθψλεηαη κηα λέα θνηλσληθή αζηηθή 

ηάμε, γλσζηή θαη σο «θνηλσλία ηεο ζηαθίδαο». Ζ ζηαθίδα έθεξε λέα δεδνκέλα ζηα 

νηθνλνκηθά ηνπ θξάηνπο, θαζφξηζε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εμαξηψκελσλ πφιεσλ 

θαη δεκηνπξγνχζε λέα επαγγέικαηα αξθεηά πξνζνδνθφξα.Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ 

1850 εμαηηίαο ηεο επηδεκίαο θπιινμήξαο θαη ην 1877
7
, επαλεκθαλίδνληαη ηα πξψηα 

πξνβιήκαηα κε  ηελ χθεζε ηεο αγγιηθήο αγνξάο. Σελ θαηάξξεπζε ησλ ηηκψλ 

απέηξεςε ην κεγάιν άλνηγκα ησλ γαιιηθψλ αγνξψλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1879, ην νπνίν 

νθεηιφηαλ ζηελ πηψζε ηεο γαιιηθήο νηλνπαξαγσγήο ιφγσ ηεο θπιινμήξαο πνπ 

έπιεμε ηα γαιιηθά ακπέιηα.  Ζ θαηάξξεπζε ηνπ ζηαθηδεκπνξίνπ ήηαλ πιένλ γεγνλφο 

κε ηελ κεγάιε ζηαθηδηθή θξίζε ην 1890 λα επηθέξεη νηθνλνκηθφ πιήγκα θαη 

κεηαλάζηεπζε. Ζ ζηαθηδηθή θξίζε ζεκαηνδφηεζε ηελ βηνκεραλνπνίεζε ηεο 

γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη νδήγεζε ζε λέα δεδνκέλα. Δπίζεο, θαηαιπηηθφ ξφιν 

απέθηεζε ν Απηφλνκνο ηαθηδηθφο Οξγαληζκφο (Α..Ο.) πνπ ηδξχζεθε ην 1925 θαη 

δηαιχζεθε ην 1997
8
.ε επφκελν θεθάιαην ζα αθνινπζήζεη εθηελήο ηζηνξηθή αλαθνξά 

ζηελ θαηαιπηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζεκαζία ηεο ζηαθίδαο.   

 

                                                           
6
 Υ. Υαηδεησζήθ, Ηζηνξία ηεο Διιάδνο ηνπ 20

νπ
 αηώλα – Οη απαξρέο 1900- 1922,  Αζήλα 1999, η. 1, ζ. 

92 
7
Κ. Αξψλε- Σζίριε, Σν ζηαθηδηθό δήηεκα θαη νη θνηλσληθνί αγώλεο, Αζήλα 1999, ζ. 34 

8
Α. ίδεξηο, Ζ γεσγξαθηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδνο θαηά ηελ ιήμαζαλεθαηνληαεηίαλ, 1833- 1933, Αζήλα 

1934, ζ. 125 
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1.2.Ζ αγξνηηθή κεηαξξύζκηζε θαη ην αγξνηηθό δήηεκα ζηελ Διιάδα 

Ζ γεσξγηθή πνιηηηθή ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο κπνξεί λα δηαθξηζείο 

ηξεηοπεξηφδνπο: Α΄ πεξίνδνο, απφ ην 1821 κέρξη ην 1880, Β΄ πεξίνδνο, απφ ην 1880 

κέρξη ην 1911 θαη Γ΄ πεξίνδνο, απφ ην 1911 έσο ζήκεξα
9
. Με ηελ θήξπμε ηεο 

επαλαζηάζεσο θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν, ήξζε ζην πξνζθήλην θαη ην αγξνηηθφ 

δήηεκα. Οη Έιιελεο θνηδακπάζεδεο πξνζπάζεζαλ κε φια ηα κέζα λα αξπάμνπλ ηα 

κέρξη πξφηηλνο ηνπξθηθά ηζηθιίθηα θαη ηέζεθε πάιη ην δήηεκα ηεο εθπνηήζεσο ησλ 

εζληθψλ γαηψλ. Παξά ηηο πεξηνξηζηηθέο δηάηαμεο πνπ ςεθίζηεθαλ, νη θνηδακπάζεδεο 

θαηφξζσζαλ λα απνζπάζνπλ ηα ηνπξθηθά ηζηθιίθηα, εληείλνληαο έηζη ην αγξνηηθφ 

δήηεκα. Σν 1826 ν Ν. ΦινγαΨηεο κε επηηνιή ηνπ πξνο ηε Γεληθή Δθεκεξίδα ηεο 

Διιάδνο πξνηείλεη «αη εζληθαίγαίαη λα παξαρσξεζνύλ άλεπ απνδεκηώζεσο εηο όινπο 

ηνπο πησρνύο αγσληζηάο». Καηά ηελ ζηαηηζηηθή ηνπ ηξφγθ νη ηνπξθηθέο ηδηνθηεζίεο 

πνπ πεξηήιζαλ ζηνλ Διιεληθφ δεκφζην ήηαλ ηα 2/3 ησλ θαιιηεξγεκέλσλ εθηάζεσλ. 

Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ν πιήξεο αξηζκφο: 

γαίεο θαιιηεξγεκέλεο- ηδηφθηεηεο 2.513.566, εζληθέο 6.068.020 

γαίεο αθαιιηέξγεηεο–ηδηφθηεηεο 3.006.188, εζληθέο 10.040.000 

Όιε ε πεξηνχζηα ηνπ Διιεληθνχ δεκνζίνπ πέξαζε ζίγα ζηγά ζηνπο 

θνηδακπάζεδεο νη νπνίνη θαηέιαβαλ ηα πεξηζζφηεξα πξψελ Σνπξθηθά 

ηζηθιίθηα.Φεθίζηεθαλ λφκνη γηα ην φθεινο ησλ πησρψλαγξνηψλφπσο απηφο ηνπ 1835 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνείραλ ην δηθαίσκα λα ιάβνπλ σοπξνηθνδφηεζα έσο δπν 

ρηιηάδεοδξαρκέο Δζληθά θηήκαηα. Ζ ζπκθσλίααπηήεπηζθξαγίζηεθε θη απφ ην 

δηάηαγκα ηνπ 1836, ηνπ λφκνπ ηνπ 1833 θαη ηνπ 1848 φπνπ νξηδφηαλ ε δπλαηφηεηα 

ρνξήγεζεο ελφο ζηξέκκαηνο ζε θάζε γεσξγφ. Χζηφζν, νη αλσηέξσ λφκνη θαη 

δηαηάμεηο δελ ηεξεζήθαλ κε απνηέιεζκαηνλ καξαζκφ ησλ αγξνηψλ
10

. 

Καηά ηελ δεχηεξε πεξίνδν ην αγξνηηθφ δήηεκα παξνπζίαζε λέα έμαξζε κεηά 

ηε πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο (1882) πξνθαιψληαο ηηο έληνλεο δηακαξηπξίεο ησλ 

Θεζζαιψλ αθηεκφλσλ. Γηα ηελ απνζπκθφξεζε ηεο θαηάζηαζεο ε πξψηε θπβέξλεζε 

Α. Κνπκνπλδνχξνπ ςήθηζε ην λφκν ΤΑΑ (1871), ελψ ε θπβέξλεζε Θ. Γειεγηάλλε 

(1886) ππέβαιε ζηελ Βνπιή πέληε θηιαγξνηηθά λνκνζρέδηα ηα νπνία ηειηθψο δελ 

                                                           
9
 Κ. Βεξγφπνπινο, Κξάηνο θαη Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή ζηνλ 19

ν
 αηώλα, Αζήλα 1975, ζ. 162 

10
Κ. Βεξγφπνπινο, ό.π.,ζ.166 
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ςεθίζηεθαλ. Μεηά απφ πνιιέο πηέζεηο ε θπβέξλεζε Θενηφθε(1907) εηζήγαγε ζηελ 

Βνπιή λέν λνκνζρέδην πεξί δηαλνκήο ησλ ηεθαλνβηθέησλ θηεκάησλ. Οη εληάζεηο 

νμχλνληαη κε ηελ αγξνηηθή Θεζζαιηθή εμέγεξζε ηνπ 1910. Σα αηκαηεξά γεγνλφηα 

πνπ αθινχζεζαλ γλσζηά σε εμέγεξζε ηνπ Κηιειέξ είραλ σο βαζηθφ αίηεκα ηελ 

άκεζε απαιινηξίσζε ησλ ηζηθιηθηψλ
11

. 

Μεηά ηνλ πφιεκν ηνπ 1912- 1913 πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ηξίηε πεξίνδνο ησλ 

γεγνλφησλ, πξνζαξηήζεθαλ πνιιέο επαξρηαθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο πνπ θαηεμνρήλ 

ήηαλ ηζηθιίθηα. ην ζχλνιν ηα ηζηθιίθηα ησλ λέσλ επαξρείσλ έθηαζαλ ηα 1.228 κε 

ηε Μαθεδφλα θαη ζηελ Ήπεηξν λα βξίζθνληαη νη κεγαιχηεξεο εθηάζεηο. Ζ θπβέξλεζε 

Βεληδέινπ κεηά ην θίλεκα ζην Γνπδί θαη ηηο πνιιέο ππνζρέζεηο πνπ είρε ππνζρεζεί 

ζηνπο αγξφηεο, άξρηζε λα πξνθαιεί δπζθνξία ε αλνρή ε νπνία έδεηρλε πξνο ηνπο 

ηζηθιηθάδεο. Δλψ είραλ ςεθηζηεί νη λφκνη 351 θαη 603 ην 1914 πνπ πεξηφξηδαλ ε 

έμσζε ησλ θνιιήγσλ απφ ηνπο ηζηθιηθάδεο, δελ ηεξήζεθαλ πξνθαιψληαο εληάζεηο. 

Τπφ ηελ Δπαλαζηαηηθή θπβέξλεζε Θεζζαινλίθεο δεκνζηεχηεθαλ ηέζζεξα 

δηαηάγκαηα (2466,2467,2469,2470) κε ηα νπνία ξπζκηδφηαλ λνκνζεηηθψο ε 

αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ησλ ηζηθιηθηψλ. Σα δηαηάγκαηα απηά κεηά ηελ 

επηθξάηεζε ηεο Δπαλαζηαηηθήο θπβέξλεζεο Θεζζαινλίθεο έιαβαλ ηζρχ ζε φιε ηελ 

Διιάδα δηα ηνπ λφκνπ 1072 Α, 1072 Β, 1072 Γ, 1072 Δ, ηνπ 1917. Καηά ην 1929 

ππνζηεξίρηεθε ε αληηαγξνηηθή θχζε ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη ψζεζε ην νζηαιεξγαηηθφ 

θφκκα λα ιάβεη ζέζε έλαληη ηεο άκεζεο απαιινηξηψζεσο ησλ ηζηθιηθηψλ. Μεηά ην 

λφκν 2052, έρνπκε ηνλ αγξνηηθφ λφκν επί θπβεξλήζεσο Γνχλαξε κε ην νπνίν 

ζεζπίδνληαλ εηδηθά ζέκαηα απαιινηξηψζεσλ.  

 Έπεηηα αθινχζεζε Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα ηεο θπβέξλεζεο Πιαζηήξα ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1925. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ε απνδεκίσζε πνπ 

έπξεπε λα ιακβάλνπλ νη ηδηνθηήηεο, νξηδφηαλ εηο ην εηθνζαπιάζην ηεο Πξνπνιεκηθήο 

πξνζφδνπ ηνπ απαιινηξησκέλνπ θηήκαηνο πξνζαπμεκέλεο θαηά ην 30-40% 

αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ. Δπηπιένλ απνδηδφηαλ ζηνλ ηζηθιηθά παξαπάλσ 

πξνζαχμεζε ίζε κε ην 50% επί ηεο βαζηθήο απνδεκίσζεο.  Παξά ηηο αγξνηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, νη θφξνη έρνπλ επηβαξχλεη νηθνλνκηθά ηνπο αγξφηεο θπξίσο ηα 

πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα ιφγσ ηεο ππνηίκεζεο ηνπ λνκίζκαηνο θαη ηεο 

                                                           
11

Κ. Βεξγφπνπινο, ό.π., ζ.174 
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ππεξηίκεζεο ησλ πξντφλησλ
12

. Καηά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1927-1928 ην ζχλνιν 

ησλ πξνβιεπφκελσλ άκεζσλ θφξσλ αλέξρεηαη ζε 1.485 εθ. δξαρκέο. Δηδηθφηεξα, 

θαηαγξάθεηαη: Φόξνο εγγείνπ παξαγσγήο – δξρ. 180.000.000 

  Φόξνη επί ηεο ζηαθίδαο     -       58.000.000 

Ζ ειιεληθή αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε έγηλε ην 1917
13

. Ζ Γηεζλήο ζπγθπξία 

ηνπ Μεγάινπ πνιέκνπ ην 1914-1918 θαη ν λαπηηθφο απνθιεηζκφο ηεο ρψξαο, 

ζπλέβαιαλ ζηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο. Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επέηξεςε 

ηελ δηεχξπλζε ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ ε καδηθή άθημε 1,5 εθ Διιήλσλ 

πξνζθχγσλ εθ ηεο Μ. Αζίαο ην 1922. Τπφ ηνπο φξνπο απηνχο ε αγξνηηθή 

κεηαξξχζκηζε ππήξμε κεηαμχ ησλ πξψησλ θαη ησλ πιένλ ξηδνζπαζηηθψλ ζε ζρέζε κε 

απηέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ηελ ίδηα πεξίνδν ζηηο 11 ρψξεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

ηελ Διιάδα ν ραξαθηήξαο ηεο αγξνηηθήο κεηαξξχζκηζεο ψζεζε ηελ 

ειιεληθή γεσξγηθή νηθνγέλεηα λα ελζσκαησζεί θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζην 

θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ θαπηηαιηζκνχ. Ζ αγξνηηθή πίζηε δελ θαηάθεξε λα επαλαθέξεη 

ηελ ηζνξξνπία ιφγσ ησλ ηνθνγιπθηθψλ πηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ησλκεγάισλ 

γαηνθηεκφλσλ
14

. Καηά ην Μεζνπφιεκν, ε θαηάηκεζε ηεο γεο βνήζεζε πνιχ ζηελ 

εθβηνκεράληζε. Δλ θαηαθιείδη, ε αγξνηηθή  κεηαξξχζκηζε ζπλέβαιε ηθαλνπνηεηηθά 

ζηελ απμαλφκελε θνηλσληθή ζπκπίεζε ηεο αγξνηηθήο εξγαζίαο θαη θαηάθεξε λα 

πξνσζήζεη ηελ απηνκαηνπνηεκέλε γεσξγία ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο – 

θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο ηε ρψξαο
15

.  
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πιινγηθφ έξγν,  Θέκαηα Νενειιεληθήο ηζηνξίαο, Αζήλα 1991, ζ. 276 
13

Γ. Κνξδάηνο, Ηζηνξία ηνπ αγξνηηθνύ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1973, ζ. 284 
14

Πάλδεκνο Παληεηαθέο δεκνζηεχζεηο, «Οη θνηλσληθνί αγψλεο ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ ζηε Μεζζελία 

θαηά ηνλ Μεζνπφιεκν», 

2016,http://pandemos.panteion.gr/index.php?op=record&lang=el&pid=iid:17756, επίζθεςε ζηηο 

8.10.2019 
15

W. Rosener, Οη αγξόηεο ζηελ Δπξώπε, Αζήλα 1999, ζ. 318 
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Β΄Κεθάιαην 

Ζ εκθάληζε θαη ε εμάπισζε ηεο ζηαθίδαο 

Απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο θαιιηέξγεηεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κεηαμχ άιισλ 

ήηαλ ε ζηαθίδα. Οη αιιεπάιιειεο θξίζεηο  ηνπ εκπνξίνπ ηεο ζηαθίδαο ζην 19
ν
 αηψλα 

ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν νηθνλνκηθφ γεγνλφο ζηελ Διιάδα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ 

λενειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ ζηαθηδηθή θξίζε ήηαλ ε βαζηθφηεξε αθνξκή πνπ νδήγεζε 

ζηνλ άκεζν παξεκβαηηζκφ ηνπ θξάηνπο ζηελ ηδησηηθή νηθνλνκία. Ζ απμεκέλε δήηεζε 

ηεο ζηαθίδαο νδήγεζε ηελ Διιάδα λα εκθαληζηεί ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο θηάλνληαο 

λα θαιχπηεη ην 50- 75% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ ηεο
16

. Οη αγξφηεο ηεο 

δπηθήο θαη βνξεηνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ θαη ησλ Δπηαλήζσλ επεμέηεηλαλ ηηο 

ακπεινθπηείεο ζε πξσηνθαλείο δηαζηάζεηο, εμνβειίδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

ππφινηπεο θαιιηέξγεηεο. Μέζσ ηεο νηθνλνκηθήο άλζηζεο πνπ επήιζε απφ ηελ 

παξαγσγή ηεο ζηαθίδαο δεκηνπξγήζεθε κηα λέα εκπνξηθή αζηηθή ηάμε.  

Σν θπξηφηεξν εμαγσγηθφ πξντφλ ηνπ Διιεληθνχ Βαζηιείνπ, απφ ηελ 

Απειεπζέξσζε κέρξη ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα, ήηαλ ε ζηαθίδα, ε νπνία, 

κέρξη ην 1880, θάιππηε πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ 

ηεο ρψξαο θαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1880 μεπέξαζε ην 60%
17

.«Όηαλ νκηιώκελ πεξί 

ηεο γεσξγηθήο εκώλ παξαγσγήο, δελ ιέγνκελ άιινλ ηη παξά ζηαθίδα, θαη πάιηλ 

ζηαθίδα, θαη πάιηλ θαη αησλίσο ζηαθίδα», έγξαςε ην 1880 ν Παηξηλφο πνιηηηθφο θαη 

εθδφηεο ηεο Καξηεξίαο Παλ. Υαιηθηφπνπινο, ελψ ν θαζεγεηήο Ξελ. Ενιψηαο 

παξαιιήιηζε ην πξντφλ, «σο ε Βξαδηιία κε ηνλ θαθέλ».  

ρεηηθά κε ηελ νλνκαζίαο ηεο Ο Ξελνθψλ ζηελ “Κχξνπ Αλάβαζε” 

αλαθέξεηαη ζηελ «απνμεξακέλε ζηαθπιή» γηα λα πεξηγξάςεη ηελ δηάβαζε ησλ 

ζηξαηεπκάησλ ηνπ δηα κέζνπ ηεο Αξκελίαο θάλνληαο ιφγν θαη γηα ηελ ζηαθίδα. Ζ 

κλεία αλαθέξεη: «ν κηθξόο ηεο ζηαθηδακπέινπ ζάκλνο είλαη απηόρζσλ ελ Αζία, ελ απηή 

δήινλ όηη ην πξώηνλ εθπηεύζε θαη εθαιιηεξγήζε, είηα δε εμ απηήο κεηεθέξζε θαη 

ελεθιηκαηίζζε θαη εηο άιιαο ρώξαο, νίνλ ηελ Πεινπόλλεζνλ».Με ηνλ φξν «ζηαθίο» θαη 

«αζηαθίο» ίζσο ππνλνεί ηελ ζεκεξηλή Κνξηλζηαθή ζηαθίδα, ε νπνία θαηέζηε είδνο 

                                                           
16

 Αι. Φξαγθηάδεο, Διιεληθή νηθνλνκία 19νο-20όο αηώλαο, Από ηνλ αγώλα ηεο αλεμαξηεζίαο ζηελ 

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε ηεο Δπξώπεο, Αζήλα 2007, ζ. 75 
17

Δ. Μπνπξλφβα, Γ. Πξνγνπιάθεο, ό.π., ζ.62 
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εκπνξεχζηκνλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ θαη ηεο ηεξεάο Διιάδνο πξν 

εμαθνζίσλ πεξίπνπ εηψλ θαη ε νπνία νθείιεη ηελ νλνκαζία ηεο ζηνπο Γάιινπο 

(RaisindeCorinthe). Με απηφ ηνλ φξν νη αξραίνη Έιιελεο ραξαθηήξηδαλ ηνλ ψξηκν 

θαη απνμεξακέλν θαξπφ θάζε είδνπο ζηαθπιηνχ. χκθσλα κε ηνλ Καξγάθν ε ιέμε 

currant, πνπ ζεκαίλεη ζηα αγγιηθά ηελ Κνξηλζηαθή Μαχξε ηαθίδα, πξνέξρεηαη απφ 

ηελ Κφξηλζν. ε θείκελα ηεο επνρήο ηνπ 14
νπ

 αηψλα ηε ιέμε ηε βξίζθεη θαλείο 

γξακκέλε ζε πάκπνιιεο παξαιιαγέο, corentes, corauntz, currents, currence, 

coransπαξαγφκελε απφ ηα γαιιηθά, raisinsdeCorinthe, ή κάιινλ 

raisinsdeCorauntz
18

.  

Ζ θαιιηέξγεηα μεξήο ζηαθίδαο ζηελ Διιάδα αθνξά δχν ηχπνπο: ηελ 

Κνξηλζηαθή (καχξε ζηαθίδα) θαη ηε νπιηαλίλα (μαλζηά ζηαθίδα).Ζ ζηαθίδα 

«ζηαθηδάκπεινο» είλαη πνηθηιία ηεο νηλνθφξνπ ακπέινπ. Έρεη ηζρπξφ θνξκφ θαη 

καθξηέο θιεκαηφβεξγεο πνπ έρνπλ γφλαηα ζε απφζηαζε πάλσ απφ νθηψ εθαηνζηά ην 

έλα απφ ην άιιν. Σα θχιια είλαη κηθξφηεξα απφ ηα θχιια ηεο νηλνθφξνπ ακπέινπ, 

ιεία θαη βαζππξάζηλα απφ πάλσ θαη ρλνπδσηά θαη γθξηδνπξάζηλα απφ θάησ. Έρεη 

έιηθεο κε αξθεηέο πεξηειίμεηο θαη άλζε πνπ ζρεκαηίδνπλ βνηξπνεηδείο ηαμηαλζίεο (ε 

δηάηαμε ησλ αλζψλ). Τπάξρνπλ πνηθηιίεο ρσξίο θνπθνχηζηα θαη άιιεο κε θνπθνχηζηα 

(γίγαξηεο).  

ρεηηθά κε απνμήξαλζε ηνπ θαξπνχ ηνπ ζηαθηδακπέινπ σξηκάδεη ηέιε 

Ηνπιίνπ κε αξρέο Απγνχζηνπ. Μεηά ηε ζπγθνκηδή γίλεηαη ε απνμήξαλζε κε άπισκα 

θάησ απφ ππφζηεγα. ε πνιιέο ζηαθίδεο πξηλ ηελ απνμήξαλζε ηηο εκπφηηδαλ ζε 

αζβεζηνχρν-αιθαιηθφ δηάιπκα. ρεηηθά κε ηηε πνηθηιίεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε 

ζηαθίδα δηαθξίλεηαη ζε θνξηλζηαθή θαη ζνπιηαλίλα. θαιιηέξγεηα ηεο Κνξηλζηαθήο  

εληνπίδεηαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο θαη Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ, θαζψο θαη ζηε 

Εάθπλζν, ελψ ε θαιιηέξγεηα ηεο νπιηαλίλαο εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ Κξήηε θαη 

ζηελ Κνξηλζία. Ζ Κνξηλζηαθή ζηαθίδα, είλαη πνηθηιία πνπ δίλεη καχξεο αγίγαξηεο θαη  

θαιιηεξγείηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ηνπο Οκεξηθνχο ρξφλνπο κε γξαπηέο 

αλαθνξέο γηα ην εκπφξηφ ηεο λα αλαθέξνληαη απφ ηνλ 12ν αηψλα. ηα ηέιε ηνπ 19νπ 

αηψλα νη εμαγσγέο ζηαθίδαο απνηεινχζαλ έσο θαη ην 75% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

                                                           
18

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Ξεξή ηαθίδα» ηαθίδα Κνξηλζηαθή θαη 

νπιηαλίλα, Παξαζθεπή, 30 επηεκβξίνπ 2016,http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-

2/crop-production/ampeli/1062-apojiramenistafida, επίζθεςε ζηηο 16.09.2019 

 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/ampeli/1062-apojiramenistafida
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/ampeli/1062-apojiramenistafida
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ειιεληθψλ εμαγσγψλ, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιε ηηο παξακνλέο ησλ Βαιθαληθψλ 

πνιέκσλ,  ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ζηε δεκηνπξγία 

ησλ πξψησλ βηνκεραληθψλ ππξήλσλ θαζψο θαη ζηνλ αζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο ηελ ίδηα πεξίνδν
19

. Απηή ε πνηθηιία, νξίδεηαη παγθνζκίσο σο 

κνλαδηθφ πξντφλ, δεδνκέλνπ φηη  ζηελ Διιάδα παξάγεηαη άλσ ηνπ 80% θαη είλαη 

πνηθηιία δηπιήο ρξήζεο, δειαδή κπνξεί λα απνμεξαζεί ή λα νδεγεζεί ζηελ 

νηλνπνίεζε. Ζ ζηαθίδα ζνπιηαλίλα απνηειεί πνηθηιία κε ηζρπξφ θνξκφ θαη παρηέο 

θιεκαηφβεξγεο κε θαξπφ ζε ρξπζνθίηξηλν ρξψκα. Πηζηεχεηαη φηη δηαδφζεθε ζηελ 

Διιάδα απφ ηνλ νπιηάλε ηνπ Ηξάθ, απφ φπνπ πήξε θαη ην φλνκά ηεο. Απφ εθεί 

κεηαθέξζεθε αξρηθά ζηε Μ.Αζία, απφ φπνπ ε θαιιηέξγεηά ηεο κεηαδφζεθε θαη ζηηο 

άιιεο ρψξεο. Φέξεηαη ηζηνξηθά πσο ε νπζηαζηηθή επέθηαζή  ηεο θαιιηέξγεηαο ζηελ 

Διιάδα άξρηζε κεηά ηνλ δησγκφ ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ηεο Ησλίαο (1912-24), φπνπ  

θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα πνιινί έκπνξνη θαη θαιιηεξγεηέο νπιηαλίλαο. 

Ηδηαίηεξεψζεζε δφζεθε ην 1923 κε ηελ ζχκβαζε ηεο Λνδάλλεο θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεζπζκψλ Διιάδαο Σνπξθίαο. Κπξηφηεξα θέληξα θαιιηέξγεηαο ηεο είλαη: ε 

Κνξηλζία, Ζιεία, Κξήηε Ν. Ζξαθιείνπ θαη ην λεζί ηεο Ρφδνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη απνηειεί πνηθηιία πνπ είλαη ηξηπιήο ρξήζεο, δειαδή κπνξεί λα δηαηεζεί σο λσπφ 

πξντφλ (επηηξαπέδην ζηαθχιη), λα απνμεξαζεί ή/θαη λα νδεγεζεί ζηελ νηλνπνίεζε. 

 

2.1. ύληνκε ηζηνξηθή αλαθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο από ηελ 

αξραηόηεηα έσο ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο 

 

πάληα ε ηζηνξία ελφο ηφπνπ έρεη ζπλδεζεί ηφζν ζηελά κε έλα αγξνηηθφ 

πξντφλ φζν ε πεξηνρή ηεο λνηηνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ κε ηελ ζηαθίδα. Σνπνιύηηκνλ 

πξντφλ ηεο ρψξαο καο, καο κεηαθέξεη κία εηθφλα ηεο αμίαο πνπ είρε ε ζηαθίδα ηελ 

επνρή εθείλε: «ηαθίο· ν κεγαιείηεξνο πινύηνο ηεο Πεινπνλλήζνπ […]· ν ηδξώο θαη ε 

αγσλία ησλ θαιιηεξγεηώλ ζπγθεληξνύληαη θαη εκθαλίδνληαη εηο ηνλ σξαίνλθαξπόλ ηεο 

ακπέινπ.» Ζ ζηαθίδα ήηαλ ν άμνλαο ηεο παξαδνζηαθήο αγξφ-εκπνξεπκαηηθήο δνκήο 

πνπ είρε δηακνξθσζεί πξηλ απφ ην 1880 ζηελ Διιάδα. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο κέρξη ηελ 

απειεπζέξσζε (1830) ήηαλ ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ 

θξάηνπο, ε θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο άξρηζε λα παίξλεη εληππσζηαθέο δηαζηάζεηο, 

                                                           
19

Κ. Αξψλε- Σζίριε, ό.π., ζ. 24 
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ιφγσ ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ επξσπατθή αγνξά θαη θπξίσο ηελ 

αγγιηθή.  

Καηά ηνπ αξραίνπο ρξφλνπο ήηαλ γλσζηή ζηνλ κεζνγεηαθφ ρψξν ε 

νηλνθφξνο άκπεινο. Οη αξραίνη έιιελεο κε ηε ιέμε αζηαθίο ή ζηαθίο απνθαινχζαλ 

ηελ θνηλή ζηαθπιή ζε μεξά θαηάζηαζε. Οη ζηαθίδεο, αζηαθίδεο ή ζηαθπιίδεο, 

αλαθέξνληαη απφ πνιινχο αξραίνπο ζπγγξαθείο, ε δε παξνηκία «αλζξώπνπ γέξνληνο 

αζηαθίο ε θεθαιή», πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ξπηηδψδε θαηάζηαζε ηεο ζηαθίδαο, 

καξηπξεί φηη ήηαλ γλσζηή σο πξντφλ απφ πνιχ παιαηά
20

. Δλψ ε ζηαθηδάκπεινο 

ζεσξείηαη απηνθπέο θπηφ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία, ε 

γέλλεζε ηεο ακπέινπ απνδίδεηαη ζηνλ ζεφ ηνπ Οιχκπνπ Γηφλπζν. χκβνιν ηνπ 

Γηνλχζνπ ήηαλ έλα ξαβδί ζηνιηζκέλν κε θχιια θηζζνχ θαη ακπειφθπιια. Αθξηβή 

ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ έλαξμε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζηαθηδακπέινπ δελ ππάξρνπλ. 

Θεσξείηαη φηη άξρηζε θαηά ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο δεχηεξεο κ.Υ. ρηιηεηίαο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο Φξαγθνθξαηίαο (1212-1360)
21

 ζηελ Πεινπφλλεζν  νξίδεηαη πσο νη 

Φξάγθνη αλαθάιπςαλ ηελ ζηαθηδάκπειν θαη άξρηζαλ λα ηελ θαιιηεξγνχλ ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Πάηξαο, ζηελ επαξρία ηεο Κνξίλζνπ θαη ζην Γνπθάην 

Γιαξέληδαο.
22

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Δλεηνθξαηίαο, ε ζηαθίδα είρε αξρίζεη λα απνηειεί 

πξντφλ εκπνξίνπ πξνο ηεο Δπξψπε. ηαδηαθά άξρηζε λα δηαδίδεηε ζηελ Αγγιία πνπ 

απφ ηνλ 15
ν
 αηψλα ρξεηαδφηαλ εηδηθή άδεηα γηα ηελ εκπνξία ηνπ πξντφληνο. Απφ εθεί 

δηαδφζεθε  ζηε Γαιιία θαη ζηε Γεξκαλία.  

Μεηά ηελ παξάδνζε ηεο ΠεινπνλλήζνπζηνποΣνχξθνπο νη Δλεηνίάξρηζαλ λα 

πξνσζνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθηδακπέινπ ζηα Ηφληαλεζηά. Μεηά απφ δνπθηθφ 

δηάηαγκαάξρηζε λα απνηξέπεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο ζηελ Εάθπλζν θαη ζηε 

Κεθαινληά. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο Α‟ηνπξθηθήοθαηνρήο ζηελ Πεινπφλλεζν 

κεηψζεθεαηζζεηά ε παξαγσγή ηεο ζηαθίδα. Ζ πξψηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

παξάγσγεοηεο ζηαθίδαο ζεκεηψζεθε ζηε Εάθπλζν θαη ζηε Κεθαινληά. Ζ παξαγσγή 

εμαγφηαλ ζην ζχλνιφ ηεο θαη ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο θαηεπζπλφηαλ ζηε 

βξεηαληθή αγνξά, πνπ απνηεινχζε, ήδε απφ ηελ επνρή θείλε, ηνλ θχξην θαηαλαισηή 

θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο. ηελ Αγγιία δηνρεηεπφηαλ ην 78% ηεο φιεο παξαγσγήο, ην 

                                                           
20

R. Treuil, P. Darcque, J. Poursat, G. Touchais, Οη πνιηηηζκνί ηνπ Αηγαίνπ: θαηά ηε λενιηζηθή θαη ηελ 

επνρή ηνπ ραιθνύ, Αζήλα 1996, ζ. 526 
21

Κ. Αξψλε- Σζίριε, ό.π., ζ. 23 
22

 Κ. Αξψλε- Σζίριε, ό.π., ζ. 23 
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ππφινηπν 22% ζηελ Οιιαλδία θαη ηελ ππφινηπε Δπξψπε
23

. Ζ αλάπηπμε ηεο 

ζηαθηδνθαιιηέξγεηαο ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηε Εάθπλζν, ζηε Κεθαινληά, ζην 

Μεζνιφγγη θαη ζην Αηησιηθφ νθείιεηαη ζε δηάδνζε ησλ δαραξσδψλ ζηε δηαηξνθή 

φισλ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ηεο Αγγιίαο, κε ηελ εκπνξία λα ειέγρεηαη απφ ηελ 

LevantCompany. Ζ Βελεηία επηβάιιεη δχν θνξνινγίεο πνπ θαζηζηνχλ ηελ λεζησηηθή 

ηηκή απψηεξε απφ ηελ πεινπνλλεζηαθή. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο εδξαηψλεη κε ηηο 

πξναγνξέο έλα ζχζηεκα γεληθεπκέλεο πίζηεο κε έληνλν ηνλ ηνθνγιπθηθφ ραξαθηήξα 

ζηα λεζηά. Ζ ζκπξλαίηθε ζηαθίδα απνξξνθάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην εζσηεξηθφ 

ζε αληίζεζε κε ηελ λεζησηηθή θαη πεινπνλλεζηαθή ζηαθίδα. Σν 1581 παξαρσξήζεθε 

ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιηνεηδηθή «άδεηα 

απνθιεηζηηθήοεκπνξίαοκεηάηνπκεγάινπΣνχξθνπ»νπνίακεηαβηβάζηεθε ην 1592 ζηελ 

Δηαηξεία ηνπ Λεβάληε. Ζ ζηαθίδα ζηελ Αγγιία ρξεζηκνπνηείην ζηελ νηλνπνηία ελψ 

αξγφηεξα απνθιεηζηηθά γηα ηξνθή.  

Καηά ηε δεχηεξε ελεηνθξαηία ζηελ Πεινπφλλεζν ν Μνξνδίλη θαηέιαβε 

κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ε νπνία απέηπρε ιφγσ ηεο 

θαηάιεςεο ηεο πεξηνρήο αξγφηεξα απφ ηνπο Σνχξθνπο.ηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα ζηελ  

θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο παξαηεξήζεθε άλζηζε ζηα βνξεηνδπηηθά παξάιηα ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ηέινο ηνπ αηψλα απηνχ ε παξαγσγή 

ζηαθίδαο αλεξρφηαλ ζηα 6 εθαηνκκχξηα ελεηηθψλ ιίηξσλ θαη πξνσζνχληαλ κέζσ ησλ 

ιηκέλσλ ηεο Πάηξαο, Αηγίνπ, Κνξίλζνπ, Γηαθνθηνχ, Ξπινθάζηξνπ, Κπιιήλεο θαη 

Αθξάηαο πξνο ηελ Αγγιία, Οιιαλδία, Σεξγέζηε, Ληβφξλν θαη Γέλνβα
24

. 

 

2.2. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο από ηηο εζληθέο γαίεο έσο ηελ δηαλνκή 

ηνπο ην 1871 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα γηα ηελ  αλεμαξηεζία ηα ζπνπδαηφηεξα 

αγξνηηθά πξντφληα ήηαλ ε ζηαθίδα θαη ηα θαπλά. Χζηφζν ηελ πεξίνδν αχηε 

παξαηεξείηαη κηα θάκςε ζηελ παξαγσγή ηεο ζηαθίδαο κε ηελ ηνθνγιπθία, ηελ  

δπζηπρία ησλ αγξνηψλ λα θπξηαξρνχλ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ εηήζησλ εζφδσλ ηνπ 

θξάηνπο πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Β΄ Δζληθή πλέιεπζε ζην Άζηξνο, αλαθέξνληαη σο 

έζνδα ηεο θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο ηεο επαξρίαο ηεο Βνζηίηδαο 56.000 γξφζηα/ 30.800 

                                                           
23

Κ. Αξψλε- Σζίριε, ό.π., ζ.24 
24

 Γ. Εσγξάθνο, Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, Αζήλα 1976, η. 2, ζ. 325 
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θξάγθα. χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηεο πεξηφδνπ ην αλαγξαθφκελν εηήζην εηζφδεκα 

ηνπ θξάηνπο απφ ηελ παξάγσγε ηεο ζηαθίδαο ππεξέβαηλε ζην ειάρηζην ην 1εθ. 

ελεηηθέο ιίξεο, ζέηνληαο σο αλψηαην φξην παξαγσγήο ην 1,125 εθ. ελεηηθψλ ιηξψλ. 

Απηή ε παξαγσγή δελ ζα ζπλερηζηεί θαη ζα πεξηνξηζηεί κεηά ηελ επηθξάηεζε ησλ 

ζηξαηεπκάησλ ηνπ Ηκπξαήκ Παζά. Με ηελ άθημε ηνπ Καπνδίζηξηα εληζρχζεθε ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο θαη εμαπιψζεθε απφ ηελ Κφξηλζν έσο ηελ Πάηξα.  

Αμηνζεκείσηε επέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηεο δηελεξγήζεθε ζηα επφκελα ρξφληα 

κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηεο Διιάδνο. Μεηά ην 1839, ε εγγχεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

ηδηνθηεζίαο πνπ παξείρε ην λεαξφ θξάηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμσηεξηθή απμεκέλε 

δήηεζε ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ησλ εηζνδεκάησλ ζηελ Αγγιία θαηά ηελ 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, νδήγεζε ηνπ Πεινπνλλήζηνπο θαιιηεξγεηέο ζηελ 

πεξαηηέξσ ελαζρφιεζε ηα ακπέιηα. εκείν ηνκήο πνπ ψζεζε ηελ 

ζηαθηδνθαιιηέξγεηα ήηαλ ε εθαξκνγή ηνπ  λφκνπ «πεξί πξνηθνδνηήζεσο ησλ 

ειιεληθώλ νηθνγελεηώλ» ηνπ 1835, ζχκθσλα κε ην νπνίν πσιήζεθαλ ζε ηδηψηεο 

ζεκαληηθέο εθηάζεηο πξψελ εζληθψλ γαηψλ
25

.Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1830 έσο 

ην 1860 ε παξαγσγή απμήζεθε θαηαθφξπθα. ηα πξψηα ρξφληα ηνπ λεαξνχ βαζηιείνπ 

θπηεχνληαλ πάλσ απφ 5.000 ζηξέκκαηα θάζε έηνο. Έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο απηήο 

ε θαιιηέξγεηα έθηαζε  κέρξη ηε βφξεηα Πεινπφλλεζν. Σν 1848 πξαγκαηψζεθε κηα 

ηερληθή πξφνδνο κέζσ ηεο νπνίαο εηζήρζεθε ην «ράξαγκα» ησλ θπηψλ νδεγψληαο 

ζηελ παξαγσγή κέζεο πνηθηιίαο ζηαθίδαο ζε πεξηνρέο ηεο δπηηθήο Πεινπνλλήζνπ. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε άλζηζε ηνπ θιάδνπ ηεο ζηαθηδνπαξαγσγήο ήηαλ ηφζν 

ζεκαληηθή πνπ ην 1851 μεπεξλνχζε ηνπο 26 ρηιηάδεο ηφλνπο, απνηειψληαο ην 68% 

ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαη ηζνδπλακνχζε κε ην 80% ηεο αμίαο ηεο εζληθήο 

ζηηνπαξαγσγήο. Απφ ην 1851 θαη κεηά παξαηεξήζεθε θαζίδεζε ηεο παξαγσγήο ιφγσ 

ηεο αζζελείαο σίδην πνπ έπιεμε ηα ακπέιηα. Σελ πεξίνδν απηή ηδηαίηεξε άλζηζε 

παξαηεξήζεθε ηελ ζηαθίδα ηεο Ζιείαο ε νπνία δελ επιεγή απφ ηελ αζζέλεηα θαη 

ζεκεηψζεθε ηδηαίηεξε δήηεζε. Σν 1863, ε θνξηλζηαθή ζηαθίδα έθηαλε ηνπο 58 

ρηιηάδεο ηφλνπο αληηζηνηρψληαο ην 60% ησλ εμαγσγψλ αληηζηνηρψληαο ζην 160% ηεο 

αγίαο ηνπ εηζαγφκελνπ ζίηνπ θαη κε πεξηζζφηεξν απφ 80% ηεο αμίαο ηεο εζληθήο 

ζηηνπαξαγσγήο. Σν 1864 κε ηελ πξνζάξηεζε ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ ην ζχλνιν ηεο 

παξαγφκελεο ζηαθίδαο ζηελ ειιεληθή αγνξά μεπεξλά ηα 100 εθ. ελεηηθέο ιίξεο.  
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 Κ. Κσζηήο, . Πεηκεδάο, Ζ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηνλ 19
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Απφ ην 1871 ε ελίζρπζε ηεο πξνζθνξάο ηδηφθηεηεο γεο, ιφγσ ηεο 

εθρψξεζεο ησλ εζληθψλ γαηψλ ζε ηδηψηεο νδήγεζε ζε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

ξπζκνχ ησλ εκθπηεχζεσλ, πνπ έθηαζε πεξίπνπ 15.000 ζηξέκκαηα εηεζίσο
26

. Λφγσ 

ηεο επηςήθηζεο ηνπ λφκνπ πεξί δηαλνκήο ησλ εζληθψλ γαηψλ ηνπ 1871
27

 θαη δεχηεξνλ 

απφ ηε δηάδνζε ηνπ «ραξάγκαηνο» ησλ ακπέισλ ε ζηαθηδηθή παξαγσγή έιαβε 

κεγάιεο δηαζηάζεηο μεπεξλψληαο ξα 150 εθ. ελεηηθέο ιίηξεο.  

Δηδηθφηεξα φζνλ αθφξα ηελ δηαλνκή ησλ εζληθψλ γαηψλ απηέο θπκαίλνληαλ 

αλάκεζα ζην 1/3 θαη ηα 2/3 ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο, ελψ ε εθθιεζηαζηηθή 

πεξηνχζηα αλεξρφηαλ ζην 1/4 πεξίπνπ. Οη εζληθέο γαίεο απνηεινχζαλ απφ ηελ ίδξπζε 

ζρεδφλ πεδίν αληηπαξάζεζεο αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ζηνπο αγξφηεο πνπ θαηέβαιαλ 

πξνζπάζεηα λα ηηο νηθεηνπνηεζνχλ. Ο θαιιηεξγεηήο σο άκεζνο παξαγσγφο ήηαλ 

εθηθηφ:  

 Να εξγάδεηαη ζε γε πνπ ηνπ αλήθε. ηε πεξίπησζε απηή νιφθιεξν ην 

πξντφλ έκελε ζηνλ ίδην θαη αθαηξνχληαλ κφλν ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

ιάκβαλε ην θξάηνο ην νπνίν αλεξρφηαλ ζην 10% ηνπ ζπλφινπ ηεο 

αθαζάξηζηεο παξαγσγήο.  

 Να εξγάδεηαη ζε δεκφζηα γε πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή πέξαλ ηεο 

δεθάηεο φθεηιε κα δίλεη σο ελνίθην ζν θξάηνο/ηδηνθηήηε ην 15% ηνπ 

πξντφληνο, ηνλ ιεγφκελν θφξν επηθαξπίαο.  

 λα εξγάδεηαη ζε γε πνπ δελ ξνπ αλήθε θαη ήηαλ πεξηνχζηα άιινπ. Σφηε 

φθεηιε ζηνλ ηδηνθηήηε κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο δεθάηεο ην κηζφ ηεο 

ζνδεηάο εθφζνλ έδηλε ην ζπφξν θαη ηα δψα ή ην έλα ηξίην αλ ν 

ηδηφθηεηεο δελ ζπκκεηείρε ζηα έμνδα παξαγσγήο.  
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Πίλαθαο 1: Ζ δηαλνκή ησλ εζληθώλ γαηώλ 

 

2.3. Ζ πνξεία ηεο ζηαδηαθήο θαιιηέξγεηαο από ην 1871 έσο ην 1892 

Καηά ηα επφκελα έηε ε θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο, επεθηεηλφκελεζπλερψο, 

θηάλεη ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα λα θαηαιακβάλεη ην 1/4 ηνπ ζπλφινπ ηεο 

θαιιηεξγήζηκεο γεο θαη λα απαζρνιεί εξγαδφκελνπο πνπ μεπεξλνχζαλ ην 1/3  ηνπ 

ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Τπφ απηέο ηηο αλαπηπμηαθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο νη 

θαιιηεξγεηέο πνπ κέρξη πξφηηλνο αζρνινχληαλ κε άιιεο κνξθέο αγξνηηθήο 

θαιιηέξγεηαο έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ζηνπο ζηα ακπέιηα. Απηή ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζα αλαραηηηζηεί θαηά ηελ πεξίνδν 1875- 1877, αιιά ράξε ζηνλ ηπραίν 

παξάγνληα πνπ πξνέθπςε πνπ νδήγεζε ζε αηθλίδηα αχμεζε ηεο δήηεζεο ηεο ζηαθίδαο 

απφ ηε Γαιιία θαζψο πνιιά ακπέιηα ηεο Γαιιίαο είραλ ππνζηεί θαηαζηξνθή, ε 

ζηαθηδηθή νηθνλνκία επηβίσζε γηα θάπνηα ρξφληα αθφκε
28

. Αλ θαη ήηαλ ινγηθφ λα 

πξνβιέςεη θαλείο πσο ην ζπγθπξηαθφ γεγνλφο ηεο αζζέλεηαο ηεο θπιινμήξαο πνπ 

έπιεμε ηεο Γαιιηθέο θαιιηεξγείο δελ ζα δηαξθνχζε γηα πνιχ, νη θαιιηέξγεηεο ηεο 

ζηαθίδαο ζηελ Διιάδα δηπιηάζηεθαλ
29

. 
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Υξ. Αγξαληψλε, Οη απαξρέο ηεο εθβηνκεράληζεο ζηελ Διιάδα ηνλ 19
ν
 αηώλα, Αζήλα 1986, ζ. 274 
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 Θ. Καιαθάηεο, Αγξνηηθή πίζηε θαη νηθνλνκηθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηε Β. Πεινπόλλεζν: Αηγηάιεηα 

ηέιε 19νπ αηώλα, Αζήλα 1992,η. 1,  ζ. 241 

 

ε ρηιηάδεο 

ζηξέκκαηα Δπί ηεο % 

Καιιηεξγνχκελεο γαίεο 7.435 16.27 

Αξφζηκεο ρέξζεο γαίεο 11.748 25.71 

Δδάθε νξεηλά ή κε 

επηδερφκελα 

θαιιηέξγεηα 18.599 40.71 

Γάζε 5.419 11.86 

Σέικαηα θαη έιε 833 1.82 

Πφιεηο, ρσξηά, δξφκνη, 

πνηάκηα θηι. 1.653 3.62 

ΤΝΟΛΟ 45.687 100.00 
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ΔΣΟ  Καιιηεξγνύκελε 

έθηαζε 

Πνζνζηό επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ 

θαιιηεξγνπκέλσλ 

εθζηάζεσλ 

Παξαγσγή Αμία ησλ 

εηζαγσγώλ 

ζηαθίδαο 

Πνζνζηό 

επί ηεο 

αμίαο ηνπ 

ζπλόινπ 

ησλ 

εμαγσγώλ 

1860 

1867 

1878 

1888 

1911 

220 

280 

435 

620 

600 

5,70 

 

 

 

6,50 

109.000 

137.000 

211.000 

327.000 

334.000 

14,10 

21,00 

41,70 

52,40 

46,70 

52,38 

43,13 

79,48 

54,77 

33,16 

Πίλαθαο 2:Ζ ζηαθηδηθή θαιιηέξγεηα από ην 1860- 1911 

 

Σελ πεξίνδν απηή ηα πξάγκαηα έρνπλ κεηαβιεζεί θαη έρεη πινπνηεζείκηα λέα 

λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ έιαβε γηα ηνπο αγξφηεο 

επείγνληα ραξαρηήξα θαη κηα λέα επέκβαζε ζε απηφ ηνλ ηνκέα, νξγαλσκέλε απφ ηνλ 

πξσζππνπξγφ Κνπκνπλδνχξν ην 1871, θαηέιεμε ζηελ πξψηε αγξνηηθή 

κεηαξξχζκηζε. χκθσλα κε ην λφκν ηνπ 1871, ηδηνθηήηεο ηεο δεκφζηαο γεο ήηαλ 

εθηθηφ λα γίλνπλ θαιιηεξγεηέο ηεο ή, αθφκε θαη λα ήζειαλ, φπνηνη άιινη θάηνηθνη 

ηνπ ρσξίνπ δελ θαηείραλ εζληθέο γαίεο. Ζ αμία θάζε εθπνηεκέλνπ θηήκαηνο νξηδφηαλ 

απφ ηελ  επηηξνπή θαηαβάιινληαο ην πνζφ ζε 26 εηήζηεο δφζεηο κε αλψηαην φξην γηα 

θάζε αγνξαζηή κε 80 ή 40 ζηξέκκαηα αλαιφγσο ηε γε αλ ήηαλ μεξηθή ε πνηηζηηθή. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν παξαρσξήζεθαλ κέρξη ην 1911 ζε 35.000 νηθνγέλεηεο πάλσ απφ 

2.500.000 ζηξέκκαηα γεο. Απηφ νδήγεζε ζηνλ εθρξεκαηηθζκφ ηεο αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο ζπλδένληαο ηελ κε ηελ επξσπατθή αγνξά.  

Καηά ηα έηε 1877- 1880 ε ζηαθίδα έθηαζε ζην 20% ησλ ζπλνιηθψλ 

εηζαγσγψλ ζηε Γαιιία, θαηά ηα έηε 1880-1890 ζην 45% θαη αθνινχζσο θαηά ηα έηε 

1890- 1893 ζην 51%. Οη ζηαθηδνπαξαγσγνί ηεο Πεινπνλλήζνπ ζηήξηδαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή άλζηζε ηεο ζηαθίδαο ζηε δηνρέηεπζε 

κεγάισλ πνζνηήησλ ζηε αγνξά ηεο Γαιιίαο.Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαη κεηά ην 

θιείζηκν ηεο γαιιηθήο αγνξάο νη ζηαθηδνπαξαγσγνί εμαθνινπζνχζαλ λα επεθηείλνπλ 

ηηο ζηαθηδνθπηείεο ηνπο, παξά ηε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε. Μεηά ην 1879 ε λφηηα 
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Πεινπφλλεζνο αθνινχζεζε ζηελά ην παξάδεηγκα ησλ βφξεησλ θαη δπηθψλ επαξρηψλ 

ηεο ρεξζνλήζνπ.  

Ζ Διιάδα σο ρψξα πνπ εμήγαγε κφλν έλα πξντφλ θαη απηφ ηε ζηαθίδα απφ 

ην 1840 είρε απμεζεί θαηά πνιχ ε εδαθηθή έθηαζε ηεο ζηαθηδηθήο θαιιηέξγεηαο
30

. 

Όιν θαη πεξίζηεξν έδαθνο θέξδηδε ε θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθηδηθήο αθνχ φινη 

ζηξεθφηαλ πξνο απηή ηελ θαιιηέξγεηα μεξηδψλνληαο ειηέο, κνπξηέο, ζπθηέο, θαξπδηέο 

θαη άιιεο θαιιηέξγεηεο. Ζ θαηάζηαζε απηή νδήγεζε λα απμεζεί θαηά πνιχ ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο ην δηάζηεκα 1880 έσο 1887 κε άιια 140.000 ζηξέκκαηα. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ν αγξφηεο ζηξάθεθαλ πξνο ηηο εκπνξεπκαηηθέο θαιιηέξγεηεο 

ζχκθσλα κε ηε δήηεζε ησλ αγνξαζηψλ ζηηο ρψξεο εμαγσγήο.  

Σα ειάρηζηα κεγάια αγξνθηήκαηα πνπ ππήξραλ πξηλ απφ ην 1880 

επηδνηνχληαλ κφλν ζηα δεκεηξηαθά ιφγσ ηεο ρακειήο δήηεζεο θαη ηνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο. Ζ ππέξκεηξε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο ζηαθίδαο επεξέαδε έκκεζα θαη 

άκεζα ην ζρεκαηηζκφ κεγάιεο ηδηνθηεζίαο ιφγσ:  

 Απνξξνθνχζε εξγαηηθάρέξηα πνπ ππφάιιεοζπλζήθεοζα αζρνινχληαλ κε ηελ 

ζηηνπαξαγσγήαπαζρνινχκελνη ζηα κεγάιαθηήκαηα ε ηζηθιίθηα 

 Δμαζθαιηδφηαλ ε απαηηνχκελε πνζφηεηα μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο, θάηη 

πνπεπέηξεπε ηε εηζαγσγή ζηηεξψλ  

Αμίδεη λαζεκεησζεί πσο ην 70% ηνπ μέλνπζπλαιιάγκαηνο θαη ηνπ ρξπζνχ 

πνπ απέθεξε ε νηθνλνκία ηεο ζηαθίδαοδίλνληαλ ζηελεηζαγσγή ζηηεξψλ. Ζ ζηαθηδηθή 

πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο ρξεζηκνπνηνχληαλ ψζηε λα αζθείηαη έκκεζε πίεζε ζε βάξνο 

ησλ ηζηθιηθνχρσλ θαη κεγαινθηεκφλσλ, θάηη πνπ είρε απνηππσζεί απφ ηελ 

θπβέξλεζε Κνπκνπλδνχξνπ. Σε δεθαεηία ηνπ 1880 ε θαιιηέξγεηα επεθηάζεθε 

ηαρχηαηα ζηελ Ππιία, Καιακάηα θαη γεληθψο ζηε Μεζζελία. ηα ηέιε ηεο ίδηα 

δεθαεηίαο, νη επαξρίεο απηέο έθηαζαλ λα παξάγνπλ πεξίζηεξν απφ ην ¼ ηεο 

πεινπνλλεζηαθήο ζηαθηδηθήο παξαγσγήο.  

Δλ ηνχηνηο, ε θξίζε ηεο ζηαθίδαο εληάζεθε κεηά ην 1880 θαη είρε σο 

απνηέιεζκα: λα ηαξάμεη ηε πνξεία ηεο αγξφ-εκπνξηθήο δνκήο ηεο ρψξαο νδεγψληαο 

πξνο ηε βηνκεραληθή αλαδίπισζε θαη κεηαηξνπή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη λα 

απνζπάζεη απφ ηε δηθαηνδνζία ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο έλα ζπνπδαίν κέζν, κε ην 
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νπνίν αλαραηηηδφηαλ ν ζρεκαηηζκφο κηαο ηάμεσο γαηνθηεκφλσλ – ηζηθιηθνχρσλ. 

Παξά ηηο θπβεξλεηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ Υ. Σξηθνχπε ηελ πεξίνδν 

1880- 1895 θαη ηηο απφπεηξεο εθβηνκεράληζεο, ζρεκαηίζηεθε κεγάιε ηδηνθηεζία κε 

ππξήλα ηα ηζηθιίθηα ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Άξηαο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε παξαπάλσ ε θξίζε ηνπ πξντφληνο ηεο ζηαθίδαο έγηλε 

αηζζεηή θαηά ην 1880 ιφγσ ηεο δηεζλνχο θξίζεο ησλ επξσπατθψλ πξνζηαηεπηηζκψλ, 

Λφγσ φκσο ηεο πηψζεο ηεο παξαγσγή ηεο γαιιηθήο ζηαθίδαο απαιχλζεθε 

πξνζσξηλά ην πξφβιεκα ηεο θξίζεο ηεο ζηαθίδαο
31

. Απηφ νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο 

δήηεζεο θαη επνκέλσο ηεο παξαγσγήο. Δλδεηθηηθά, παξαζέηνπκε :  

 

ΈΣΟ Καιιηεξγνύκελεο 

επηθάλεηεο ζε 

ζηξέκκαηα 

Παξαγσγή ζε ελεηηθά 

ιίηξα 

Δμαγσγή ζε ελεηηθά 

ιίηξα 

1851 172.000 86.000.000 - 

1860 220.000 110.000.000 101.000.000 

1871 346.000 173.00.000 158.000.000 

1876 369.000 184.000.000 171.000.000 

1878 435.000 217.000.000 210.000.000 

1881 500.000 265.000.000 - 

1888 600.000 338.000.000 297.000.000 

Πίλαθαο 3: Ζ παξαγσγή ηεο ζηαθίδαο θαηά ηα έηε 1851-1888 

Σν 1887, ε εμαγσγή ζηαθίδαο φπσο πξνθχπηεη αληηζηνηρνχζε ην ¼ ζρεδφλ 

ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία, λα 

ζεκεησζεί, είραλ ζπκπεξηιεθζεί απφ ην 1882 νη επαξρίεο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο 

Άξηαο φπνπ δελ ππήξρε ζηαθηδνπαξαγσγή, θαη ζε 57% ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. 

Δλψ ην 1888, ε παξαγσγή ηεο ζηαθίδαο έθηαλε ζε 162 ρηιηάδεο ηφλνπο κε ηελ αμία 

ηεο λα μεπεξλά θαηά 70% ηελ αμία ηνπ εηζαγφκελνπ ζίηνπ θαη ζρεδφλ θαηά 30% ηελ 

αμία ηεο εζληθήο παξαγσγήο. 
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Υ. Υαηδεησζήθ, Ηζηνξία ηεο Διιάδνο ηνπ 20
νπ

 αηώλα – Οη απαξρέο 1900- 1922., Αζήλα 1999, η. 1, ζ. 
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Σν 1890, ε δήηεζε ηνπ πξντφληνο ειαηηψζεθε αηζζεηά ιφγσ ηεο επαλφδνπ 

ησλ γαιιηθψλ ακπειηψλ. Σελ ίδηα πεξίνδν αλαπηπζζφηαλ ζηελ Γαιιία έληνλνο 

πξνζηαηεπηηζκφο εζηηαζκέλνο ζηα αγξνηηθά πξντφληα κε ην φλνκα ηνπ 

πξσζππνπξγνχ «Γαζκνιόγην ηνπ Μειίλ». πλεπψο, παξαηεξήζεθε θαηαθφξπθε 

πηψζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηαθίδαο. 

Δλδεηθηηθά:Διιεληθέο εμαγσγέο ζηαθίδαο ζηε Γαιιία 

ΔΣΟ ΠΟΟΣΖΣΑ 

1878 9.261 

1880 19.500 

1881 33.100 

1885 40.900 

1888 40.700 

1889 69.500 

1890 37.800 

1892 21.700 

1893 3.100 

Πίλαθαο 4:Διιεληθέο εμαγσγέο ζηαθίδα ζηε Γαιιία θαηά ηα έηε 1878-1893 

Όηαλ ράξε ζηε κεηαθχηεπζε θιεκάησλ απφ ηελ Καιηθφξληα ε γαιιηθή 

παξαγσγή θξαζηνχ αλέθακςε, πξνζηαηεπφκελε κάιηζηα απφ ην 1892 απφ λένπο 

πςειφηεξνο απφ φ,ηη πξηλ ηεισλεηαθνχο δαζκνχο, ε ζηαθίδα γλψξηζε αηθλίδηα 

ππεξπαξαγσγή. Απφ ην 1890 δηακνξθψζεθε έλα κφληκν εηήζην πιεφλαζκα ζηαθίδαο 

πνπ ππεξέβαηλε ζηαζεξά ην 20% ηεο εηήζηαο παξαγσγήο
32

. Χο απνηέιεζκα ήηαλ λα 

ιάβνπλ θζίλνπζα πνξεία νη ηηκέο ηεο ζηαθίδαο ζηε δηεζλή αγνξά. Δλδεηθηηθά: 

 

ΔΣΟ Γηεζλήο ηηκή ζηαθίδαο 

1890 300 θξάγθα ηα 1.000 ελεηηθά ιίηξα 

1893 44                          » 

1894 42                          » 

Πίλαθαο 5: Ζ ηηκή ηεο ζηαθίδαο 
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Β. Παηξψλεο, «Ζ θνξηλζηαθή ζηαθίδα ζηε γαιιηθή αγνξά», ζηα:ΣαΗζηνξηθά,ηρ. 10, (1993), ζ. 58 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζην δηάζηεκα 1893- 1911, παξά ηελ θαηά 10% 

κείσζε ηλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, άξα θαη ηεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, ην 

20% έκεηλε απνχιεην. ηελ αγνξά ηνπ Λνλδίλνπ ε ηηκή ησλ 100 ιίηξσλ απφ 21 

ζειίληα ην 1892 έθηαζε ζε 6 ζειίληα ην 1893. Ζ νηθνλνκηθή απηή θαηάζηαζε 

ζχκθσλα κε ηνλ Α. Αλδξεάδε πεξηγξάθεηαη δνθεξή θαζψο θαίλεηαη πσο ε ηηκή ησλ 6 

ζειηληψλ ήηαλ πεληρξή κε ηα κεηαθνξηθά έμνδα λα ππεξβαίλνπλ ζηα 8.5 ζειίληα γηα 

ηα 100 ιίηξα. Ζ θξίζε απηή έπιεμε ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. Σν 

εηζφδεκα ελφο κέζνπ ζηαθηδνπαξαγσγνχ αλεξρφηαλ ζε: Καιιηεξγνύκελε έθηαζε → 

15 ζηξέκκαηα 

Παξαγσγή ζηαθίδαο → 8.250 ιίηξα (ζε 550 ιίηξα αλά ζηξέκκα) 

Δηζόδεκα → 1.485 δξρ. (1878: ηηκή ζηαθίδαο αλά ηελ εμαγσγή= 0.18 δξρ. αλά ιίηξν) 

Γελ είλαη παξάμελν πνπ ε αθκή θαη ε θξίζε ηεο ζηαθηδνπαξαγσγήο ηνλ 19
ν
 

αηψλα ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηα δηαζεκφηεξα ζέκαηα ηεο λενειιεληθήο 

νηθνλνκηθήο ηζηνξηνγξαθίαο ην νπνίν κεηέβαιε ηελ ζηαθηδηθή παξαγσγή 

δηαηαξάζζνληαο ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο. Μεηά απφ ηελ είζνδν ηεο 

παξαγσγήο ζε κηα δηαθαηερφκελε θξίζε, ην θξάηνοαλέιαβελα βνεζήζεηηνπο 

παξαγσγνχορξεκαηνδνηψληαο έλαλ ζπλεηαηξηζηηθφ νξγαληζκφ κε ζθνπφ 

ηελαπνζήθεπζε ησλ πιενλαζκάησλ θαη ηελ ψζεζε ηεο εκπνξίαοηνππξντφληνο
33

. 

Όιεο νη πξνζπάζεηεοαπέηπραλ θαη ηάρζεθε ζε ηζρχ ην ιεγφκελνπαξαθξάηεκα πνπ ζα 

γίλεη ιφγνο ζηα επφκελαθεθάιαηα.  
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 Κ. Αξψλε- Σζίριε, ό.π,, ζ. 34        
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Γ΄Κεθάιαην 

Κνηλσληθνί όξνη, παξαγσγή θαη εκπνξία ηεο ζηαθίδαο 

 

ηα αγξνηηθά δηακεξίζκαηα επηθξαηεί εθηφο απφ νξηζκέλα ηζηθιίθηα, ε 

κηθξή θαιιηέξγεηα πνπ γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κηθξντδηνθηήηεο βνεζνπκέλνπο 

απφ ηα κειή ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Τπάξρνπλ θαη ηα κεγάια ηζηθιίθηα πνπ ε 

αλαινγία ηνπο αλέξρεηαη ζηα 1.500 ζηξ. αλάκεζα ζε 8 ρηιηάδαο ρσξηά θαη  

θσκνπφιεηο. Σα ηζηθιίθηα απηά βξίζθνληαη ζηε Θεζζαιία, Δχβνηα, Λακία, 

Μαθεδνλία, Αηηηθή, Ήπεηξν θαη αλήθνπλ ηδηψηεο, ζε Μνλαζηήξηα θαη ζην δεκφζην. 

Ακέζσο κεηά ηελ αλεμαξηεζία, ηα εδάθε πνπ αλήθαλ ζε Σνχξθνπο αλαθεξχρζεθαλ 

εζληθή ηδηνθηεζία, κε ζθνπφ λα δνζνχλ ζηνπο αθηήκνλεο θαιιηεξγεηέο. Τπφ ηηε 

πξνζπάζεηεο ηνπ Καπνδίζηξηα θαη ηνπ Όζσλα επηρεηξήζεθε ε πξνζηαζία ηνπ αγξφηε 

απφ ηελ πξννπηηθή ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζε εξγάηε, ζέηνληαο ην δήηεκα λνκνζεηηθά 

ηεο δηαλνκήο ησλ εζληθψλ γαηψλ ζην χληαγκα ηνπ 1844 κε ην άξζξν 105, θαζψο θα 

κε ην χληαγκα ηνπ 1864 κε ην άξζξν 102
34

. Σν ζεκαληηθφ γεγνλφο πσο ε αλάπηπμε 

ηεο απνδνηηθήο ζηαθηδηθήο θαιιηέξγεηαο θαη νηθνλνκίαο ζηεξηδφηαλ απνθιεηζηηθά 

ζηε κηθξή αλεμάξηεηε νηθνγελεηαθή ηδηνθηεζία θαη παξαγσγή απέηξεπε αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ πηζαλφηεηα ππνζηήξημεο εμ κέξνπο ηεο πνιηηείαο ηνπ ζρεκαηηζκνχ 

ηεο κεγάιεο ηδηνθηεζίαο. Με ηε αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1871 δφζεθαλ 2.650.000 

ζηξέκκαηα κε ρακειέο θαηαβνιέο ζε 357.217 θιήξνπο, ζπλνιθήο αμίαο 90 εθ. Με 

ηελ πξψηε αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε κε ην λφκν νπ 1871 θαη ηε δηαλνκή ησλ εζληθψλ 

γαηψλ, παχεη λα πθίζηαηαη αγξνηηθφ δήηεκα κέρξη ηελ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο 

θαη ηεο Άξηαο ην 1881
35

. ηελ Πεινπφλλεζν ε γαηνθηεζία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

ζπλχπαξμε ηεο κεγάιεο θαηνρήο γαηψλ παξάιιεια κε ηε κεζαία θαη ηε κηθξή. Μέζε 

θαη κεγάιε ηδηνθηεζία δελ δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί απφ ηνπο ηδηφθηεηεο θαη γηα απηφ 

ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη ή ε ζχκπξαμε δχν – ηξηψλ νηθνγελεηψλ ή ε 

έκκεζε έγγεηαο εθκεηάιιεπζεο θαιιηέξγεηα κε ηελ αγξνκίζζσζε, ηελ αγξνιεςία θαη 

ηελ εκθχηεπζε.  

                                                           
34

Γ. Κνξδάηνο, Ηζηνξία ηνπ αγξνηηθνύ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1973, ζ. 258 
35

Δ. Μπνπξλφβα,  Γ. Πξνγνπιάθεο, Δηζαγσγή ζηελ Νενειιεληθή  νηθνλνκηθή ηζηνξία (18
νο

 – 20
νο

 

αηψλαο), Αζήλα 2007, ζ. 47 



29 
 

ρεηηθά κε ηα εκθπηεχηεθααγξνθηήκαηαππήξραλ θπξίσο ζηε Πεινπφλλεζν 

ζηελ Αηηηθή θαη ηελ Δπηάλεζν. Άιια απφ απηά ήηαλ ζηελ ηδηνθηεζία πνιηηψλ θαη 

άιια ζε Ηεξψλ Μνλψλ. Ο ζεζκφο ηεο «εκθπηεχζεσο» πξνέξρεηαη απφ ηελ Ρσκατθή 

επνρή. ηελ Πεινπφλλεζν θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ε ηηκή ηεο ζηαθίδαο ήηαλ πςειά, νη 

εκθπηεπηέο θαηέβαιιαλ πξνζσπηθή αγξνηηθή εξγαζία ζηηοηδηφθηεηεο εθηάζεηο ή ζε 

Ηεξέο Μνλέο. Ο ζεζκφο φξηδε ηνλ ηδηνθηήηε λα δηαζέηεηκφλν ηελ έθηαζε ηεο γεο 

αλάζηξέκκα 60-90 δξρ. Αληηζέησο, ν εκθπηεπηήο επσκηδφηαλ ηα έμνδα θαη ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηνλ ρξνληάηηθν θφξν πνπ θπκαηλφηαλ 

ζε 22-25% επί ηνπ πνζνχ ηνπ θαξπνχ ηεο ρξνληάο. Ζ απαιινηξίσζε ησλ 

εκθπηεπηηθψλ αγξνθηεκάησλ γηλφηαλ ρσξίοαπνδεκίσζε γηα δηάθνξνπονηθνλνκηθφ- 

παξαγσγηθνχο ιφγνπο.  

Καηαιήγνληαο, ζηε Θεζζαιία, Μαθεδνλία, Ήπεηξν, θαη ζε θάπνηα κέξε ηεο 

Δχβνηαο θαη ηεο Λακίαο αξρηθά επηθξαηνχζε αθφκα ην κεζαησληθφ ζχζηεκα ηεο 

δνπινπαξνηθίαο ή ην θνιιηγηθφ ζχζηεκα. ε θάπνηεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθνβνησηίαο, 

ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ησλ Δπηαλήζσλ ίζρπε ν εκθπηεπηηθφο ζεζκφο ηνπ Ρσκατθνχ 

Γηθαίνπ. 

 

3.1.Πιεζπζκόο θαη αγξνηηθά θνηλσληθά ζηξώκαηα 

Αθξίβεηα θαη επίζεκεο πιεξνθνξίεο πνπ λα απνδίδνπλ ηελ πιεζπζκηαθή 

δηακφξθσζεδελ έρνπκε. Γεληθψο, εηθάδεηαη πσο θαηά πξνζέγγηζε ν γεσξγηθφο 

πιεζπζκφο ηεο ρσξάο είλαη ηα 70% απέλαληη ηνπ άιινπ πιεζπζκνχ. Ο γεσξγηθφο 

πιεζπζκφο είλαη δηαηξεκέλνο ζε 4 ηάμεηο
36

:  

 Αθηήκνλεο  (θνιιίγνπο, εκθπηεπηέο) 

 Μηθξντδηνθηήηεο 

 Μεζαίνπο ρσξηθνχο 

 Μεγαιντδηνθηήηεο 

 Δλ ηνχηνηο, γεγνλφο πνπ δελ επηδέρεηαη ακθηζβήηεζε είλαη φηη νη δπν πξψηεο 

ηάμεηο αγξνηψλ βξίζθνληαη ζε κεγάιε πιεηνςεθία απέλαληη ησλ κηθξντδηνθηεηψλ θαη 

κεζαίσλ ρσξηθψλ.  

                                                           
36

Γ. Κνξδάηνο, ό.π., ζ. 255 
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Οη πεξηζζφηεξνη θαιιηεξγεηέο αηζζάλνληαλ θχξηνη ησλ γαηψλ ηνπο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ήηαλ ηδηφθηεηεο. Ζ αμία θαη ε θπξηαξρία ηεο γεο απνηεινχζε 

ζεκαληηθφ δέιεαξ κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ ζηελ αλψηεξε 

θνηλσληθή ηάμε. ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα νη εκεξνκίζζηνη εξγάηεο πνπ δελ ήηαλ 

ηδηνθηήηεο γεο ήηαλ ιίγνη. ε αλάζεζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο, νη κεζαίνη θαη κηθξνί 

ηδηνθηήηεο γεο ήηαλ πνιππιεζείο. Ζ θαηνρή γεο απνηεινχζε σο ην βαζηθφηεξν 

παξάγνληα θαηεγνξηνπνίεζεο ζε κηα θνηλσληθή ηάμε. Γεληθή επηζπκία φισλ 

απνηεινχζε ε ηδηνπνίεζε γεο. Πνιιέο θνξέο νη αγξφηεο ζπγρένπλ ηε γε κε ηελ 

ηδηνθηεζία «Ζ γε είλαη γηα ηνπο ρσξηθνύο ην αληηθείκελν κηαο ιαηξείαο θα κηαο πίζηεο 

…ζε απηήλ ηνπνζεηνύλ όιεο ηηο θηινδνμίεο ηνπο θαη όιε ηελ ελεξγεηηθόηεηα ηνπο, ηελ 

ςπρή ηνπ θαη ηε δσή ηνπο». 
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Γ΄Κεθάιαην 

Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

4.1.Αμηνπνίεζε νηθνλνκηθώλ πόξσλ 

Οη πςεινί ξπζκνί πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ ζηαθηδηθή αλάπηπμε νθείινληαη 

θπξίσο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Σν 1830, νη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο 

ηεο Πεινπνλλήζνπ ήηαλ ζρεδφλ αθαιιηέξγεηεο θαη κε ηελ ζηαθηδηθή αλάπηπμε 

κεηαηξάπεθαλ ζε ζεκαληηθά θέληξα παξαγσγήο. εκαληηθφ ππήξμε ην γεγνλφο πσο 

απφ ην 1835 θαη κεηά κε ην λφκν «πεξί πξνηθνδνηήζεσο» ησλ ειιεληθψλ νηθνγελεηψλ 

θαη ην 1871 κε ην λφκν «πεξί εζληθνηδηόθηεησλ θπηεηώλ» παξνπζηάζηεθε ξαγδαία 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο ζηαθίδαο. ηηο επαξρίεο ζπλαληάκε πςειφηεξεο ηηκέο 

αιιά θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθηάζεσλ εζληθψλ γαηψλ.  

 1860  1878  1888  

Β. 

Πελοπόννηζος 

17.710 50% 23.599 30% 34.894 24% 

Δσηική 

Πελοπόννηζος 

15.009 43% 42.719 54% 74.568 50% 

Ν. 

Πελοπόννηζος 

2.596 7% 13.021 16% 38.240 26% 

Σύνολο 35.315 100% 79.338 100% 147.702 100% 

 Πίλαθαο 6: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή πεινπνλλεζηαθήο ζηαθηδνπαξαγσγήο 

ηελ πεξίνδν 1860- 1888 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ιφγσ ηνπ 

εζσηεξηθνχ αγξνηηθνχ επνηθηζκνχ πνπ ψζεζε ε ζηελφηεηα ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο 

ζηε κεηαλάζηεπζε, απμήζεθε θαηά πνιχ ν πιεζπζκφο ζε φιεο ηηο 

ζηαθηδνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο. Οη έπνηθνη ήηαλγλψζηεο ηεο ζηαθηδηθήοθαιιηέξγεηαο 

θαη πνιινί απφ απηνχο ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε νηθνγελεηαθέο γεσξγηθέο κνλάδεο
37

. Οη 

κνλάδεο απηέο είραλ άκεζν παξαγσγηθφ απνηέιεζκα θάηη πνπ απαηηνχζε ηελ 

εμεχξεζε επαξθνχο θεθαιαίνπ θαη ηθαλψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνλ θαζεκεξηλφ βίν 

ηνπο. Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο παξαγσγηθήο κνλάδαο ακειψλ ήηαλ αλαγθαία ζε 

                                                           
37

Γ. Κνξδάηνο, Ηζηνξία ηνπ αγξνηηθνύ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1973, ζ. 260 
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πξψην βαζκφ ε εθρέξζσζε ηεο γεο κε έξγα απνζηξάγγηζεο, αιψληα, πεξίθξαμε θαη 

ππνκνλή κέρξη λα απνδψζεη κεηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ επηά εηψλ ν ακπειψλαο.  

Αμηνζεκείσην ήηαλ ην πξφβιεκα ηεο αλεχξεζεο θεθαιαίσλ γηα ηνλ 

αγξνηηθφ επνηθηζκφ θαη ηελ επέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζηηο παξαιηαθέοπεδηάδεο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Ήδε απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα επεθηείλνληαλ ζε νιφθιεξε ηε Μεζφγεην, ηα 

Βαιθάληα θαη ηε Δπξψπε θαη πεξηειάκβαλαλ πνιπάξηζκεο παξνηθίεο κε ζεκαληηθά 

νηθνλνκηθά θεθάιαηα. Ζ απμαλφκελε δηεζλήο δήηεζε θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο, θπξίσο 

κέζσ ηεο βξεηαληθήο αγνξάο, πξνζειθχνληαο πςειά επξσπατθά θαη νκνγελεηαθά 

θεθάιαηα. Σα πςειά θεθάιαηα απνξξνθνχληαλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα κέζα απφ ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή αιπζίδα πνπ μεθηλνχζε απφ ην Λνλδίλν, ην Λίβεξπνπι, ηελ Πάηξα 

θαη ζε άιια ιηκάληα ηεο Πεινπνλλήζνπ. Αμηνκλεκφλεπην είλαη πσο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο ηνπ 1893, ν εηήζηνο δαλεηζκφο ησλ ζηαθηδεκπφξσλ ηεο 

Πάηξαο απφ εκπνξηθνχο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ αλεξρφηαλ ζε 20-25 εθ. δξρ., έθηαλε, 

δειαδή ην 1/3 ηεο αμίαο ησλ εηήζησλ εμαγσγψλ ηεο ζηαθίδαο κεηαμχ ησλ 1887 θαη 

1893.  

Οη ζηαθηδέκπνξνη ηεο Πάηξαο ήηαλ ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ηνπ 

εκπνξίνπ εθηφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ. Οη έκπνξνη πξνζζέηνληαο ζηα θεθάιαηα 

πνπ ηνπο ρνξεγνχζαλ νη ζηαθηδέκπνξνη, εθείλα πνπ δαλείδνληαλ απφ ηελ Δζληθή 

Σξάπεδα, ρξεκαηνδνηνχζαλ ηηο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ζε ρξήκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζέηνληαο επηηφθηα χςνπο 20-24%. Με ηε ζεηξά ηνπο νη 

θαιιηεξγεηέο αλαιάκβαλαλ λα παξαδψζνπλ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο 

ηνποζηηοαπνζήθεο ησλ έκπνξσλ ηελ πεξίνδν ηεο ζπγθνκηδήο. Απηή ε ηεξαξρηθή 

νξγάλσζε ηνπ εκπνξίνπ πνπ ιεηηνπξγνχζε αιπζηδσηά δηαηεξήζεθε έσο ην 1890. Οη 

πεξηζζφηεξνη απέθεπγαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηνπο άκεζνπο παξαγσγνχο θαη λα 

αγνξάζνπλ νη ίδηνη ην πξντφλ ζηνπο ηφπνπο παξαγσγήο.  

 

4.2.Γαλεηζκόο, ηνθνγιπθία θαη θνξνινγία 

Καηά ηνλ 19
ν
 αηψλα, ε βαζηθή πεγή δαλεηνδφηεζεο ηεο ζηαθίδαο 

πεξηεξρφηαλ απφ εκπνξηθφ θεθάιαην ησλ ζηαθηδηθψλ θέληξσλ. Με ηελ ίδξπζε ηεο 

Δζληθήο ηξάπεδαο ην 1841 θαη ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο ζηελ Πάηξα ην 1846 

άξρηζαλ λα ρνξεγνχληαη πηζηψζεηο ζε επψλπκνπο κεγαινεκπφξνπο ηεο ζηαθίδαο πνπ 
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ήηαλ θαη ηδηνθηήηεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ρξεκαηνδνηνχζαλ ηελ παξαγσγή κε 

ηνθνγιπθηθνχο φξνπο
38

. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1866 έγηλε παιιατθφ ζπιιαιεηήξην θαηά 

ησλ εκπφξσλ ηεο πφιεο ζην νπνίν δεηνχζαλ ηελ παξνρή πξαγκαηηθψλ πηζηψζεσλ θαη 

δαλεηνδφηεζεο. Σνλ 19
ν
 αηψλα ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζηαθηδνπαξαγσγήο 

ήηαλ ην δήηεκα ηεο ηνθνγιπθίαο
39

. Ο ηνθνγιχθνο απνηεινχζε ηνλ θπξηφηεξν 

δαλεηζηή. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο γηλφηαλ απφ ηνπο εκπφξνπο – 

ηνθνγιχθνπο θαη φρη απφ ηνπο άκεζνπο παξαγσγνχο, νη νπνίνη έδηλαλ ζηνπο 

θαιιηεξγεηέο κηα πξνθαηαβνιή θαη πξναγφξαδαλ φιε ηε ζνδεηά ηνπο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν νη παξαγσγνί πνπινχζαλ ηε ζηαθίδα ηνπο αγλνψληαο ηελ ηηκή
40

.Απηή ε 

θαηάζηαζε αλαραηηίζηεθε ην 1863 θαηφπηλ παξεκβάζεσο ηεο θπβεξλήζεσο κε λφκν 

ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο ηηκήο πξηλ ηελ παξαρψξεζε ηεο ζηνλ έκπνξν.  

Σα επηηφθηα χςνπο 20-24% πνπ πιήξσλαλ νη ζηαθηδνπαξαγσγνί ήηαλ 

νπσζδήπνηε πςειά ζε ζχγθξηζε κε νλ πιεζσξηζκφ. Αλ ζηνλ παξαπάλσ ηφθν 

πξνζηεζνχλ θαη νη πξνκήζεηεο ησλ κεζηηψλ θαη παξαγγειηνδφρσλ, νη παξαγσγνί 

θαηέιεγαλ λα πιεξψλνπλ έλα 30% επί ηνπ δαλείνπ ηνπο. Διιεληθνί θαη μέλνη 

εκπνξηθνί νίθνη, φπσο ησλ Βάξθ θαη Φέιο, Κφιια, Φεαγθνπφχινπ, Σδίλε, Κξεκκχδε, 

Φαθίξε, Σδνχινπ, Αγαπεηνχ θ.α., είραλ δηεπξχλεη ηηο δαλεηζηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ χπαηζξν θαη ζηηο πφιεηο. Ζ δηάρπζε ζηελ γαιιηθή αγνξά 

ελδπλάκσζε ηελ ζηαθηδνπαξαγσγή, νδήγεζε σζηφζν ζε νινθιεξσηηθή πηψζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ζηαθίδαο. Μεηά ηελ εηζαγσγή ηεο γαιιηθήο ζηαθίδαο ζηελ παξαγσγή 

ζηαθίδαο ε ηηκή κεηψζεθε πνιχ απμάλνληαο ηελ παξαγσγή θαηψηεξσλ πνηνηήησλ γηα 

ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ νηλνπνηία. Οη δηάθνξεο γηα λα θαλνχλ αθ‟ ελφο πξννδεπηηθέο 

θαη ελδηαθεξφκελεο γηα ηε γεσξγία ππνζρέζεθαλ λα ηδξχζνπλ ηελ Κηεκαηηθή 

Σξάπεδα πνπ ζα έδηλε ζηνπο παξαγσγνχο ηελ επθαηξία λα δαλείδνληαη κφλν φηαλ είρε 

πιεφλαζκα ρξεκάησλ.  

Σν θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ δηεμάγεηαη ζπλδέεηαη κε ηε ζπκβνιή ησλ 

άκεζσλ θφξσλ ζην ζχλνιν ησλ θνξνεηζπξάμεσλ. Καηά ην δηάζηεκα 1833 θαη 1934 

νη άκεζνη θφξνη ζεκείσζαλπηψζε απφ ην 67% ησλ ζπλνιηθψλ εηζπξάμεσλ ζην 

5%.Γηα ην επφκελν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη πνπ αθνξά ζηνπο άκεζνπο θφξνπο πνπ 

επηβαξχλνπλ ηηο εηζνδεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ παξαηεξείηαη δηαθχκαλζε 
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πνιχ ρακεινχ  επηπέδνπ θαζ΄ φιε ηελ πεξίνδν.Σν 1841, νη θφξνη επί ησλ 

επηηεδεπκάησλ ησλ εηζνδεκαηηθψλ θεθαιαίσλ απέδσζαλ κφιηο ην 2% ησλ 

ζπλνιηθψλ θνξνεηζπξάμεσλ. ε αληίζεζε κε ην έηνο 1934, πνπ νη θφξνη 

παξνπζίαζαλαχμεζε ηεο ηάμεσο 14%. Αο ζεκεησζεί, φηη ζπλεπάγεηαη πσο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνξνεηζπξάμεσλ (πάλσ απφ ην 80%) πξνεξρφηαλ απφ ηηο 

θαηψηεξεο ηάμεηο. Οη άκεζνη θφξνη πνπ επηβάξπλαλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο 

θνξνινγνπκέλσλ κεηψζεθαλ απφ ην 67% ην 20%. ε αληίζεζε κε ηνπο άκεζνπο 

θφξνπο, νη έκκεζνη θφξνη θαη δαζκνί παξνπζίαζαλ αχμεζε απφ ην 33% ζην 79%
41

.  

Άιιν βαζηθφ ζπκπέξαζκα επί ηεο θνξνινγηθήο εηζπξάμεσο, εμάγεηαη απφ 

ηνλ δείθηε ηεο θαηά θεθαιήλ  επηβάξπλζεο ζε ιίξεο ζηεξιίλεο, πνπ νξηδφηαλ θαη σο 

ην ζηαζεξφ λφκηζκα ηεο επνρήο ηνπ Μεζνπνιέκνπ. ηα ρξνληθά πιαίζηα κεηαμχ 1841 

θαη 1934, παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ ελφο ηξίηνπ ζην δείθηε ηεο θαηά θεθαιήλ 

επηβάξπλζεο. ε αληίζεζε κε ηνπο αγξνηηθνχο άκεζνπο θφξνπο, ν αληίζηνηρνο δείθηεο 

αζηηθψλ θφξσλ απμήζεθε 26 θνξέο θαη ν δείθηεο ησλ νιηθψλ εκκέζσλ θφξσλ 16 

θνξέο.  

Άιιε παξάκεηξνο ηνπ θνξνινγηθνχ αθνξά ην άζξνηζκα ησλ θφξσλ επί ησλ 

επηρεηξήζεσλ, επί ησλ ειεπζεξίσλ θαη άιισλ επαγγεικάησλ ή επηηεδεπκάησλ θαη επί 

ηεο πεξηνπζίαο πνπ αθνξά ηνπο θφξνπο θιεξνλνκηψλ, δσξεέο θαη πξνίθεο. Ζ θαηά 

θεθαιή επηβάξπλζε ζε ζηεξιίλεο έθηαζε έσο ην 0.03 ιίξαο ην 1934, ζηελ ίδηα ηηκή 

πνπ βξηζθφηαλ ε θαηά θεθαιήλ επηβάξπλζε απφ άκεζνπο αγξνηηθνχο θφξνπο ηνλ 

πεξαζκέλν αηψλα, ην 1833. ε ζχγθξηζε κε ην 0.03, ην 1934, ε θαηά θεθαιήλ 

επηβάξπλζε απφ ην ζχλνιν ησλ θφξσλ ήηαλ πάλσ απφ 2 ιίξεο, έθηαλε δειαδή επηά 

θνξέο πςειφηεξε. Ζ θαηά θεθαιήλ επηβάξπλζε ζε ζηεξιίλεο απφ άκεζνπο θφξνπο 

ζην δηάζηεκα 1833 θαη 1934, δηπιαζηάζηεθε, ελψ απφ άκεζνπο θφξνπο 

δεθαπιαζηάζηεθε.  

Οη αλσηέξσ δηαθπκάλζεηο, καο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα λα θαηαλνήζνπκε 

ηελ ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ έλα ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζε αγξνηηθνχο θφξνπο ζε 

έλα άιιν πνπ ζηεξίδεηαη ζε έκκεζνπο αζηηθνχ θφξνπο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1830 ν 

αγξνηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο απνηεινχζε ην θπξηφηεξν θνξνινγηθφ ζηξψκα, έλα 

αηψλα αξγφηεξα απηφ κεηαβιήζεθε, κεηαηνπίδνληαο ην θνξνινγηθφ απηφ βάξνο ζηα 

αζηηθά ζηφκαηα ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο. ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα 
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πξναλαθεξζέληα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ηα αζηηθά ζηξψκαηα πςεινχ εηζνδήκαηνο 

άξρηζαλ λα θνξνινγνχληαη πνιχ αξγφηεξα κε πνιχ ρακειή θνξνινγηθή ππνρξέσζε.  

Οη παξαπάλσ αλαθνξέο πεξί εηζνδήκαηνο πξέπεη λα ζπζρεηηζηνχλ κε 

γλψκνλα ηνλ πιεζπζκφ θαη ην ζηαζεξφ εηζφδεκα. Χζηφζν, ηα πνζνζηά ηνπ εζληθνχ 

εηζνδήκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλα, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε απνηχπσζε 

κηαο πιήξνπο εηθφλαο. Έλαλ επηηξεπφκελν, θαηά πξνζέγγηζε αξηζκφ θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο ηνπ κέζνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ 1860 θαη 1930 

πξνθχπηεη απφ ηηο κειέηεο . Πεηκεδά θαη Μ. Ρεγίλνπ. Όπσο πξνθχπηεη ε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ κέζνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο κεηψζεθε κεηαμχ 1860 

θαη 1930 απφ 6% ζε 5%. Αληηζέησο, ε επηβάξπλζε ηνπ κέζνπ εηζνδήκαηνο ελφο 

ρακειφκηζζνπ κηθξναζηνχ ή ελφο εμεηδηθεπκέλνπ εξγάηε παξνπζίαζε αχμεζε ηεο 

ηάμεσο απφ 1% ζε 6.3%
42

.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ, απνθαίλεηαη πσο θαηά ηε δεθαεηία 1830 ν αγξνηηθφο 

πιεζπζκφο ήηαλ ην θνηλσληθφ ζηξψκα ην νπνίν είρε ππνζηεί ηελ βαξχηεξε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε πξνθαιψληαο έληνλεο άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηψζεηο ζηε  

δηαθίλεζε θαη παξάγσγε ηα ζηαθίδαο. Ζ θαηάζηαζε απηή ζηαδηαθά κεηαβιήζεθε θαη 

ε πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε κεηαηέζεθε ζηα αζηηθά ζηξσκαηά κεζαίνπ θαη 

ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Σα αζηηθά ζηξψκαηα πςεινχ εηζνδήκαηνο δελ έκεηλαλ 

αθνξνιφγεηα, σζηφζν, ε επηβάξπλζε πνπ ηνπο απνδφζεθε ήηαλ ακειεηέα. 

Καηαιήγνληαο, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ λφκν  2647 (1921) «πεξί 

θνξνινγίαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο», ν θφξνο νξηδφηαλ απφ 3% - 6% επί ηεο αμίαο 

ηεο παξαγσγήο. Όπσο ζεκεηψλεηαη ζηνλ ζρεηηθφ λφκν εθηφο ηνπ θφξνπ νη γεσξγηθνί 

πιεζπζκνί ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα  επσκίδνληαη θαη ηνπο έκκεζνπο θφξνπο 

θαηαλαιψζεσο.  

4.3.Από ηελ ππεξθνξνιόγεζε ζηελ αθνξνινγεζία ησλ 

αγξνηηθώλζηξσκάησλ 

Καηάινηπν ηνπ Οζσκαληθνχ ζπζηήκαηνο απνηέιεζε ε βαξηά επηβνιή ηεο 

θνξνινγίαο. Καηά ηε  δηάξθεηα ηνπ 1860 θαη 1870 παξαηεξείηαη κηα κεηαζηξνθή ζε 

απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ ππέπεζε κε ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ 

θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο. Έηζη, ε καθξά 
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πεξίνδνο βαξχηαηεο θνξνινγίαο πνπ πίεδε επί πνιιά έηε, αλαραηηίζηεθε. Μεηά ην 

1860- 1870, ε άκεζε θνξνινγία ησλ αγξνηηθψλ εηζνδεκάησλ κεηψλεηαη ξαγδαία, θαη 

ην 1960- 1970 αγγίδεη ην κεδέλ.  

 Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ δηακνξθψζεθε ζηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν θαη 

θπξίσο κεηά ην 1955 παξείρε ζηνπο αγξφηεο θνξνινγηθέο απαιιαγέο πςειφηαην 

νξίνπ. Χζηφζν ην πξφβιεκα ηεο θνξνδηαθπγήο ελέηεηλε ην πξφβιεκα θαζψο 

παξαηεξείηαη κεγάιν κέξνπο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο λα κελ δειψλεηαη θαη λα 

θαιχπηεη ζρεδφλ ην 1% ηλ ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ εηζπξάμεσλ
43

. Σέινο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο κε ηελ ,κείσζε ησλ αγξνηηθψλ θφξσλ παξαηεξήζεθε αμηνζεκείσηε 

αχμεζε ηα έηε 1880 θαη 1987 ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο. Δλψ ηελ ίδηα πεξίνδν 

παξαηεξείηαη ζηαζεξά ε ππεξθνξνιφγεζε ησλ κεγαιναζηηθψλ ζηξσκάησλ.  

 

4.4.Σα πξνλόκηα 

ρεηηθά κε ην ζχζηεκα ηεο αγξνηηθήο πίζηεο πνπ επεξέαζε ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ δηαθίλεζε θαη ηελ  παξαγσγηθή αλάπηπμε ηεο ζηαθίδαο, παξνπζηάδεη 

κεηαβνιέο. Πξηλ απφ ην 1860 θαη κέρξη ηα ηέιε ηνπ αηψλα δελ ππήξρε ηξαπεδηθή 

αγξνηηθή πίζηε. Οπζηαζηηθή αλάπηπμε παξαηεξείηαη κεηά απφ ην 1928 κε ηελ ίδξπζε 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο
44

.Ζ πξαθηηθή ησλ 

αιιεπάιιεισλ ζεηζαρζεηψλ επθνιχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αγξνηηθή πίζηε θαη 

απαιιάζζεη απφ ηα ρξέε. Ζ ηειεπηαία ζεηζάρζεηα έγηλε επί θπβεξλήζεσο ησλ 

ζπληαγκαηαξρψλ. Σαπηφρξνλα δίλνληαλ θαη θνηλσληθέο παξνρέο φπσο: ζπληάμεηο, 

θνηλσληθή αζθάιηζε θ.α. Μέγα δήηεκα απνηέιεζε απηφ ησλ επηδνηήζεσλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ κε ζπνπδαηφηεξε απφ απηέο ηελ ζηαθίδα ηνλ 19
ν
 αηψλα. ηα πξντφληα πνπ 

έδηλαλ επηδνηήζεηο έπξεπε λα θαιχπηνπλ ην 60% σο ην 90% ηνπ ζπλφινπ ηεο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο. Δθηφο απφ ηηο επηδνηήζεηο ησλ αγξνηψλ, δφζεθαλ θαη ππέξ 

ησλ εγρεηξήζεσλ. Ήδε,  απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1870 δφζεθε θξαηηθή επηρνξήγεζε ηεο 

Διιεληθή Αηκνπινΐα θαη αξγφηεξα ηα πξνλφκηα ηεο Λαπξεσηηθήο Δηαηξίαο
45

.  
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 Υ. Αγξηαληψλε, Γ. Γεξηηιήο, Θέκαηα λενειιεληθήο ηζηνξίαο : (18νο-20όο αηώλαο), Αζήλα 1991, ζ. 
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 Υ. Αγξηαληψλε, Γ. Γεξηηιήο, ό.π., ζ. 279 
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Δηδηθφηεξα, γηα ηελ αγξνηηθή αζθάιεηα αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο απφ ην 

1833 κε πεξί «αγξνηηθήο αζθάιεηαο» κέρξη ην λφκν ηνπ 1907 ςεθίζηεθαλ 47 λφκνη 

πεξί αγξνθπιαθήο θαη έκεηλε θαη έθζεην ελψπηνλ ηεο Βνπιήο έλα λνκνζρέδην αθφκα 

ηνπ Μηραιαθφπνπινπ
46

. Παξ ηηο κεηέπεηηαπξνζπάζεηεοθαη ην λνκνζεηηθφελδηαθέξνλ 

ησλ δηαθφξσλαζηηθψλθπβεξλήζεσλ, αγξνηηθή αζθάιεηα νπζηαζηηθψο δελ ππήξμε. 

Σειεπηαία κε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηεο Δπαλαζηάζεσο ν Τπνπξγφο ηεο Γεσξγίαο θ. 

ηδέξεο έζεζε ζε εθαξκνγή ην λφκν «πεξί αγξνηηθήο αζθάιεηαο».  

  

4.5. Ο πξνζηαηεπηηζκόο ζηελ Γαιιία θαη ζηελ Διιάδα 

Οη Γάιινη πξνθξηκέλνπ λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ ζηαθίδα, έζεζαλ ζε 

εθαξκνγή δαζκνινγηθή πξνζηαηεπηηθή πνιηηηθή γηα ηα πξντφληα ηνπο. Σα πξψηα 

ειαθξά πξνζηαηεπηηθά κέηξα ιήθζεθαλ θαηά ην δηάζηεκα 1881-1884. ηαζκφο γηα 

ηελ πξνζηαηεπηηθή πνιηηηθή ηεο Γαιιίαο ππήξμε ν δηνξηζκφο ηνπ JulesMeline σο 

ππνπξγνχ Γεσξγίαο ην 1883, ννπνίνο παξνπζίαζε έλα ζπλνιηθφ πξνζηαηεπηηθφ 

πξφγξακκα.  Σν λέν γαιιηθφ δαζκνιφγην επέθεξε ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ ζηε ζηαθίδα 

αλέβεθε απφ ηα 6 θξάγθα, πνπ ίζρπαλ κέρξη ηφηε, ζηα 15 θξάγθα αλά εθαηφιηηξν
47

. 

Ο πξνζηαηεπηηζκφο ζηελ Διιάδα είρε θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ απφ ηελ επνρή 

ηνπ Αι. Κνπκνπλδνχξνπ κε ηα ηεισλεηαθά δαζκνιφγηα ηνπ 1857 θαη 1867. Σφηε 

επηβιήζεθαλ είραλ επηβιεζεί εμεηδηθεπκέλνη δαζκνί ζε θάζε είδνο, ελψ κέρξη ηφηε 

ίζρπε ειαθξά δαζκνιφγεζε επί ηεο αμίαο ησλ εηζαγνκέλσλ εηδψλ (advalorem)
48

. 

ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ην θαπνδηζηξηαθφ δαζκνιφγην, ζηελ ζηαθίδα επξνζηίζελην 

καδί κε ηνλ εμαγσγηθφ θφξν θαη έγγεηνο θφξνο. Με ην δαζκνιφγην ηνπ 1857 

πξνβιεπφηαλ ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ εμαγσγηθνχ θφξνπ 6%. Παξάιιεια ν 

έγγεηνο θφξνο δηαηεξήζεθε.  
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Δ΄ Κεθάιαην 

Ζ Μεγάιε ζηαθηδηθή θξίζε θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

5.1.Οη αηηίεο ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο 

Πξηλ απφ ηελ κεγάιεεμάπισζεηεοεπηδεκίαο ην 1870 ε ζπλνιηθή παξαγσγή 

θηξζνχ ζηε Γεξκαλία θπκαηλφηαλ ζηα 53-56 εθ. ιίηξα θαη κε ηελ εηζαγσγή λα 

αλέξρεηαη ζηα 2 πεξίπνπ εθ. εθαηφιηηξα ην έηνο. Με βάζε ηε κέζε πνζφηεηα ησλ 

εηζαγσγψλ θξαζηνχ πξηλ απφ ηελ εμάπισζε ηεο θπιινμήξαο, εηζάγνληαλ πνιιά 

θξαζηά μέλεο πξνέιεπζεο ζηε Γαιιία, πεξί ηα 11,5 εθ. εθαηφιηηξα
49

. Ζ ζχγθξνπζε 

πνπ πξνθιήζεθε κεηαμχ ησλ γάιισλ βηνηερλψλ ζηαθηδίηε θαη ησλ γάιισλ 

ακπεινπξγψλ είρε αξρίζεη ήδε απφ ην 1880. Ζ νπζηαζηηθή ξήμε μεθίλεζε φηαλ ε ηηκή 

ηνπ θξαζηνχ θπκαηλφηαλ ζηελ ίδηα ηηκή κε απηήλ ηνπ ζηαθηδίηε. Πνιινί ηδηνθηήηεο 

κεγάισλ ακπειψλσλ δηέβιεςαλ ηνλ θίλδπλν, ίζσο επεξεαζκέλνη απφ ηη ηάζεηο 

ζπγθέληξσζεο ζηαθηδίηε πνπ εθδειψζεθαλ κε ηε ζχγθξνπζε πνπ πξφεθπςε ην 1885 

κεηαμχ ησλ κεγάισλ βηνηερλψλ ζηαθηδίηε θαη αληίζηνηρσλ κηθξψλ νηθηαθψλ 

εξγαζηεξίσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο ησλ κεγάισλ γαιιηθψλ πφιεσλ θαη θπξίσο 

ηνπ Παξηζηνχ
50

. 

Ζ ζπζζψξεπζε ησλ ρξεψλ θπξίσο ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ κεγάισλ 

ακπεινπξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ψζεζε ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880 ζηελ 

απφζπαζε βξαρππξνζέζκσλ δαλείσλ. Οη ηξαπεδίηεο έδηλαλ  ηελ δηεθδίθεζε αγνξάο 

ζηαθηδίηε ζε ακπέιηα κεγάιεο πνηεηηθφηεηαο, κε ρακειφ θφζηνο θαη κεγάιν 

εκπνξηθφ εθηφπηζκα. Μεηά ηελ επηδεκία ηεο θπιινμήξαο, ην γαιιηθφ θξάηνο 

ζπλέζηεζε ηελ Αλψηαηε Δπηηξνπή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θπιινμήξαο. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ιήςε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ήηαλ λα έρνπλ ζπγθξνηεζεί ελψζεηο 

κε ακνηβαία ππνρξέσζε ησλ κειψλ λα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα πνπ ππνδείθλπε ε 

Δπηηξνπή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηε θπιινμήξαο. Μεηά ηηο αηηήζεσο, πξνέθπςαλ ζηε 

Γαιιία πεξίπνπ 500 ηέηνηεο ελψζεηο
51

. Μέηα ηελ ίδξπζε ηνπ Γεληθνχπλδηθάηνπ ησλ 

Γάιισλζηαθηδεκπφξσλ ην 1880, παξαηεξήζεθε έληνλε αλάπηπμε ηνπ 

πξνζηαηεπηηζκνχ. Σν 1886, ε γαιιηθή Γεξνπζία θαηαςήθηζε ηελ πξφηαζε ηεο 
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θπβέξλεζεο γηα κία ειιελνγαιιηθή εκπνξηθή ζπκθσλία
52

.  Σν 1889 ζηε Γαιιία ε 

Δπηηξνπή Σεισλείσλ, έπεηηα απφ εληνιή ηεο θπβέξλεζεο πξνεηνίκαδε ηελ αιιαγή 

ηνπ δαζκνινγηθνχ θαζεζηψηνο.  

Παξά ηηο λέεο κεηαξξπζκηζηηθέο κεηαβνιέο θαη πηέζεηο ππέξ ηεο 

πξνζηαηεπηηθήο λνκνζεζίαο, ζεζκνζεηήζεθε ην 1890 κηα λέα εζσηεξηθή θνξνινγία 

πνπ αθνξνχζε ηνλ ζηαθηδίηε νίλν
53

. Οθφξνο απηφο ήηαλ 12 θξάγθα ην εθαηφιηηξν 

θαη ζπκπεξηειάκβαλε κηα ηξνπνινγία θαηά ηελ νπνία ε θαηαζθεπή ηνπ ζηαθηδίηε κε 

αγνξαλνκηθά κέζα ήηαλ ππφ απζηεξφ θεληξηθφ έιεγρν. Ο έιεγρνο απηφο πξνέβιεπε 

έλα είδνο παξαγξαθήο γηα ηα θζελά θξαζηά πνπ δελ παξαζθεπάδνληαλ απφ λσπά 

ζηαθχιηα ή άιια γαιιηθά αγξνηηθά πξντφληα. Καζψο ην 1891 θιείλνπλ ηα πξψηα 

απνζηαθηήξα ξπδηνχ ζηε Μαζζαιία, ηνλ ίδην ρξφλν ε παξαγσγή ζηαθηδίηε 

παξνπζηάδεη κείσζε απφ 4.3 εθ. ιίηξα ζε 1.7.  

Μεηά ηελ εκπνξηθή ειιελνγαιιηθή ζπκθσλία, πνπ ππνξξάθηεθε ην 1890 

θαη ήηαλ επλντθή πξν ηελ ειιεληθή ζηαθίδα, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζπλππέγξαςε κε 

ηελ γαιιηθή κία εκπνξηθή ζπκθσλία πνπ δηαηεξνχζε ηνλ εηζαγσγηθφ δαζκφ ηεο 

ειιεληθήο ζηαθίδαο ζηε Γαιιία ζηα έμη θξάγθα
54

. Σν 1892 ςεθίζηεθε λέν 

δαζκνιφγην πνπ πξνέβιεπε γηα ηελ ζηαθίδα θαηψηεξν εηζαγσγηθφ δαζκφ 15 θξάγθα 

θαη αλψηεξν 25
55

. Μεηά ην πέξαο ηεο ειιελνγαιιηθήο ζπκθσλίαο, ν ππνπξγφο 

Δμσηεξηθψλ ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο, γλσζηνπνίεη ην 1892, φηη δελ πξνβιέπεη ηελ 

αλαλέσζε ηεο ζπκθσλίαο θαη ηελ κείσζε ηνπ δαζκνχ ηεο ζηαθίδαο. Απφ ην 1892 

επηβιήζεθε έλα λέν δαζκνιφγην ζηε ζηαθίδα, ζην νπνίν ν δαζκφο απφ 6 θξάγθα 

έθηαλε ζηα 15 θαη αξγφηεξα ζηα 25.  

Με ην λέν δαζκνιφγην παξνπζηάζηεθε κείσζε ηεο παξάγσγεο ηνπ ζηαθηδίηε 

θαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο απφ ηα 4.3 εθ. εθαηφιηηξα πνπ ήηαλ ην 890, κεηψζεθε ζηα 

1,7 εθ. ην 1891, ζην 1 εθ. ην 1892, θαη ζηα 0.4 εθ. ην 1893. Ζ ξαγδαία πηψζε ηεο 

ζηαθίδαο ζηε γαιιηθή αγνξά κεηέβαιε πνιχ ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Ζ θνηλσληθή 

ζχγθξνπζε ησλ ακπεινπξγψλ θαη ησλ κεγαιντδηνθηεηψλ κε ηνπο βηνηέρλεο- 

εκπφξνπο θαη ε επηθξάηεζε ηεο κίαο απφ απηέο πξνθάιεζαλ ηε ξαγδαία κείσζε ηεο 

δήηεζεο ζηαθίδαο ζε γαιιηθή αγνξά. Απηή ε θξίζε ηεο γαιιηθήο ζηαθίδαο ψζεζε 
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ζηελ ππεξπαξαγσγή ηεο ειιεληθήο ακπεινπξγίαο. Με θπξηφηεξνπο θαιιηεξγεηέο 

απηνχο ηεο νξεηλήο θαη θεληξηθήο Πεινπνλλήζνπ πνπ απνηέιεζαλ θαη ηνπο πξψηνπο 

πνπ ηξνθνδφηεζαλ ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα πξνο ηελ Ακεξηθή. Ζ αλάπηπμε ηεο 

εκπνξεπκαηηθήο, γεσξγηθήο θαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

απνηέιεζε ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην 

θέληξν ηεο δηεζλνχο αγνξάο, ηε Γπηηθή Δπξψπε.  

 

5.2. Ζ θζίλνπζα πνξεία  

Καηά ηα έηε1875-1880 ε Διιάδα κηα 

ζπλεηδεηάνξζσκέλεαλνξζσηηθήθαηαλαπηπμηαθήθξαηηθή πνιηηηθή. Με ην 

εθζπγρξνληζηηθφ πξφγξακκα ηνπ Υαξηιάνπ Σξηθνχπε θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ ησλ 

παιαηψλ ρξεψλ, ε Διιάδα απέθηεζε θαη πάιη ην εζληθφ ηεο γφεηξν θαη αλνίρηεθε ζηηο 

μέλεο θεθαιαηαγνξέο. Χζηφζν, ην λέν δαζκνιφγην ηνπ 1884, ε επζπγξάκκηζε ηεο 

δξαρκήο ζην ρξπζφ θξάγθν νδήγεζε ζηελ ππνβάζκηζε ηεο θαηά 12% θαη ε άξζε ηεο 

αλαγθαζηηθήο θπθινθνξίαο, ψζεζαλ ζηελ απφηνκε άλνδν ησλ ηηκψλ ηε δηεηία 1882- 

1884πνπ ιεηηνπξγψληαοζπλδπαζηηθά κε ηελ άινγεδαλεηνδφηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλαξγά ε γξήγνξαείραλ σοαπνηέιεζκα ηεο αχμεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλδπζθνιηψλ
56

. Σα θαηψηεξα εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα επιήγεζαλ 

ζεκαληηθά απφ ηα αληηδεκνθξαηηθά θνξνινγηθά κέηξα πνπ επηβιήζεθαλ
57

. Λφγσ ηνπ 

ππέξκεηξνπππεξδαλεηζκνχ θα ιφγν άιισλ ζπγθχξησλ φπσο ε αλάθακςε ηεο 

επξσπατθήο νηθνλνκίαο, ε απνγνεηεπηηθή απφδνζε ηεο ζηηνπαξαγσγήο ζηε 

Θεζζαιίαο θαη ε απνθαηάζηαζε ησλ γαιιηθψλ ακπειψλσλ απφ ηε θπιινμήξα κε ην 

θιείζηκν ηεο γαιιηθήο αγνξάο ζηελ θνξηλζηαθή ζηαθίδα νδήγεζαλ  ζε νηθνλφκν 

αδηέμνδν. 

 ηε δεθαεηία 1880 ην θιίκα ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο ήηαλ ηδηαηηέξα 

επλντθφ γηα ηελ αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ δαλεηζκνχ. Σν θιίκα απηφ αλαηξάπεθε ην 

1890 κε ηελ δηεζλή θξίζε πνπ πξνθάιεζε ε Αξγεληηλή, γλσζηή σε πηψζε Barings
58

. 

                                                           
56

Κ. Σζνπθαιάο, «Ζ αλνξζσηηθή», ζην ΗΔΔ, η. ΗΓ΄, ζ. 31 
57

 Δπ. Πξφληδαο, Ζ απζεληία ηνπ λνκίζκαηνο ζηε λενειιεληθή θνηλσλία. Ζ πεξίνδνο ησλ δηαθξαηηθώλ 

μεξκάησλ(1885- 1910), Αζήλα 1995, ζ. 108 
58

 Ν. Κνπγέαο, Ζ ηηκή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα 1843-1879, Αζήλα 

1994, ζ. 203 



41 
 

Απφ ην 1891 θαη κεηά θάκθζεθε ε ηζνηηκία ηεο δξαρκήο κεηαβαιιφληαο νξηζηηθά ηε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο.  

Ζ θξίζε έγηλε αηζζεηή ην θαινθαίξη ηνπ 1893 κε ηελ έλαξμε ησλ πσιήζεσλ 

ηεο λέαο ζνδεηάο. Οη ηηκέο θαηέξξεπζαλ ζε ρακειά επίπεδα κε απνηέιεζκα λα κελ 

θηάλνπλ λαθαιχςνπλνχηε ην θφζηνο παξαγσγήο. Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ είλαη πσο 

παξά ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ δελ παξνπζηάζηεθε αχμεζε ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ, 

θαζψο ε δηεζλήο δήηεζε ηεο ζηαθίδαο ήηαλ αλειαζηηθή σε πξνο ηελ ηηκή
59

. Ζ κεγάιε 

ζηαθηδηθή θξίζε άιιαμε ηελ εηθφλα πνπ είραλ νη ζηαθηδνπαξαγσγνί γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη πν ζρέζεηο ηνπο κε ηελ ππφινηπε θνηλσλία. Καη ελψ νη εμαγσγέο ηεο 

ζηαθίδαο πξνο ηε Γαιιία είραλ αξρίζεη λα κεηψλνληαη ζεκαληηθά απφ ην 1890, κε ην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο ην 1892, νη ηηκέο ηεο ζηαθίδαο έπεζαλ ζηελ Πάηξα πεξίπνπ 

50% ζε ζρέζε κε ηα δπν πξνεγνχκελα ρξφληα. ηελ  αγνξά ηνπ Λνλδίλνπ ε ηηκή ηνπ 

εθαηφιηηξνπ πνπ θφζηηδε ην 1892έθηαζε ζηα 6 ζειίληα αδπλαηψληαο ζαλ θαιχπηνπλ 

θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Απφ ην 1892 ε παξαγσγή κεηψζεθε ζεκαληηθά, ελδεηθηηθά: 

ην 1892 απφ ηνπο 177.000 ηφλνπο ηεο πεξαζκέλεο ρξνληάο έθηαζε ζε 125.000 ηφλνπο. 

Να ηνληζζεί φηη νη θαιιηέξγεηεο είραλ πιεγεί θαη απφ ηνλ πεξνλφζπνξν κε 

απνηέιεζκα λα ππνηηκεζεί θαη άιιν ην πξντφλ θαη λα παξνπζηάζεη ξαγδαίαπχσζε 

ηεοηηκήο. Οηζηαθηδνθαιιηεξγεηέο, σζηφζν, ζπλέρηζαλ λα εθηίλνπλ ηηο θπηείεο ηνπο 

κε ηελ ειπίδα φηη ζα αλαθάκςνπλ. «Γέθα θαη πέληε 

πεξίπνπρηιηάδεοζηξέκκαηαεκθπηεύζεθαλ θαηά ην παξειζόλ έηνο κόλνλ εηο Ζιείαλ, κε 

εκεξνκίζζηνλ 6 δξρ. δηα ηελ θαηαπιεθηηθήλ δήηεζαλ ησλ εξγαηψλ»
60

. 

Απφ ην 1893, νη εκπνξηθέο πξαθηηθέο ήηαλ πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ζπλζήθεο 

πνπ δεκηνχξγεζε ε ζπλερήο επέθηαζε ηεο δήηεζεο. Σν ζηαθηδεκπφξην ήηαλ 

πξνζαλαηνιηζκέλν απνθιεηζηηθά ζηε γξήγνξε αλαθχθισζε ηνπ επελδπκέλνπ 

θεθαιαίνπ, ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ επί ηεο εμαγφκελεο πνζφηεηαο θαη ησλ ηηκψλ. 

Οη ζπλζήθεο απηέο πνπ επηθξάηεζαλ εμαζζέλεζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην ηζνδχγην 

δηεζλψλ πιεξσκψλ ηεο ρψξαο θαη θαηέζηεζαλ πιένλ αδχλαηε ηελ εθπιήξσζε ηεο 

εμππεξέηεζεο δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1893 θαη ελψ ε δξαρκή 

                                                           
59

 Αι. Φξαγθηάδεο, Διιεληθή νηθνλνκία 19νο-20όο αηώλαο, Από ηνλ αγώλα ηεο αλεμαξηεζίαο ζηελ 

Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε ηεο Δπξώπεο, Αζήλα 2007, ζ. 85 
60

 Δθ. Αθξόπνιηο, αξ. θ. 4029, 23 Απξηιίνπ 1893 



42 
 

έραλε πεξηζζφηεξν απφ ην 1/3 ηεο αμίαο ηεο, ην Διιεληθφ Γεκφζην έθηαζε ζε ζεκείν 

λα θεξχμεη παχζε πιεξσκψλ έλαληη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζε ζπλάιιαγκα
61

.  

Απφ ην 1893 θαη έπεηηα, ελψ ην θξάηνο δελ πξνέβαηλε ζε θαλέλα κέηξν 

παξεκβαηηθήο πνιηθήο, φιν θαη πεξηζζφηεξν θαηαζηξέθνληαλ νη ζνδηέο θαη έκελαλ 

απνχιεηεο κε ην πιεφλαζκα λα θηάλεη ην 20%
62

. Ο αληίθηππνο ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο 

έγηλε αηζζεηφο ζε φια ηα θνηλσληθά επίπεδα.Οη θαιιηεξγεηέο έθηαζαλ ζηελ απφιπηε 

έλδεηα θαη πνιινί απφ απηνχο αλαγθάζηεθαλ λα ηα βγάινπλ ζε πιεηζηεξηαζκφ. Ζ 

Πεινπφλλεζνο δελ κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηα πςειάρξέε ηεο θαη ε 

θξαηηθήπηψρεπζεαπνηεινχζεκνλφδξνκν. χκθσλα κε ηνλ γάιιν επηηεηακέλν πνπ 

είρε επηζθεθηεί ηελ Αζήλα, ε ζηαθηδηθή θξίζε δελ απνηέιεζε ηνλ θχξην παξάγνληα 

ηεο πηψρεπζεο ηνπ 1893 δηφηη ηζρπξίδεηαη φηη ηα ζεκάδηα ηεο νηθνλνκηθήο πηψζεο 

είραλ εκθαληζηεί θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αθκήο ηνπ εκπνξίνπ ηεο ζηαθίδαο, ελψ, ζην 

θνξνινγηθφ επίπεδν, ην ειιεληθφ θξάηνο είρε δηαηεξήζεη κε αιιεπάιιειεο 

θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο ηα έζνδα ηνπ απφ ηε ζηαθίδα ζηαζεξά αλεμάξηεηα απφ ηηο 

ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο εκπφξνπο
63

.  

 

5.3.Από ηηο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο ζηελ ηδέα ησλ πλεηαηξηζκώλ 

Αλ θαη δελ αθνξνχζε άκεζα πεξηζζφηεξν απφ ην 5%- 8% ησλ θαηνίθσλ ηεο 

ρψξαο, φζσλ δειαδή αζρνινχληαλ κε ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαθίλεζε ηεο, ε θξίζε 

ηεο ζηαθίδαο κεηαθέξζεθε ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο σο ζπλαιιαγκαηηθή θξίζε, 

γαηί ε ζηαθίδα απνηεινχζε ην θπξηφηεξν εμαγψγηκν πξντφλ: ε αμία ησλ εμαγσγψλ ηα 

έηε 1892- 1895 έθηαζε ζην 75% ζε ζχγθξηζε κε απηή ηνπ 1891, ελψ ε ηηκή ηεο ιίξαο 

ηελ ίδηα πεξίνδν άγγημε απ 32 ηηο 45 δξαρκέο
64

. Οη αγξφηεο ηνπ 1885, ήηαλ νη πξψηνη 

πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ νδπλεξή πξαγκαηηθφηεηα.ηελ παξνχζα θξίζε ε 

παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο επέβιεπε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξνζθνξάο ψζηε λα 

δηαηεξεζνχλ νη ηηκέο.  

Καηά ην ηζηνξηθφ παξειζφλ είραλ παξνπζηαζηεί θαη άιιεο ζηαθηδηθέο 

θξίζεηο κηθξφηεξεο εκβέιεηαο.Ζ ζπιινγηθή ζπλείδεζε ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ, 
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νξκψκελε απφ ηε δπζαξέζθεηα θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο θαηέθπγε ζε βίαηεο 

αληηδξάζεηο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ήδε απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα είρε εκθαληζηεί ζε 

Διιάδα ε αλαξρηθή ηδενινγία, νη νπνίνηζπληαγκέλνη ζε ζπιιφγνποαληηδξνχζαλ, 

ζπκκεηάζρνληνο ζε αγξνηηθά ζπιιαιεηήξηα γηα ην αγξνηηθφ δήηεκα.
65

φπσο 

πξναλαθέξζεθε, νη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο δηακαξηπξίαο είλαη απηέο πνπ 

εθθξάδνληαη ππφ κνξθή άκεζεο θαη απζφξκεηεο αληίδξαζεο κε άξλεζε ππαθνήο 

απέλαληη ζηα θξαηηθά φξγαλα. Σν ηδηαηηέξσοθαηλνθαλέο γεγνλφο πνπ έγηλε ζηε 

Βνξεηνδπηηθή Πεινπφλλεζν θαηά ην ηέινο ηνπ 19
νπ

αηψλαείλαη φηη εθηφο απφ 

ηηοθαζηεξσκέλεο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο αγξνηηθήο δηακαξηπξίαο, νη 

ζηαθηδνπαξαγσγνί δηακαξηχξνληαλ θαη δεηνχζαλ δηθαίσζε απφ θνηλνχ κε άιια 

θνηλσληθά ζηξψκαηα. Απφ ην 1893 παξνπζηάζηεθε καδηθή δηνξγάλσζε 

ζπιιαιεηεξίσλ ζε πφιεηο ηεο Βνξεηνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ, ζηα νπνία δελ 

ζπκκεηείραλ κφλν αγξφηεο πνπ είραλ ππνζηεί ηελ νηθνλνκηθή θαζίδεζε ιφγσ ηεο 

ζηαθηδηθήο θξίζεο αιιά θαη άιιεο θνηλσληθέο ηάμεηο. Οη ίδηνηέζεηαλζαλαηηήκαηα 

ηελπαξέκβαζε ηνπ θξάηνπο «ππέξ ηεο ζηαθίδαο», ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ πξνο ηνπο 

θαιιηεξγεηέο θαη ηελ θαζπζηέξεζε ηεο εηζπξάμεσο  ησλ θαζπζηεξνπκέλσλ 

νθεηιψλ
66

. «Μαο ηειεγξαθνύλ εθ Πύξγνπ: ήκεξνλ ηελ 3
ελ

ώξαλκ.κ. κέγα 

ζπιιαιεηήξην ρηιηάδσλ ιανύ ζπλεθξνηήζε ελ ηε πιαηεία ησλ θαθελείσλ. Καηήθεηα θαη 

ζιίςηο θαηείρε ηαο θαξδίαο πάλησλ εθ ηεο νηθνλνκηθήο ζηελνρσξίαο…»
67

. πλερψο 

δηακαξηχξνληαη γηα ηε ζηάζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο λα αλαραίηηζε ηελ ρνξήγεζε 

δαλείσλ εθαξκφδνληαο αληηιατθά κέηξα. Ζ εθεκεξίδα Μεζζεληαθή, αλαθέξεηαη ζηελ 

ηαξαγκέλε θαηάζηαζε πνπ επεξέαζε ζηε Μεζζελία, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά: 

«Ζ ζέζηο ησλ θηεκαηηώλ είλαη δεηλόηαηε. Οπδέπνηε ελζπκνύκεζα νκόηαλ ηεο ζεκεξηλήο 

ρξεκαηηθήλζηελνρώξηαλ θαη έρνκελ απειπηζζεί όινη νη αδπλαηνύληεο λα εμεύξσκελ 

ηξόπνλ πξνο ζσηεξίαλ…Ση ζα γείλσκελ; Ση ζα γίλνπλ ηα θηήκαηά καο; Καη όκσο ελ ηε 

δεηλή ηαύηε ζέζεη εηο ελ επξηζθόκεζα ην δεκόζηνλ επηζπέπδεη ηελ είζπξαμηλ ησλ θόξσλ 

θαη ε Σξάπεδα απελώο θαηαδηώθεη ηνπο νθεηιέηαο ηεο. Έλεθα ηνύηνπ πιείζηνη ρσξηθνί 

έρνπζηλεγθαηαιήςεη ηα ρσξία ησλ θαη θπγνδηθνύζηλ…»
68

 

Βαζηθφ αίηεκααπνηεινχζε ε πάηαμε ηεο θεξδνζθνπίαο θαη ηεο ηνθνγιπθίαο 

θαζψο θαη ε δηθαηφηεξε  θαηαλνκή ησλ θφξσλ κε ηξφπν ηέηνην πνπ νη θαιιηεξγεηέο 
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ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κία αγξνηηθή πίζηε κε θάπνηαο κνξθήο 

αζθάιηζε. θνπφο ήηαλ λα εθαξκνζηεί νξγαλσκέλε αγξνηηθή ιχζε κε ζπγθεθξηκέλε 

δαλεηνδνηηθή πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα θαηαιπζνχλ ηα ηνθνγιπθηθά δάλεηα πνπ κέρξη 

πξφηηλνο ιάκβαλαλ
69

. 

Ζ ίδξπζε ηνπ ζπλεηαηξηθνχ ζεζκνχ ζα επέιπε ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ 

είραλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ε θξίζε ηεο ππεξπξνζθνξάοηεο ζηαθίδαο ζα 

αληηκεησπηδφηαλ κε δηάθνξαεμηζνξξνπεηηθάκέηξα. Ζ ηδέα ηνπ ζπλέηαηξνπ είρε 

πξνηαζεί ήδε απφ ην 1858. Γηαηππψζεθαλ πνιιέο απφςεηο πνπ ζεσξνχζαλ αλαγθαία 

ηελ ζέζπηζε ζπλεηαηξηζκψλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηελ 

θεδεκνλία ηνπ θξάηνπο. Αληηζέησο, πνιινί είραλ δηαθνξεηηθή άπνςε, 

ππνζηεξίδνληαο ηελ αλσξηκφηεηα ηνπ ηφπνπ θαη ηεο αγξνηηθήο θνηλφηεηαο. Ο Κ. 

νθφιεο, δηθεγφξνο, ηάζεθε ππέξ ηεο ζέζπηζεο ηνπο εληζρχνληαο ηελ άπνςε φηη 

έπξεπε λα γίλνπλ ζπλεηαηξηζκνίρσξίο θακίααλάκεημε ηεοθπβέξλεζεο, παξάκφλνηελ 

λνκνζεηηθή δηεπζέηεζε θάπνησλ δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηηο Γεληθέο Απνζήθεο θαη 

ηελ πίζηε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο
70

,  

 

5.4.Ζ νηθνλνκηθή δπζπξαγία 

Μεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ Υαξηιάνπ Σξηθνχπε ην 1893, ν βαζηιίαο Γεψξγηνο 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί κηα ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φξηζε ζηνλ . 

σηεξφπνπιν ηελ εληνιή ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο. Παξά ηελ θπβέξλεζε ηνπ . 

σηεξφπνπινπ, ε θξίζε δελ εμαιείθηεθε θαη  ν ίδηνο ην 1893 δηαηχπσζε: «Ζ θξίζηο, 

βιέπεηε, είλαη θαζαξώο ζηαθηδηθή… Γηα ηαο αλάγθαο ηνπ εκπνξίνπ έρνκελ αλάγθελ 

ζπλαιιάγκαηνο, ην νπνίνλ δελ εηζάγεηαη ιόγσ αδεηεζίο ηεο ζηαθίδνο …Πσιέηηαη ε 

ζηαθίο; Πίπηεη ην ζπλάιιαγκα… ινηπόλ εμαθνινπζεζε ε θξίζε ηεο ζηαθίδνο, πνιύ 

θπζηθά ζα εμθνινπζήζε θαη ε θξίζε ηνπ λνκίζκαηνο
71

». Οη έκπνξνη θαη νη 

θαιιηεξγεηέο είραλ νδεγήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζηαθηδηθή θξίζε, θαζψο δελ είραλ πξνλνήζεη γηα 

ηελ κειινληηθή νηθνλνκηθή εμέιημε. Ο έκπνξνο ηεο επνρήο Γ. Φξαγθφπνπινο 

αλαθέξεη: «…Δπηρεηξεκαηίαη ηξνκεξνί ελλννύκελ εηο ηελ αξρήλ κελ ρσξίο θεθάιαηα λα 
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θάκλσκελ εξγαζίαο θαη κεηα ηαύηα κε κηθηά θεθάιαηα λα θάκλσκελ θνινζζηαίαο 

επηρεηξήζεηο…Ζ ηόικε είλαη θαιό πξάγκα εηο ησ εκπόξησ, αιι΄ ε πεξίζθεςηο είλαη έηη 

θαιύηεξν»
72

. 

Διάρηζηνη ζηαθηδέκπνξνη δηέζεηαλ πεξηνπζία, νη νπνίνη κε θεθάιαην 100 

δξαρκψλ ιάκβαλαλ πίζησζε 100 δξαρκψλ.Πνιινί ζηαθηδνθαιιηεξγεηέο πνπ 

αδπλαηνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηα θεθαιαία ηνπο, θαηάθεξαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο αληημνφηεηεο ιφγσ ηνπ φηη είραλ επσθειεζεί  νηθνλνκηθά ζε δηάθνξεο 

παξειζνληηθέο ζπγθπξίεο. Σν βαζηθφηεξν απνηχπσκα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ππνδεισλφηαλ απφ ηηο ζπλερφκελεο πησρεχζεηο  πνπ αλαθνηλψλνληαλ θαζεκεξηλψο 

απφ ην 1893. Ζ Πάηξα, σζηφζν ήηαλ απφ ηηο πφιεηο πνπ ππέζηεζαλ ηελ κεγαιχηεξε 

νηθνλνκηθή θαζίδεζε ζε ζχληνκν δηάζηεκα απφ ην μέζπαζκα ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο. 

Μεγάινη νίθνη παξνπζίαδαλ κεησκέλε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ιφγσ ηεο ειιηπήο  

δήηεζεο ηνπ πξντφληνο ηφζν απφ ηελ αγνξά ηεο Γαιιίαο, φζν θαη απφ ηνπ 

Λνλδίλνπ
73

.  

Οη κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο επέθεξαλ ζεκαληηθέο ζπγθξνχζεηο  κε ηε 

δηνξγάλσζε ζπιιαιεηεξίσλ. Βαζηθά αηηήκαηα ηνπ ήηαλ ε αλαζηνιή ηεο 

απνπιεξσκήο ηνπ θφξνπ, ε αλαζηνιή θαηαδηψμεσο νθεηιεηψλ γηα δεκφζηα ρξέε θαη 

ε παξνρή απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ησλ θηεκαηηθψλ πηζηψζεσλ. «Ζ κία επαξρία κεηά 

ηελ άιιελ θαη κάιηζηα αη εππνξώηεξαη θαη αη παξαγσγηθόηεξαη ύςσζαλ θσλήλ 

απειπηζίαο θαη νδχλεο»
74

. Οη ρξενθνπίεο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

είραλ λα θάλνπλ κε ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ ζπζθεπαζία ηεο ζηαθίδαο άθελαλ 

πνιινχο εξγαδφκελνπο άλεξγνπο θαη απηφ εληεηλφηαλ κε ηελ ζηαδηαθή κείσζε ηεο 

εμσηεξηθήο δήηεζεο. ηε δχζθνιενηθνλνκηθήθαηάζηαζε φιν θαη πην 

πνιιέοπησρεχζεηο θαη πιεηζηεξηαζκνί γίλνληαλ θαη φινθαη πην πνιχ νδεγνχληαλ ζην 

νηθνλνκηθφπεξηζψξην. Ζ κεγάιε θαζπζηέξεζε παξνρήο δαλείσλ νδήγεζε ζε 

πιεηζηεξηαζκνχο θαη εθπνηήζεηο αγξνηηθψλ θηεκάησλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρεηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο θαη απφ ηνπο δαλεηζηέο
75

.  
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η΄ Κεθάιαην 

Πξνο ηε ιύζε ηνπ παξαθξαηήκαηνο  

6.1. Αληηδξάζεηο 

Όπσο έγηλε ιφγνο ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην κε ην μέζπαζκα ηεο ζηαθηδηθήο 

θξίζεο ην 1893 νξγαλψζεθαλ πνιιά ζπιιαιεηήξηα ζηελ Καιακάηα, ζηνλ Πχξγν θαη 

ζηελ Πάηξα, δεηψληαο κείσζε ηνπ θφξνπ, θαηά ησλ ηνθνγιχθσλ θαη παχζε 

θαηαδίσμεο θαηά ησλ νθεηιεηψλ ηνπ δεκνζίνπ.
76

 Σα αηηήκαηα απηά καδί κε άιια 

απνζηάιζεθαλ ζηε Βνπιή. Δθηφο απφ ηα θαίξηα αηηήκαηα νπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί, 

βαζηθφ δεηνχκελν απνηεινχζε ην παξαθξάηεκα. Σν θξάηνο έπξεπε λα παξαθξαηήζεη 

απφ θάζε αγξφηε ζηαθηδνπαξαγσγφ έλα πνζνζηφ ηεο πξνο εμαγσγή ζηαθίδαο, ην 

νπνίν δελ ζα θηλνχληαλ ζηελ αγνξά αιιά ζα κεηαηξεπφηαλ ζε νίλν ή νηλφπλεπκα.  

Σν ζχλνιν ησλ επηδησθφκελσλ κέηξσλ γηα ηελ άξζε ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο 

αλαηέζεθε ζηε Βνπιή κε ςήθηζκα, ηνπ παηξατθνχ ιανχ, θαηφπηλ πνπ κεγάινπ 

ζπιιαιεηεξίνπ πνπ είρε ιάβεη ρψξα. Σν ζηαθηδηθφ δήηεκα αλαηέζεθε ζηε Βνπιή κε 

βαζηθφ αίηεκα ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ λα είλαη ε άκεζε θξαηηθή παξέκβαζε γηα ηελ 

εμηζνξξφπεζε ηεο θξίζεο. „Ζδε απφ ην 1891 πνιινί βνπιεπηέο 

θαηέζεηαλθνηλνβνπιεπηηθέοαπφςεηο θαη λνκνζρέδηαπξνηάζζνληαο ηελ δηεπζέηεζε 

ηνπ δεηήκαηνο. Δπί πξσζππνπξγίαο Θ. Γειηγηάλλε, πξνηάζεθε έλα λνκνζρέδην  «πεξί 

ζπζηάζεσο ηαθηδηθήο Σξαπέδεο πξνο ππνβνήζεζηλ ηεο ζηαθηδνθαιιηεξγείαο»
77

, ην 

νπνίν θαη απνξξίθηεθε. Σνλ Οθηψβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο, επαλήιζε ην δήηεκα πεξί 

ηδξχζεσο ηεο ηαθηδηθήο ηξαπέδεο ππφ ηνλ Ησ. Εσγξάθν, ν νπνίνο έζεζε ηηο βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ιεηηνπξγηάο ηεο: 1) ζα παξείρε ηα κέζα θαιιηέξγεηαο πξνο ηνπο 

ζηαθηδνπαξαγσγνχο κε ρακειφ ηφθν, 2) ζα ρνξεγνχζε δάλεηαεπί ηεο αμίαο ηνπ 

απνηακηεπκέλνπ πξντφληνο θαη γ) ζα θξφληηδαλ γηα ηελ δηάρπζε θαη ζσζηή 

απνξξφθεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά
78

.  

Μεηά απφ ηηο πνιιέο πηέζεηο, ζηηο 11 Ννεκβξίνπ ε  Βνπιή θαηφπηλ 

ζπζηάζεσο 35κεινχο επηηξνπήο, ππέβαιαλ έθζεζε ζηελ νπνία ζπκπεξηέιαβαλ φια ηα 
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ππνκλήκαηα πνπ είραλ ππνβιεζεί γηα ηελ ζηαθίδα. Οη  πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο γηα 

ζηελ δηάζεζε ηνπ πιενλάζκαηνο ήηαλ: ηε δηάζεζε ην απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ 

παξαζθεπή νηλνπλεπκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή θαη αθφκε ηε ζχζηαζε 

εηαηξείαο νηλνπνηίαο ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ζηαθίδαο 

ζε χιε πξνο βξψζηλ.  

  

6.2. Πεξί ζηαθηδηθνύ ζπλεδξίνπ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ζηε Βνπιή γηα ηελ άξζε ηνπ 

πιενλάζκαηνο, πξνθιήζεθα πνιιέο ζπγθξνχζεηο θαη ζπιιαιεηήξηα. Ο Αι. Φσηήιαο, 

σο εηζεγεηήο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 1893, ππνζηήξημε ηε βάζε ηνπ 

λνκνζρεδίνπ πνπ είρε σο θπξηφηεξν ζηφρν ηελ αθαίξεζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηεο 

ζηαθίδαο. ηελ εξψηεζε βνπιεπηή: «Καη ηη λα ην θάκσκελ ην ππόινηπνλ; Να ην 

ξίςσκελείο ηελ ζάιαζζαλ;» απάληεζε: «Καη είο ηελ ζάιαζζαλ αθόκε· θαη ηνύην είλαη 

πξνηηκόηεξνλ. Δίο ηελ ζάιαζζαλ έξξηςαλ άιινηε νη Οιιαλδνί ην πεξηζζεύνλ πνζόλ ησλ 

κνζρνθαξύσλ θαη έζσζαλ ην ππόινηπνλ…»
79

. 

Μεηά απφ πνιιέο πηέζεηο, ν Υαξ. Σξηθνχπεο δήισζε πσο ζα θάζεηε 

λνκνζρέδην γηα ην ζηαθηδηθφ εληφο ηεο βνπιεπηηθήο ζπλφδνπ. Καηά ηελ πεξίνδν 1893 

νη θξαηηθέο ελέξγεηεοζπλνςίδνληαη: 1) ζηελ ππνβνιή εθζέζεσλ απφ 

δηάθνξαπξνμελεία ηνπ εμσηεξηθνχζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ζηαθίδαο, 2) ζηε 

ζπγθέληξσζε θαη έθδνζε ησλ κειεηψλ θαη εθζέζεσλζρεηηθά κε ηελ ζηαθηδηθή θξίζε 

θαη ην παξαθξάηεκα 3) ζηε ζχζηαζε ηε Μεγάιεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο κε 

εηζεγεηή ηνλ Αι. Φσηήια θαη ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ πξνο ηε 

Βνπιή
80

. Δλ ηέιεη, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο Υξ. Σξηθνχπε γηα 

αλαδηάηαμε ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο, ηα νηθνλνκηθά πιένλ ηεο ρψξαο ήηαλ  κε 

αλαηξέςηκα νδεγψληαο ηελ ρψξα ζε πηψρεπζε. 

Πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο ππήξρε θαηεπλαζηηθφ 

πλεχκα ζηηο δηάθνξεο ζηαθηδηθέο επαξρίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο αγξνηηθήο πίζηεο, 

ηελ πάηαμε ηεο ηνθνγιπθίαο θαη ηελ αλαζηνιή πιεξσκψλ. ην δήηεκα ηνπ 

παξαθξαηήκαηνο ππήξμε έληνλε δηρνγλσκία γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή 
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επίιπζε ηνπ. Λφγσ ηνπ παξαθξαηήκαηνο νη ζηαθηδνθφξεο επαξρίεο είραλ δηαζπαζηεί 

ζε δχν αληίπαιεο παξαηάμεηο, ζε παξαθξαηηθνχο θαη αληηπαξαθξαηηθνχο. Ζ 

Καιακάηα καδί κε ηελ Κνξηλζία θαη ηελ Αηγηαιεία είραλ ηαρζεί θαηά ηεο αθαηξέζεσο 

ηνπ πιενλάζκαηνο ηεο ζηαθίδαο. Πνιινί θάηνηθνη ηεο Καιακάηαο θαηέθξηλαλ ην 

πξνηεηλφκελν ζχζηεκα ηνπ παξαθξαηήκαηνο, αλαηηζέκελνη ζηελ πξφηαζε ηνπ Θ. 

Βπξινχκε, κε ηελ άπνςε φηη ε πινπνίεζε απηή ζα σζνχζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

εκπνξίνπ. Δπνκέλσο, «θαη αίΚαιάκαη θαηά ηεο παξαθξαηήζεσο»
81

. 

Άιιεο επαξρίεο, φπσο ε Πάηξα, ν Πχξγνο θαη ε Ζιεία ήηαλ ππέξ ηνπ 

παξαζηξαηήκαηνο.Τπφ ηηο ερεξέοπηέζεηο, ν Υαξ. Σξηθνχπεο θαηέζεζε ζε Βνπιή ην 

ζηαθηδηθφ λνκνζρέδην ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 4
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1894. Σν λνκνζρέδην 

απνηειείην απφ δπν ζθέιε: ζην πξψην αλαθεξφηαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ ηαθηδηθνχ 

Σακείνπ ή ηαθηδηθήο Σξαπέδεο θαη ην άιιν ζηελ αθαίξεζε ηνπ 

πιενλάζκαηνο.Βαζηθή έλζηαζε επί ηνπ λνκνζρεδίνπ ήηαλ ην ζεκείν πνπ φξηδε σο 

θαηψηαην φξην ησλ 300 εθαηνκκπξίσλ ιίηξσλ πέξαλ ηνπ νπνίνπ ζα επηηξεπφηαλ ην 

παξαθξάηεκα
82

. 

Πέξαλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, δηαθσλίεο ππήξραλ θαη εληφο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ γηα ην ζηαθηδηθφ λνκνζρέδην. Μεηά απφ πνιιέο πηέζεηο 

θνηλνβνπιεπηηθψλ θαη φρη κφλν πξνζψπσλ, ν Σξηθνχπεο αλαγθάζηεθε λα άξεη ην 

φξην ησλ 300 εθαηνκκπξίσλ ιίηξσλ πάλσ ζην νπνίν ζα άξρηδε ε αθαίξεζε ηνπ 

πιενλάζκαηνο
83

. Οη ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ηα ζπιιαιεηήξηα ζπλερίζηεθα κε πην 

έληνλνπο ξπζκνχο. Καηά ηηο ζπδεηήζεηο ζηε Βνπιή γηα ην ζηαθηδηθφ λνκνζρέδην 

άιινη απνκφλσλαλ θάπνηα επηκέξνπο ηκήκαηα ή άξζξα θαη άιινη ην ζθέινο ηνπ 

λνκνζρεδίνπ πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ παξαθξάηεζε. ηελ επφκελε πξνγξακκαηηζκέλε 

ζπλεδξίαζε ηεο 17
εο

 Φεβξνπαξίνπ απνξξίθζεθε ε πξφηαζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα 

ζχζηαζε ηαθηδηθνχ Σακείνπ, παξακέλνληαο ζην ζεκείν ηνπ παξαθξαηήκαηνο 

δπζεπίιπην ζέκα.  

Σειηθψο, ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 1894 απνξξίθζεθε νξηζηηθά ην ζηαθηδηθφ 

λνκνζρέδην γηα ην παξαθξάηεκα. ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο θαηά ςήθεζαλ 
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127 βνπιεπηέο, 59 ππέξ, ελψ 5 αξλήζεθαλ λα ππνβάινπλ ε ςήθν ηνπο
84

. Σν 

ζηαθηδηθφ λνκνζρέδην ηεο θπβέξλεζεο Υαξ. Σξηθνχπε, ελ ηέιεη, απνξξίθζεθε ιφγν 

ηεο άξλεζεο λα πηνζεηεζεί βηψζηκε πξφηαζε πεξί ηνπ κείδνλνο ζέκαηνο ηεο 

παξαθξάηεζεο.  

Ακέζσοκεηά ηελ θαηαςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ απφ ηε Βνπιή, επεβιήζε λέν 

λνκνζρέδην γα ηελ θαηαβνιή ηνπ έγγεηνπ θφξνπ ηεο ζηαθίδαο ζε είδνο θη φρη ζε 

ρξήκαηα απφ ηνλ βνπιεπηή Ησ. Μεζζελέδε
85

. Σν λνκνζρέδην ηνπ Μεζζελέδε 

απνξξνθήζεθε θαη θαηαςεθίζηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε Σξηθνχπε δίλνληαο κεγάιε 

βαξχηεηα ζηε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δεκίσζε ηνπ δεκνζίνπ κε ηε εθαξκνγή ηνπ.  

Ζ θαηάζηαζε ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ είρε εθηξαπεί θαη πιήζε 

ζπιιαιεηεξίσλ δηνξγαλψζεθαλ ζηελ Πάηξα, ζηελ Καιακάηα θαη ζηνλ Πχξγν, 

εθθξάδνληαο ηελ άκεζε αλάγθε ηεο αλαζηνιήο ησλθφξσλ θαη ησλ ρξεψλ ηνπο. Λφγσ 

ησλ έθζπκσλ γεγνλφησλ αθνινχζεζαλ πνιιέο πξνηάζεηο λνκνζρεδίσλ απφ 

βνπιεπηέο, νη νπνίεο εμέθξαδαλ ηελ απνγνήηεπζε ηνπ ησλ ζηαθηδνθαιιηεξγεηψλ 

κεηά ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο ηνπ Μεζζελέδε θαη δεηψληαο ηελ έθδνζε 

βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο γηα ηελ αλαβνιή ηεο απνπιεξσκήο ησλ θφξσλ ζηηο πιεγείζεο 

πεξηνρέο. Όιεο νη πξνηάζεηο θαηφπηλ θνηλνβνπιεπηηθήο  ςεθνθνξίαο απνξξίθζεθαλ.  

 

6.3.Οη ζπλερόκελεο εληάζεηο ηνπ 1894 

Ζ θαηάζηαζε ησλ ζηαθηδνθαιιηεξγεηψλ φιν θαη ρεηξνηέξεπε. Σν θαινθαίξη 

ηνπ 1984 νη δηακαξηπξίεο, ηα ςεθίζκαηα, νη πξνηάζεηο θαη ηα ζπιιαιεηήξηα 

πχθλσλαλ απφ θνηλνχ κε ην πξφβιεκα. Ζ εθεκεξίδα Καιακώλ Λατθή αλαθεξφηαλ 

εθηελψο ζηηο δξάζεηο ησλ ζσκαηείσλ ηεο πφιεο θαηαζέηνληαο πάγηα αηηήκαηα ζην 

λνκάξρε θαη ζηε θπβέξλεζε. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξεηαη: «Ζ Μεζζελία πεηλά. 

Οιόθιεξνη επαξρίαηιηκώηηνπζαη. Απεηιείηαη ιηκόο θαη ινηκόο. Έθθιεζηο πξνο ηελ 

Κπβέξλεζηλ»
86

. Ζ πεξηνρή ηεο Καιακάηαο είρε πιεγεί ιηγφηεξν απφ φιεο ιφγσ ηνπ φηη 

ζηελ πεξηνρή αζρνινχληαλ εθηφο ηεο ζηαθίδαο θαη κε άιια αλεπηπγκέλα πξντφληα, 

φπσο ηε ζεξνηξνθία, ηελ παξαγσγή κεηαμηνχ, ην ιάδη θαη ηα ζχθα.  
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Παξά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε νη νθεηιέηεο δελ είραλ θαλέλα ειαθξπληηθφ 

θαη θαηφπηλ ζπιιήςεσο ηνπο νδεγνχληαλ ζηε θπιαθή. Σα καδηθά ζπιιαιεηήξηα πνπ 

νξγψλνληαλ απφ ην 1894 πξνζέζεζαλ ζαλ έλα αθφκε δεηνχκελν ηνπο ηελ πξνπψιεζε 

ηεο ζηαθίδαο ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο. Σέηνηα ζπιιαιεηήξηα νξγαλψζεθαλ ζηελ 

Καιακάηα, ζηελ Πάηξα, ζην Αίγην, ζηα Φηιηαηξά θαη ζηελ Κππαξίζζηα
87

. ηα ελ 

ιφγσ ζπιιαιεηήξηα θαηαγγέιινληαλ θαη νη έκπνξνη γηα ηελ ππνηίκεζε ησλ ηηκψλ 

πνπ ππνβάζκηδαλ ην πξντφλ.  

Ζ ηνθνγιπθία θαη ν δαλεηζκφο ππέξνγθσλ πνζψλ απφ ηνπο αγξφηεο ήηαλ 

ζχλεζεο θαηλφκελν ηεο πεξηφδνπ. Λφγσ ησλ ζνβαξψλ απηψλ νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ, νη αγξφηεο άξρηζαλ ζηαδηαθά λα αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν δηαβίσζεο ηνπο 

θαη λα ζηξέθνληαη ζηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ βηνηηθψλ ηνπο αλαγθψλ.  

 

6.4.Οη λέεοθνηλνβνπιεπηηθέοπξνηάζεηο θαη ε όμπλζε ηεο θαηάζηαζεο 

ηηο 14 Ννεκβξίνπ 1894 μεθίλεζε έλαο λένο θχθινο ζπδεηήζεσλ γηα ην 

ζηαθηδηθφ δήηεκα. Με ηελ λέα ζχγθιηζε ηεο Βνπιήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1894 νη 

θηλεηνπνηήζεηο νμχλζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν. ηηο 13 Ννεκβξίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεγάιν ζπιιαιεηήξην ζηελ Πάηξα ζην νπνίν εθιέρηεθε 

ηαθηδηθή Δπηηξνπή κε ζθνπφ λα κεηαβηβάζεη ζηελ Βνπιή ηα δεηήκαηα ηνπ ιανχ
88

. 

Ζ δηάζπαζε ησλ βνπιεπηψλ ζε δπν παξαηάμεηο, ππέξθαη θαηά ηνπ 

παξαθξαηήκαηνοζπλεηηδφηαλ αθφκα. Μέιε ησλ ηαθηδηθψλ επηηξνπψλ κεηέβαηλαλ 

ζπρλά ζηελ Αζήλα γηα λα δηαβηβάζνπλ  ηηο επηζπκίεο ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ. Καηά 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Βνπιήο ηεο 21
εο

, 22
εο

, 24
εο

, 26
εο

 , 28
εο

 θαη 29
εο

 Ννέκβξηνπ 

ηέζεθε εθ λένπ, επί ηάπεηνο ην δήηεκα ηνπ παξαηήκαηνο. Πνιινί εθ ησλ βνπιεπηψλ 

ππέβαιαλ θαη λνκνζρέδηα ηα νπνία είραλ ζπληαρζεί απφ ηε ηαθηδηθή επηηξνπή ηεο 

εθάζηνηε πεξηνρήο.  

Μεηά απφ πνιιέο ζπλεδξίεο, θαηά ηελ 29
ε
 εμ απηψλέγηλε απνδεθηή ε 

παξαθξάηεζε επί ηεο αξρήο ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ βνπιεπηήΚππαξηζζίαο, Κνθθέβε. 

Ο Υαξ. Σξηθνχπεο, ελ ηνχηεο είρε γηαάιιε κηα θνξά επηθπιαθηηθή ζηάζε ζεσξψληαο 

ηελ σο κηα κε πνιίηηθαζνβαξήπξφηαζε.Μέηα ηελ απφδνζε ηεο παξαθξάηεζεο απφ ηε 
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Βνπιή, νη ζηαθηδνθφξεο επαξρίεο άξρηζαλ ηα ζπιιαιεηήξηα πξνο ελδπλάκσζε ηνπ 

βνπιεπηηθνχ θξνλήκαηνο γηα ηελ νξηζηηθή επηςήθηζε ηνπ.  

Καηφπηλ ησλ δηεξγαζηψλ πεξί ηνπ παξαθξαηήκαηνο, ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ 

άξρηζε ζηε Βνπιή ζχζθεςε γηα ηελ επηςήθηζε ηνπ παξαθξαηήκαηνο ην νπνίν ν 

Σξηθνχπεο αξλήζεθε λα απνδερηεί
89

. Σελ επνκέλε κεηά ηελ θαηαςήθηζε ηνπ 

ζηαθηδηθνχ λνκνζρέδηνπ, ν Λ. Πεηκέδαο, βνπιεπηήο Καιαβξχησλ, έθαλε ζαθέο πσο 

ήηαλ αλαγθαία ε ιήςε κέηξσλ γηα ην ζηαδηαθφ ψζηε λα ςεθηζηεί ελ ζπλερεία ν 

πξνυπνινγηζκφο. Ο βνπιεπηήο Ησ. Μεζζελέδεο θαηφπηλ ηεο θαηαςήθηζεο ηνπ 

πξνηηκψκελνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ, επαλέθεξε ζηε Βνπιή λέν λνκνζρέδην πεξί 

ζπζηάζεσο Σακείνπ Ακχλεο, Γεληθψλ Απνζεθψλ θαη ρνξεγήζεσο δαλείσλ επί 

«ελερπξίαζεη ζηαθηδνθάξπνπ».
90

 

Ζ πξφηαζε ηνπ Ησ. Μεζζελέδεπεξί Σακείνπ ηαθηδηθήο Ακχλεο αθνχ 

ςεθίζηεθε παξαπέκθζεθε γηα κειέηε απφ κία ελδεθακειή επηηξνπή. Αξγφηεξα, 

δφζεθε παξάηαζε ππνβνιήο έθζεζεο ζηελ ελ ιφγσ επηηξνπή
91

. Χζηφζν, ζηηο 28 

Γεθεκβξίνπ ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο, Α. ηκφπνπινο, θαηέζεζε ηξεηο πξνηάζεηο 

ζηαθηδηθψλ λνκνζρεδίσλ: 1) πεξί Γεληθψλ Απνζεθψλ, 2) πεξί ηαθηδηθήο Σξαπέδεο 

θαη 3)πεξί ρνξεγνπκέλσλ πξνο θαιιηέξγεηα δαλείσλ
92

.  

Καηφπηλ ηεο πξφηαζεο πεξί λνκνζρεδίσλ, γηα ην επφκελν δηάζηεκα 

ζπδεηήζεθαλ εθηελψο θαη πξνηάζεθαλ ηξνπνινγίεο άξζξσλ επί ηνπ λνκνζρεδίνπ 

γεληθψλ απνζεθψλ θαη ηίηισλ απνζεθεχζεσο, ελψ ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 1895 πξνηάζεθε 

κηα αθφκε ηξνπνινγία ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ηειεπηαίνπ λνκνζρεδίνπ ψζηε λα γίλεη πην 

βηψζηκν. Δλ ζπλέρεα απηψλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ επί ησλ λνκνζρεδίσλ, άξρηζαλ νη 

δεηήζεηο γηα ηελ ζχζηαζε λνκνζρεδίνπ πεξί ηδξχζεσο ηαθηδηθήο Σξάπεδαο. 

Χζηφζν, φιεο νη ζπδεηήζεηο θαη νη πξνγξακκαηηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο 

αλαραηηίζηεθαλ ιφγσ ηεο πνιηηηθή πηψζεσο ην Υαξ. Σξηθνχπε θαη ηε ζχζηαζε λέσλ 

εθινγψλ ην 1895.  

Παξάιιεια κε ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα, λέν θχκα ζπιιαιεηεξίσλ ζηηο 

πιεγείζεο πεξηνρέο δηνξγαλψλνληαλ κε θχξηα αηηήκαηα: ηελ πάηαμε ηεο ηνθνγιπθίαο, 
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ηελ αλαραίηηζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ ρξεψλ, ηελ πιεξσκή ηνπ έγγεηνπ θφξνπ ζε 

είδνο θαη ηελ εθπνίεζε εθ λένπ ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο
93

. 

6.5.Από ηελ εμέγεξζε ζηε Βαξβάζαηλα έσο ηελ θπβέξλεζε Θ. 

Γειηγηάλλε 

Ζ θαηάζηαζε κεηά ην ηέινο ηνπ 1894 εμειίρζεηε κνηξαία κε ηελ θηψρεηα θαη 

ηελ απειπηζία λα καζηίδνπλ ηνλ αγξνηηθφ ζηαθηδηθφ θφζκν. Απνθνξχθσκα ησλ 

γεγνλφησλ απνηέιεζε ε εμέγεξζε ζηε Βαξβάζαηλα Ζιείαο, φηαλ αζηπθχιαθεο 

πξνζπάζεζαλ λα εηζπξάμνπλ θφξνπο θαη θαηέθπγαλ ζηε ζχιιεςε πνιιψλ απφ ησλ 

νθεηιεηψλ, νη νπνίνη ηειηθψο θαηέιεμαλ ζηε θπιαθή. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη: 

«ν ηεξεύο ηνπ ρσξηνύ κεηά ηνπ πξνέδξνπ δηα βξνληώδνπο θσδσλνθξνπζίαο 

ζπγθαινύζηλόιελ ηελ θνηλόηεηα θαη ελ ζώκαηη κεηαβαίλνπζη παξά ησ ππνηακία Ζιείαο 

έλζα εβόσλ: Γελ έρνκελ λα πιεξώζσκελ δελ έρνκελ· θιείζε καο όινπο εηο ηαο 

θπιαθάο»
94

. 

Μεηά ηελ Βαξβάζαηλα, πνιιά ρσξία αθνινχζεζαλ ηέηνηα πνξεία, θαζψο νη 

αγξφηεο αδπλαηνχζαλ λα απνπιεξψζνπλ ηνπο θφξνπο ηνπο είηε θπγνδηθνχζαλ, είηε 

ελαληηψλνληαλ ζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο θαη ζηηο ζπιιήςεηο. Δθηφο απφ ηνπο 

ζηαθηδνθαιιηεξγεηέο πνπ είραλ ππνζηεί ηε κεγίζηε πιεγή, αδπλαηνχζαλ λα 

απνπιεξψζνπλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη άιινη έκπνξνη θαη αγξφηεο 

άιισλ θαιιηεξγεζίκσλ πξντφλησλ. ηε Βνπιή ηελ 17
ε
 Γεθεκβξίνπ 1894, 

αλαθέξζεθε ε άξλεζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ θφξσλ απφ έγθξηηνπο πνιίηεο, 

ξίρλνληαο ππξά ελαληίνλ ηνπ Υαξ. Σξηθνχπε, ν νπνίνο θαηεγνξνχληαλ γηα δηεηή 

απξαγία θαη κε απνηειεζκαηηθή επίιπζε ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο
95

. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη: «Δπέπξσην λα επαιεζεύζνπλ αη πξνξξήζεηο ηνπ αεηκλήζηνπ Γειεγεώξγε 

όηη ν θ. Σξηθνύπεο ζα θάκε λα αηκαηνθπιηζζή ε Διιάο. Γηόηη ηη άιιν ζεκαίλεη ε 

άξλεζηο πιεξσκήο θόξσλ ή όηη επξηζθόκεζα εηο παξακνλάο ιατθήο εμεγέξζεσο; 

Πξέπεη νη βνπιεπηαί ησλ ζηαθηδνθόξσλ επαξρηώλ λα παύζνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ 

Δθηάιηελ (Θόξπβνο ηεο δεμηάο). Ζ δίκηηεο ηεο γιώζζεο κνπ είλαη, θύξηνη βνπιεπηαί, 

δεδηθαηνινγεκέλε. Δπξηζθόκεζα είοπαξακνλάο αηκαηνθπιίζκαηνο…»
96

. 
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Οη θηλεηνπνηήζεηο απηέο ζηξαθήθαλ θαη ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά Γεψξγηνπ, απφ 

ηνλ νπνίν δεηνχζαλ λα πξναζπίζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ιανχ. Λφγσ ηεο έθζπκεο 

θαηάζηαζεο, ν αξκφδηνο ππνπξγφο Δζσηεξηθψλελεκέξσζε ηνπο λνκάξρεο Μεζζελία 

θαη Αραΐαο λα θαηεπλαζηνχλ λ ηα πιήζε θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ αιφγηζηεδξάζε ησλ 

ζπιιαιεηεξίσλ κε ζθνπφ ηελ  δηαηήξεζε ηεοδεκνζηάοαζθάιεηαο. Ζ θαηάζηαζεαπηή 

πεξηγξάθεηαη σο : «ελ Πύξγσ θαη ελ Ζιεία ελ γέλεη εθεξύρζεπξό πνιινύ δηθαηνζηάζην. 

Οπδεκία απόθαζηο δηθαζηηθή εθηειείηαη, δηηθαζηηθόο δε θιεηήο δελ ηνικά λα εμέιζε 

πξνο εθηέιεζηλ νπδέ εάλ ζπλνδεύεηαη κε ηάγκα νιόθιεξνλ ρσξνθπιάθσλ…»
97

. 

Ζ νηθνλνκηθήθαηάζηαζε ηεο ρψξαοείρεπξνθαιέζεη κηα 

γεληθεπκέλεαπνγνήηεπζεπνπ είρε ψζεζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο αληηηξηθνππηθνχ 

ζπλαζπηζκνχ. Όια ζρεδφλ ηα ζπιιαιεηήξηα πνπ νξγαλψλνληαλ απέζηειιαλ 

ςεθίζκαηα ζην βαζηιηά, ζηα νπνία νη ζηαθηδνπαξαγσγνί απνηχπσλαλ ηελ  δνθεξή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε βαζηθφ αίηεκα ηλ αλάιεςε επζχλεο απφ ηνλ Γεψξγην. Ο 

ιαφο ππνδείθλπε ζην βαζηιηά λα δηαθσλήζεη κε ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη λα 

δηαζπάζεη ηε Βνπιή βάζεη ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1895
98

. Εεηνχζαλ αλ 

ελεξγήζεη αληίζεηα ν Γεψξγηνο πξνο ηελ αξρή ηεο δεδεισκέλεο.  

ην κεγάιν ζπιιαιεηήξην ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο, 

αληηηξηθνππηθνί ζπγθξνχζηεθαλ κε νπαδνχο ηνπ Σξηθνχπε, θαζψο κέζα ζην πιήζνο 

εκθαλίζηεθε έθηππνο ν δηάδνρνο ηνπ Γεσξγίνπ, Κσλζηαληίλνο ηαζζφκελνο ππέξ ησλ 

αληηηξηθνππηθψλ. Ζ θαηάζηαζε απηή αλάγθαζε ηνλ Υαξ. Σξηθνχπε λα ππνβάιεη ηελ 

παξαίηεζε ηνπ, θαζψο εμέθξαζε ηελ επηθείκελε δπζαξέζθεηα ηνπ γηα ηελ θξίζε 

εκπηζηνζχλεο πνπ πξφεθπςε
99

. 

Ζ παξαίηεζε Σξηθνχπε έγηλε απνδεθηή κε ραξκφζπλεο εθδειψζεηο ζε 

δηάθνξεο ζηαθηδνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο. ηηο εθινγέο ζηηο 16 Απξηιίνπ 1895, ν 

Γειηγηάλλεο θέξδηζε ζηηο εθινγέο κε βαζηθνχο πξνεθινγηθνχο ζηφρνπο ηελ κείσζε 

ησλ θφξσλ κε ζέζεηο ππέξ ηνπ ηέκκαηνο θαη ησλ ζεζκψλ. Παξά ηελ απνπνκπή ηνπ 

απφ ηελ θπβέξλεζε ην 1892 απφ ηνλ Γεψξγην, θέξδηζε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θφζκνπ 

θαη έγηλε δεθηφο απφ ην ζηαθηδνθφξεοεπαξρίεο. Ο ίδηνο ήδε απφ ηηο 

πξνεθινγηθέοηνππεξηνδείεοπξηλ απφ ηελ έθξεμε ηεο ζηαδηαθήοθξίζεο ήηαλ επκελψο 
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δεθηφο ζε πνιιέο πεξηνρέο. Αληηζέησο, ν Σξηθνχπεο ππέζηεπαλσιεζξία, θαζψοαπφ 

ηηο 207 έδξεο ζηε Βνπιή ην ηξηθνππηθφ θφκκα έιαβε κεηάηηο εθινγέο κφιηο 15
100

. 

 

6.6.Ζ επηςήθηζε ηνπ παξαθξαηήκαηνο 

ην ζηαθηδηθφ δήηεκα ηα πξνβιήκαηα αλέθπςαλ εληνλφηεξα φηαλ ηνλ 

Μαίνηνπ 1895 νη ζηαθηδνθηήκνλεο άξρηζαλ λα ζέηνπλ ην δήηεκα ηεο εμαζθάιηζεο 

ζπκθέξνπζαο ηηκήο γηα ηε ζηαθίδα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ πεξηζζεχκαηνο ζηαθίδαο.  

Καηαιπηηθή ζεκαζία είρε ην παξάηεκα, κε ηνπ νπνίνπ ζα σζνχληαλ απφ ην αδηέμνδν. 

ε απηή ηε θάζε ηνπ ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο πξψηνο ππέβαιε ζηε Βνπιή λνκνζρέδην 

γηα ηε ζηαθίδα ν βνπιεπηήο Σξηθπιίαο Κνθθέβεο. Με απηφ ην λνκνζρέδην νξηδφηαλ 

φηη ν θφξνο ηεο ζηαθίδαο ζα πιεξσλφηαλ ζηα ηεισλεία εηο είδνο πξνο 20% θαη ζα 

ρξεζίκεπε κφλνλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηλνπλεπκαηνπνηίαο θαη νμνπνηίαο
101

. 

Σελ πεξίνδν απηή δηνξγαλψλνληαλ πνιιά ζπιιαιεηήξηα ζηηο κεγάιεο πφιεηο 

θαη θσκνπφιεηο, φπσο ηα Φηιηαηξά, Κππαξηζζία, Γαξγαιίαλνπο, Γαζηνχλε, Λεραηλά, 

Πχξγν, Ακαιηάδα, Αραία θαη Πάηξα. Καηφπηλ απηψλ ησλ πηέζεσλ, ζηε ζπλεδξίαζε 

ηεο 19εο Ηνπλίνπ πξνηάζεθεε ηζρχ κέηξνπ ηνπ παξαθξαηήκαηνο γηα έλα κφλν ρξφλν, 

ην νπνίν λα αλέξρεηαη ζην 40%. Μέρξη ηελ νκηιία ηνπ πξσζππνπξγνχ Θ. Γειηγηάλλε 

ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Βνπιήο ηεο 21 εο Ηνπλίνπ 1895 γηα ην ζηαθηδηθφ δήηεκα, είραλ 

ππνβιεζεί έμη ζηαθηδηθά λνκνζρέδηα. Πνιιέο απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηχπσζαλ 

βνπιεπηέο, αζπάδνληαλ κε ηελ πξνζσπηθή άπνςε ηνπ πξσζππνπξγνχ Θ. Γειηγηάλλε.  

Ο πξσζππνπξγφο, παξά ηε δήισζή ηνπ φηη ζα απνδερφηαλ ην παξαθξάηεκα 

σο «κέηξνλεκπεηξηθόλ», αλέθεξε: « Γελ επξήθα εηο ηελ ηζηνξίαλ θαλελόο Κξάηνπο λα 

ελνκνζέηεζοπαξαθξάηεζηλ, θαζόζνλ δελ έρεη δηθαίσκα ε Πνιηηεία λα επεκβαίλε εηο 

ειεπζεξίαλ ηνπ δηαηηζέλαη έθαζηνλ ηελ πεξηνπζίαλ ηνπ»
102

. Καηά ηελ ςεθνθνξία 

ςεθίζαλ 129, απφ ηνπο νπνίνπο 58 ςήθηζαλ ππέξ, 58 θαηά θαη 13 αξλήζεθαλ ςήθν, 

κε απνηέιεζκα ην παξαθξάηεκα λα απνξξηθζεί ιφγσ ηζνςεθίαο. 

ηα ζπιιαιεηήξηα πνπ δηνξγαλψζεθαλ επηθξαηνχζε ε αγαλάθηεζε ησλ 

ζηαθηδνθφξσλ επαξρηψλ θαηά ηεο αδηαθνξίαο ηεο θπβεξλήζεσο 
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Κ.  Αξψλε- Σζίριε, ό.π., ζ. 169 
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  Κ.  Αξψλε- Σζίριε, ό.π., ζ. 170 
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«εγθαηαιεηπνύζεοηελΠεινπόλλεζνλ εηο ηε ίδηαλ ηύρε θα εηο ηά έζραηα εμσζνύζεο ηνλ 

ιαόλ…». Σελ εηθφλα πνπ επηθξαηνχζε ζηα ζπιιαιεηήξηα, ππνηππψλεη ν Σχπνο ηεο 

επνρήο θαη εηδηθφηεξα ζηελ Πάηξα αλαθέξνληαο: «…όιαη αη θνξπθαί ηεο παηξαηθήο 

θνηλσλίαο εηο ηνλ κέγαλεμώζηελ. Καη θάησ νη θηεκαηίαη, νη έκπνξνη, νη εξγάηαη, νη 

επηζηήκνλεο, ηνπο νπνίνπο όινπο εκάδσζελ ε ζπλαίζζεζηο ηεο γεληθήο ζπκθνξάο. Ζ 

εμνπζία δελ θαίλεηαη πνπζελά. Καηά ηειεγξαθηθήλ ηνπ ππνπξγείνπ δηαηαγήλ όιε ε 

εληαύζα ζηξαηησηηθή δύλακηο παξακέλεη εηο ηνπο ζηξαηώλαο. Δηο ην άθξνλ ηεο πιαηείαο 

όπνπ απέκεηλε κηθξόο ρώξνο θαίλεηαη ν δηεπζπληήο ηεο αζηπλνκίαο θ. Πίθνπιαο…Σα 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα όια είλαη θιεηζκέλα κέρξηο ελόο…Ζ θαησηέξα ηδίσο ηάμηο 

πξνζέξρεηαη αζξόα. Δίλαη ηνύην κεγάιε επηθξόηεζηοιαηθή… Ζ παξνπζία εηο ην 

ζπιιαιεηήξηνλ ηνπ δηεπζπληνύ ηνπ εκπνξηθνύ νίθνπ Βαξθ, Φξηδ. Βνπδ θαη ε 

παξαθνινύζεζηο ησλ θαη’ απηνύ κεη’ ελδηαθέξνληνο πξνπμέλεζεζπνπδαίαλεληύπσζηλ 

θαη εζρνιηάζζε δσεξώο»
103

. 

ηε πλεδξίαζε ηεο 28 εο Ηνπλίνπ ν βνπιεπηήο Κξεζηελίηεο πξνέβαιε σο 

κφλε άκεζε ζσηεξία γηα ηηο ζηαθηδνθφξεο επαξρίεο ηελ επηςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ 

ηνπ Βαιζακάθε, δειαδή λα θαηαβάιιεηαη ν θφξνο ηεο ζηαθίδαο θαηά ην ήκηζπ ζε 

ρξήκα θαη θαηά ην άιιν ήκηζπ ζε είδνο, ην νπνίν ηειηθά απνξξίθζεθε κε 90 ςήθνπο 

θαηά, 35 ππέξ.  

Σειηθά θάησ απφ ηελ ιατθή πίεζε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ζηαθηδνθφξσλ 

επαξρηψλ ν πξσζππνπξγφο Θ.Γειηγηάλλεο θαηέζεζε ζηε Βνπιή ζηηο 7 Ηνπιίνπ 

ζηαθηδηθφ λνκνζρέδην. Σν λέν πξσζππνπξγηθφ λνκνζρέδην φξηδε θνξνινγία ζε είδνο, 

ζε δηαθνξεηηθή φκσο αλαινγία απφ εθείλε πνπ είρε πξνηείλεη κε ην λνκνζρέδηφ ηνπ ν 

βνπιεπηήο Βαιζακάθεο. χκθσλα κε ην ηζρχσλ λνκνζρέδην ειαηησλφηαλ ν θφξνο 

ηεο ζηαθίδαο θαηά 4 δξρ. αλά ρηιηάδα, ελψ αληί ηνχησλ δηλφηαλ έλα 15% εηο είδνο επί 

ηνπ εμαγνκέλνπ πνζνχ ηεο ζηαθίδαο, πνπ παξαδηλφηαλ ζηα ηεισλεία. Οη δηαηάμεηο 

πνπ πξνβιέπνληαλ ζα ίζρπαλ πξνζσξηλά κέρξη ηηο 15Απγνχζηνπ 1896. 

Σειηθψο, ζε ηζρχηέζεθε ζηηο 12 Ηνπιίνπ 1895 θαη απνηέιεζε ην Νφκν ΒΣΘ΄ 

ηνπ 1895 ην λνκνζρέδην «Πεξί θνξνινγίαο ζηαθηδνθάξπνπ» πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ 

Θ. Γειηγηάλλε
104

.Δπηβιήζεθε ην παξαθξάηεκα αλεξρφκελν ζην 15% ζε είδνο κ κε 
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Δθ, Αθξφπνιηο, αξ. θ. 4808, 30 Ηνπλίνπ 1895 
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 Δθ. ΄Αζηπ, αξ. θ. 1668, 13 Ηνπιίνπ 1895 
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βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο λα κεησζεί ε κεγάιε θνξνιφγεζε ησλ 

ζηαθηδνπαξαγσγψλ θαη δεχηεξνλ, λα πεξηνξηζηεί ην πιεφλαζκα ηεο ζηαθίδαο. 
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Ε΄ Κεθάιαην 

Από ην Α΄ θαη Β΄ ηαθηδηθό πλέδξην έσο ηελ ίδξπζε ηεο ηαθηδηθήο Σξάπεδαο 

 

7.1. Γηαθαλνληζκόο  

Σν ειιεληθφ θξάηνοαλαηξέπνληαο ηε θηιειεχζεξεπαξάδνζεηνπ, παξελέβε 

ελεξγά, απνβιέπνληαοζηεξχζκηζεηεοπξνζθνξάο. Σν 1895, εηζήρζε νθφξνο 

παξαθξαηήκαηνο φπσο πξναλαθέξζεθε, πνπαπνηέιεζε ηε βάζεγηα ηελ δηεπζέηεζε 

ησλ δεηεκάησλ επί ηνπ ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο. Χζηφζν ην κείδνλ δήηεκα πνπ 

πξνθάιεζε αλαηαξαρέο ήηαλ ηα αγξνηηθά ρξέε. Ζ Μπαξκπάζαηλα είλαη ην ρσξίν πνπ 

πνπ φπσο έρεη αλαθεξζεί, απαξλήζεθε ηελ απνπιεξσκήησλ ρξεψλ πξνο ηνπο 

δαλεηζηέοθαη απηφ νλνκάζηεθε σο ε Αγία Λαχξα ηεο Ζιείαο: «Ζ Βαξβάζαηλα ε 

ηζηνξηθή πιένλ θαηαζηάζα δηα ηα άθξσο απειπηζηηθά θηλήκαηά ηεο, ηα έλαπια εηζέηη 

δηαηεξνύκελα εηο ηα ώηα απάλησλ θαη ηεο Κπβεξλήζεσο αθόκα, δεηεί λα ηεζή εθηόο 

λόκνπ, θαη πξνο ηνύην απεθάζηζε λα πεξακπνδίζε πάληα εηζπξάθηνξα, ε αζηπθύιαθα ή 

δηθαζηηθόλ θιεηήξα, ν νπνίνο ήζειε ηνικήζεη λα κεηαβεί εθεί πξνο εθηειεζηλ 

εληάικαηνο ή δηθαζηηθήο απνθάζεσο ή θαη πξνο απιήλ αθόκε επίδνζηλ εγγξάθνπ»
105

. 

Άιια ρσξία πνπ έθαλαλ αλάινγεο θηλήζεηο ήηαλ: ηξέθη, Ξπινθέξα, Σδφγηα, Μπξηηά. 

Οη εληάζεηο, νη ζπιιήςεηο θαη νη ζπκπινθέο κε ζχκαηα θαη ηξαπκαηίεο ήηαλ αξθεηέο.  

Μεηά απφ έληνλεο πηέζεηο, ηέιε Απγνχζηνπ 1895 άξρηζε ν δηαθαλνληζκφο 

ησλ ρξεψλ απφ ηνπο δαλεηζηέο θαη νθεηιέηεο γηα λα απαιπλζεί ε θαηάζηαζε θαη λα 

θαηεπλαζηνχλ νη ζπγθξνχζεηο πνπ έσο ηφηε είραλ ιάβεη κεγάιεο δηαηάζεηο. Ζ 

θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο είρε γίλεη αζχκθνξε, δελ απέδηδε θαη ε ηηκή ηεο είρε 

κεησζεί πνιχ
106

.  

Σν 1896, ε γεληθεπκέλε αλεζπρία ζηξάθεθε πξνο ηε ίδξπζε ησλ Γεληθψλ 

Απνζεθψλ, ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε θινπή θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

ζηαθηδαπνζεθαξίσλ θαη λα απνθεπρζεί ε πξνπψιεζε ηνπ πξντφληνο ζε ρακειέο 

ηηκέο. Μεηά απφ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Βνπιήο ην Φεβξνπάξην ηνπ 1896 ςεθίζηεθε ην 
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Δθ. Αθξόπνιηο, αξ. θ. 4853, 28 Ηνπιίνπ 1895 
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 Δθ. Αθξόπνιηο, ό.π. 
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ζηαθηδηθφ λνκνζρέδην ηνπ βνπιεπηή Βφηζε, ην νπνίν επηζθξάγηδε ην ηζρχσλ 

παξαθξάηεκα ζην 15%
107

.  

ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο πεξηφδνπ ζεκεηψλεηαη δηαδνρή ηνπ θφκκαηνο 

ηνπ Υαξ. Σξηθνχπε απφ ηνλ Γ. Θενηφθε. Δλψ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, 

αλαθνηλψλεηαη ε πηψρεπζε ηνπ νίθνπ Βαξθ, ν νπνίνο είρε κεγάιν εμαγσγηθφ θαη 

εκπνξηθφ έξγν, θαζψοδηαρεηξηδφηαλ ηα 2/5 ηεο ζηαθίδαο. Μεηά απφ απηφ ην γεγνλφο 

αθνινχζεζαλ πνιιέο δηακαξηπξίεο θαη ζπιιαιεηήξηα ζε πνιιέο ζηαθηδνθφξεο 

πεξηνρέο.  

 

7.2.Από ην Α΄ ζην Β΄ ηαθηδηθό πλέδξην 

Απφ ηα πνην ζεκαληηθά γεγνλφηα ηνπ 1896 αλαθνξηθά κε ην ζηαθηδηθφ 

δήηεκα είλαη ε ζχγθιεζε ηνπ Α΄ ηαθηδηθνχ πλέδξηνπ. Βαζηθφο ζηφρνο πινπνίεζεο 

ηνπ ήηαλ ε ξχζκηζε ηνπ ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο θαη ε απνθπγή άιισλ θαηαζηξνθηθψλ 

γεγνλφησλ. Υαξαθηεξίζηε σο «ζπλεηόλ θαη πξαθηηθόλ δηάβεκα ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο»
108

. Σν πλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πάηξα ηε ρξνληθή πεξίνδν 

απφ ηηο 15 κέρξη ηηο 22 επηεκβξίνπ 1896
109

. Σν πξνεδξείν ηνπ ζπλεδξίνπ απνηειείην 

απφ : ηνπο . σηεξφπνπιν, Αλ. ηκφπνπιν, Ν. αγηά, Αγ. Γηαλλφπνπιν Ζπεηξψηε 

θαη Γ. Γεσξγφπνπιν. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ παξεπξηζθνκέλσλ πξνέξρνληαλ απφ ηνπο 

θχθινπο ησλ παξαθξαηηθψλ. ην ζπλέδξην κπνξνχζαλ λα πξνζέιζνπλ βνπιεπηέο ησλ 

ζηαπξνθφξσλ πεξηνρψλ θαζψο θαη κέρξη δχν εθπξφζσπνη απφ ηνπο Δκπνξηθνχο θαη 

Κηεκαηηθνχο πιιφγνπο. 

Βαζηθά ζέκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ ζηηο ζπλεδξίαζεο αθνξνχζαλ ηελ 

εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ηεο παξαγσγήο ηεο ζηαθίδαο θαη ηεο θαηαλάισζεο, ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζηαθηδηθήο πίζηεσο, ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ παξαθξαηεκέλνπ 

ζηαθηδνθάξπνπ, ζηνλ ηξφπν θαη ζηα κέζα θαιιηέξγεηαο ηεο ζηαθίδαο, ζηελ 

θνξνινγηθή αιαιαγή θαη ζηελ ζχζηαζε ηεο ηαθηδηθήο ηξαπέδεο. Πξνηάζεθε 
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Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, πεξ. ΗΓ΄, χλνδνο Β‟, πλεδξίαζηο 14 
108

 Δθ. Αθξόπνιηο, αξ. θ. 5205, 6 επηεκβξίνπ 1896 
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θαηφπηλ ζπλεδξίαζεο ζηε Βνπιή, ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 1986, ε ζχζηαζε ησλ Γεληθψλ 

Απνζεθψλ πνπ απνζθνπνχζε ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ θαξπνχ
110

.  

Μεηά ην πέξαο ηνπ Α΄ ηαθηδηθνχ πλεδξίνπ είρε απνθαλζεί ε αλάγθε ηεο 

ζπζηάζεσο ελφο λένπ ζπλεδξίνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1897 κε ζθνπφ ηελ κειέηε γηα ηελ 

ίδξπζε ελφο απηφλνκνπ νηθνλνκηθνχ ζηαθηδηθνχ νξγαληζκνχ. Λφγσ ησλ 

πνιηηηθψλγεγνλφησλ θαη ηεο ηεηακέλεοθαηάζηαζεο κε ηα γεγνλφηα ηνπ 

ειιελνηνπξθηθνχπνιέκνπ θαη ηελ επηθείκελεήηηα ησλ πνιεκηθψλζηξαηεπκάησλ, δελ 

επεηξάπεε δηεμαγσγή ηνπ. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρσξάο επηδεηλψζεθε αθφκε 

πην πνιχ κεηά ηελ ήηηα ησλ πνιεκηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν 

θέξνληαο σε απφηνθν απηνχ ηελ ζπλαθφινπζε επηβνιή ηνπ Γηεζλνχο νηθνλνκηθνχ 

Έιεγρνπ
111

. 

Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν πνπ 

απνηππψζεθε ζηηο ζηαθηδηθέο επαξρίεο κεηά ηε ήηηα απφ ηνλ ειιελνηνπξθηθφ 

πφιεκν, ηα ζπιιαιεηήξηα γηα ηα εζληθά ζέκαηα πνπ δηνξγαλψλνληαλ ζε δηάθνξεο 

πφιεηο ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ απμήζεθαλ. Ζ θηψρεηα, νη ζπιιήςεηο θαη νη 

θαηαζρέζεηο απνηέιεζαλ ζπρλφ θαηλφκελν πνπ επηδεηλψζεθε θαηφπηλ ηεο 

εγθαηαζηάζεσο ηνπ Γ.Ο.Δ.  

Αξρηθά, ζηα πξψηαζηαδία ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξαθξαηήκαηνο, είρε 

παξνπζηαζηεί κηα κηθξήαχμεζε ηεο ηηκήο ηεο ζηαθίδαο, ε νπνία δελ θξάηεζεγηα 

πνιχ. Αξγφηεξα, επήιζε  ε κείσζε ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ παξαθξαηήκαηνο, ελψ 

θάπνηα πνζάηνππαξαθξαηήκαηνο επηδφζεθαλ ζηελ δηεζλήαγνξά ππφ κνξθή 

κηζηειίνπ νίλνπ
112

. Σα παξαπάλσείραλ ζαλ άκεζν απνηέιεζκα ηελ κε 

απφδνζεησλαλακελφκελσλαπνηειεζκάησλ θαη ηελ ζπξξίθλσζεαθφκεπην πνιχ ηεο 

ζηαθηδηθήοθίλεζεοθεθαιαίσλ.  

Μεηά ην μέζπαζκα ησλ κεγάισλ ζθαλδάισλ ησλ ζηαθηδαπνζεθαξίσλ πεξί 

ησλ θαηαρξήζεσλ ζηηο απνζήθεο ηνπ παξαηήκαηνο κε ηελ έθδνζε πιαζηψλ δειηίσλ, 

άξρηζε κε πςειέο πξνζδνθίεο ην Β‟ ηαθηδηθφ πλέδξην ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1898 

ζηελ Πάηξα. ην πλέδξην ζπκκεηείραλ νη βνπιεπηέο ησλ ζηαθηδνθφξσλ επαξρηψλ, 

νη εθπξφζσπνη ησλ ζηαθηδέκπνξσλ δήκσλ, ησλ θηεκαηηθψλ, εκπνξηθψλ, ζχιινγνη, 
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 Ν. Οηθνλνκφπνπινο, Μειέηε επί ηνπ ζηαθηδηθνύ δεηήκαηνο, Αζήλα 1911, ζ. 7 
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εθπξφζσπνη ησλ Πξνλνκηνχρσλ Σξαπεδψλ ηεο Διιάδνο θαη δηάθνξεο 

πξνζσπηθφηεηεο πνπ είραλ αζρνιεζεί κε ηελ επίιπζε ηνπ ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο
113

. 

Όζνλ αθνξά ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ, απηά ρσξίζηεθαλ ζε 

ηέζζεξα ηκήκαηα. Δηδηθφηεξα, ην Α΄ πλέδξην ήηαλ ππφ ηνλ Αζ. Δπηαμία, ζην νπνίν 

έγηλε εθηελήο ιφγνο πεξί ηνπ παξαθξαηήκαηνο, ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ θαη πσο 

κπνξνχζε ελ γέλεη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλφξζσζε ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο. ην Β΄ 

Σκήκα ζην πξνεδξείν ήηαλ ν Αλ. ηκφπνπινον νπνίνο έζεζε επί ηάπεηνο ην κείδνλ 

δήηεκα ηεο αλαζχζηαζεο ηεο ηαθηδηθήο Σξαπέδεο.
114

Δλ ζπλερεία, ην Γ΄ Σκήκα 

ζηειερσλφηαλ κε πξφεδξν ηνλ Ν. Αλαγλσζηφπνπιν ν νπνίνο αζρνιήζεθε ην ζέκα 

ηνπ ζεζκνχ ησλ Γεληθψλ Απνζεθψλ θαη ηνπ πηζαλνχ ζπγθεξαζκνχ ηνπ κε ηελ ππφ 

ίδξπζε ηαθηδηθή Σξάπεδα. Σέινο, ζην Γ΄ Σκήκα κε πξφεδξν ηνλ Α. 

Αλαγλσζηφπνπιν ηέζεθαλ ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξαγνκέλεο ζηαθίδαο, κε ηνλ αλαιπηηθφ ηξφπν θαιιηέξγεηαο ηεο, κε ηνλ 

δηαθαλνληζκφ ησλ δεηεκάησλ γχξσ απφ ηελ αγνξαπσιεζία ηεο θαη ηελ ιήςε κέηξσλ 

γηα ηε απνθπγή ησλ θαηαρξήζεσλ
115

.  

 

7.3.Σν λέν λνκνζρέδην θαη ε ίδξπζε ηεο ηαθηδηθήο Σξάπεδαο 

Μεηά ην 1898, ην ειιεληθφ θξάηνο είρε αλαιάβεη ηε ζηνηρεηψδεο ππνρξέσζε 

λα απνζβήλεη ην θπκαηλφκελν ρξένο ηνπ πξνο ηελ Δζληθή Σξάπεδα κε ξπζκφ 2 

εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ ην ρξφλν. Σα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ εληειψο αξλεηηθά. Απφ 

ηε αξρή ηνπ αηψλα θαη κε ηελ εηζξνή ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ, ε δξαρκή 

άξρηζε λα ππνηηκάηαη
116

. 

Σνλ Μάην ηνπ 1899, εηζήρζε ζηε Βνπιή ππφ ηνπ Αλ. ηκφπνπινπ, λέν 

ζηαθηδηθφ λνκνζρέδην «πεξί θνξνινγίαο ηνπ ζηαθηδόθαξπνπ θαη πεξί ζπζηάζεσο 

ηαθηδηθήο Σξαπέδεο». Σαπηνρξφλσο ζηελ Βνπιή γίλνληαλ πνιιέο ζπδεηήζεηο πεξί 

ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο θαη δηνξγαλψλνληαλ πνιιά ζπιιαιεηήξηα ζε δηάθνξεο 

επαξρίεο. «Σν ηαθηδηθόλΝνκνζρέδηνλ εηο ηαο επαξρίαο. Αη Καιάκαη δηακαξηύξνληαη. 

                                                           
113

 Κ. Αξψλε- Σζίριε, ό.π., ζ. 208 
114

 Η. Πεζκαδφγινπ, Τπόκλεκα πεξί ηδξύζεσο ηαθηδηθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 1898 
115

 Β. Λενλάξδνο, Ζ εμέιημεο ηνπ ηαθηδηθνύ Εεηήκαηνο, Παξαγσγή, Βηνκεράλεπζηο θαη Δκπνξεία ηνπ 

ζηαθηδνθάξπνπ, Αζήλα 1925, η. 2., ζ. 608 
116

 Μ. Αιηβηδάηνο, Ζ κεηαπνιεκηθή εμέιημηο ηεο ειιεληθήο γεσξγηθήο νηθνλνκίαο θαη ε επ’ απηήο 

επίδξαζηο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, Αζήλα 1935, ζ. 15 
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πιιαιεηήξηα θαη ςεθίζκαηα. Ο ιαόο ζα επηκείλε»
117

.Σν ζηαθηδηθφ δήηεκα 

παξαιιειίζηεθε απφ πνιινχο ζε κεγάιν βαζκφ κε ην γισζζηθφ, θαζψο θαη ηα δπν 

απνηειέζαλ θνκβηθά ζεκεία ζπδεηήζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ ηεο θνηλήο γλψκεο.  

Σελ εληνλφηεξε αληίδξαζε ηελ εθδήισζαλ νη ζηαθηδνθαιιηεξγεηέο ηεο 

Μεζζελίαο, νη νπνίνη ζπκθσλνχζαλ κε ην λνκνζρέδην πεξί παξαθξαηήκαηνο, ελψ 

αληηκάρνληαλ κε ηνπο ζηαθηδέκπνξνπο.Πνιιέο επηηξνπέο ηάζζνληαλ ππέξ ηνπ 

ηαθηδηθνχ λνκνζρεδίνπ νη νπνίεοκεηέβεζαλ ηνλ Ηνχληνηνπ 1899 ζηελ Αζήλα γηα 

λααζθήζνπλεληνλφηεξε πίεζε πξνοηνποβνπιεπηέοπξνθεηκέλνπ λα επηζθξαγηζηεί ην 

ζηαθηδηθφ λνκνζρέδην
118

.Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε αγφξεπζε ηνπ βνπιεπηή Υξ. 

Γαξαιέμε ηνλ Ηνχλην 1899 ζην θνηλνβνχιην: «Κύξηνη βνπιεπηαί…κεθαηάξγήζεηε ηελ 

παξαθξάηεζηλ θαη κε επαλαθέξεηε ην πξν απηήο θαζεζηώο, δηόηη ζ’ αθνύζεηε ηξηγκνύο 

ηνπ θνηλσληθνύ θαζεζηώηνο αθεξάηνπο, εθ’ νηο πάληεο ζέινκελθαηαιεθζή ππό δένπο… 

Ωο πξνο ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ θηλδύλνπ ηνύηνπ κε έρεηε ηελ ειάρηζηελακθηβνιίαλ. 

Αθ’ εο εκέξαο ζέιεη επαλέιζε ην πξν ηεο παξαθξααηεζεσο θαζεζηώο, εηο ηαο 

ζηαθηδνθόξνπο επαξρίαο δελ ζα βαζηιέπζε Γεώξγηνο ν Α’. Απ΄ άθξνπ εηο άθξνλ ζα 

βαζηιεύζε ε αλάγθε… νιόθιεξνη πιεζπζνί ηεο Πεινπνλλήζνπ, νη εξγαηηθώηεξνη, νη 

παξαγςγηθόηεξνη, νη πιεηόηεξνλ εηο ην δεκόζηνλ ηακείνλεηζθέξνληεο πιεζπζκνί ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, ζα επξεζώζηθαηαδεδηθαζκέλνη, δπλάκεη ηεο ςήθνπ πκώλ απηήο, εηο ην 

θνβεξώηαηνλ ησλ δηιεκκάησλ. Θα επξεζώζηθαηαδεδηθαζκέλνη λα ζέζσζη εαπηνύο, 

εθηόο ηεο δσήο ή λα ζέζσζηλ εαπηνύο εθηόο ηνπ λόκνπ»
119

. 

Με ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο κεηά ηελ εθδήισζε ηεοθξίζεοπνπ είρε σο  

ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξνθνξάο θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ ζηα ηδία επίπεδα, 

επηβάιινληαο ην παξαθξάηεκα επί ησλ εμαγφκελσλ πνζνηήησλ, ίζν κε 15%, 

ηδξχζεθε ε ηαθηδηθή Σξάπεδα. Καηφπηλ ηεο ςήθηζεο ηνπ ζηαθηδηθνχ λνκνζρεδίνπ, 

απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε ηεο ηαθηδηθήο Σξάπεδαο κε ηνλ Νφκν ΒΦΠΓ‟ ηεο 17
εο

 

Ηνπλίνπ 1899 «πεξί θνξνινγίαο ηνπ ζηαθηδνθάξπνπ θαη πεξί ζπζηάζεσο ηαθηδηθήο 

Σξαπέδεο»
120

. Ζ ίδξπζε ηεο ηαθηδηθήο Σξάπεδαο, ζηεξηδφηαλ ζηα ζπκπεξάζκαηα 

ηνπ Β‟ ηαθηδηθνχ πλεδξίνπ θαζψο θαη ζε κειέηεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γηεζλνχο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Λφξδνπ Ed. Law θαη ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ ηεο 

Σξαπέδεο Αζελψλ Ησ. Πεζκαδφγινπ,  βαζηζκέλνη ζην δφγκα Schulre- Delitzsch«φινη 

                                                           
117

 Δθ. Καζεκεξηλή Καιακψλ, αξ. θ. 17, 21 Μαΐνπ 1899 
118

 Δθ. Αθξόπνιηο, αξ. θ. 6190, 1 Ηνπλίνπ 1899 
119

Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, πεξ. ΗΔ΄, χλνδνο Α‟, πλεδξίαζηο 49 
120

Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, ό.π. 
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δη‟ έθαζηνλ θαη έθαζηνο δη‟ φινπο». Ζ ηξάπεδα έιαβε ηε κνξθή ηεο αλψλπκεο 

εηαηξείαο κε έδξα ηελ Πάηξα γηα είθνζη ρξφληα,κε ηελ αιιεινπηζησηηθή 

ηδηφηεηα
121

.Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ηξαπέδεο απνηειείην απφ ην θαζαξφ πξντφλ 

ηνπ εηζπξαηηνκέλνπ ζηαθηδνθάξπνπ αληί ηνπ θφξνπ ή εμαγσγηθνχ δαζκνχ, αθνχ 

πξφηεξνο είρε αθαηξεζεί ν έγγεηνο θφξνο πξνο ην Γεκφζην.  

Πξσηαξρηθφ θεθάιαην ηεο ηαθηδηθήο Σξάπεδαο απνηέιεζε ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ 4.324.965 δξαρκψλ πνπ είρε απνζπαζηεί απφ ην Γεκφζην θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ παξαθξαηήκαηνο ηελ πεξίνδν 1895 έσο θαη 1899. Γηα λα θαηαθέξεη λα 

ζηαζεξνπνηεζεί νηθνλνκηθά ε ηξάπεδα κνληκνπνηήζεθε ην παξαθξάηεκα γηα δέθα 

ρξφληα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην πνζφ ηνπ παξαθξαηήκαηνο ήηαλ εθηθηφ λα απμεζεί 

αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο ηεο δήηεζεο ηεο εθάζηνηε παξαγσγήο θαηφπηλ έιεγρνπ ηνπ 

αξκφδηνπ πξνέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, απφ ηνλ δηνηθεηή ηεο Δζληθήο 

Σξαπέδεο, ηνπο λνκάξρεο ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ πεξηνρψλ, απφ δχν κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο ηξαπέδεο θαη αθφκε δπν ζηαθηδνθηήκνλεο. 

Πάγην αίηεκα ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ ήηαλ ε δηαηήξεζε ηνπ παξαθξαηήκαηνο απφ 

ην 10% κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ 20%.  

Βαζηθή ππνρξέσζε ηεο ηαθηδηθή ηξάπεδαο ήηαλ λα  ρνξεγεί πξνο ηνπο 

θαιιηεξγεηέο δάλεηα κε επηηφθην 5% έσο 6% εηεζίσο
122

. Ζ ηαθηδηθή ηξάπεδα γηα 

ηελ αζθαιή δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ησλ ζηαθηδνθαιιηέξγεηψλ, ίδξπζε ηηο Γεληθέο 

Απνζήθεο κε ηνλ θάησζη λφκν ΒΤΗΖ‟ ηνπ 1896. Σαπηνρξφλσο, ηδξχζεθαλ πνιιά 

ππνθαηαζηήκαηα ζε δηάθνξεο θσκνπφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ακέζσο κεηά ηελ 

ζέζπηζε ηεο αλέιαβε ηελ δηάδνζε ηεο ζηαθίδαο πξνο ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ εκπνξηθή 

δηάρπζε ηεο ζηελ αγνξά.  

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ηαθηδηθήο ηξαπέδεο ζηηο 27 

Ηνπλίνπ 1899, ηνλίζηεθε ε ζεηηθή νηθνλνκηθή πνξεία θαηφπηλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

παξαθξαηήκαηνο
123

. Σν Γηνηθεηηθφ πλέδξην ηεο Σξαπέδεο πξνεξρφηαλ θαηφπηλ 

ζπλειεχζεσο ζηελ Πάηξα ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ λνκάξρνπ ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

αληηπξφζσπνη ησλ ζηαθηδνθφξσλ επαξρηψλ. Δλ ηνχηνηο, δηαηππψζεθε έληνλε 

                                                           
121

Κ. Αξψλε- Σζίριε, ό.π., ζ. 223 
122

 Κ. Κσζηήο, . Πεηκεδάο, Ζ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηνλ 19
ν
 αηώλα, Αζήλα 2006, ζ. 166 

123
 Α. Μπισλάο, Οιόθιεξνο ε Δηζεγεηηθή Έθζεζηο πεξί Απηόλνκνπ Οξγαληζκνύ, ζηε: Μεληαία 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηζεώξεζηο, Αζήλα 1925,η. 2,  ζ. 305 
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δπζαξέζθεηα απφ ηνπο ζηαθηδνθαιιηεξγεηέο γηα αλάκεημε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζε 

πνιηηηθά ζπκθέξνληα, γηα απηφ δηαηέζεθε ζε πιεηνςεθία θαη κεηνςεθία. 

Με ηε ζχζηαζε ηεο ηαθηδηθήο Σξαπέδεο, κε ηνλ λφκν ΒΦΠΓ‟ ηεο 17
εο

 

Ηνπλίνπ 1899,
124

πξνέθπςαλ ζθάλδαιαζηνπο θχθινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο 

πκβνπιίνπ.
125

Σν κεγάιν νηθνλνκηθφ ζθάλδαιν απνθαιχθζεθε ην 1901 κε χπνπην 

ηνλ ίδην ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Σξαπέδεο, ν νπνίνο απέζπαζε 

420.000 δξαρκέο κε ηελ εληνιή λα αγνξάζεη ζπλάιιαγκα γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

ζεηηθνχ ραιθνχ, ην νπνίν, ελ ηέιεη θαηαρξάζηεθε γηα πξνζσπηθή ηνπ ρξήζε
126

. Σα 

ζθάλδαια ζπλερίζηεθαλ πξνθαιψληαο ηελ  γεληθή δπζαξέζθεηα ηνπ ιανχ. 

Καηαρξήζεηο ζηηο απνζήθεο ηνπ παξαθξαηήκαηνο εληνπίζηεθαλ ζηελ Πάηξα θαηφπηλ 

εξεπλήζεσο, εγείξνληαο ηελ δηνξγάλσζε ζπιιαιεηεξίσλ θαη θηλεηνπνηήζεσλ κε 

ζθνπφ ηε ιήςε κέηξσλ θαηά ηεο ηαθηδηθήο Σξαπέδεο. Χο πξνο ηνπο ππεχζπλνπο 

επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη δελ θξφληηδαλ επαξθψο ψζηε λα θαηαλέκνληαη νη δεκηέο 

ησλ ζηαθηδνθαιιηεξγεηψλ  ηνπ πξντφληνο, ψζηε πνιιέο θνξέο έκελαλ απαζείο 

απέλαληη ζηηο ελέξγεηεο ησλ θεξδνζθφπσλ ή αθφκε ρεηξφηεξα ηηο ελίζρπαλ.  

Λφγσ ησλ ζθαλδάισλ θαη ην θελψλ ιεηηνπξγίαο πνπ ελέθπςαλ, ε ηαθηδηθή 

Σξάπεδα δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ 

ηεο ζηε ζπλέιεπζε κεηείραλ φινη νη κέηνρνη ή πιεξεμνχζηνη ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

απαξηζκνχληαη ζηνπο 12.000 πεξίπνπ ζπκκεηέρνληεο θηεκαηίεο.
127

 

Καηφπηλ δηαβνπιεχζεσλ θαη πνιιψλ αλαβνιψλ επί ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

ζηαθηδηθνχ λφκνπ, ζεζπίζηεθε ην 1901 ν Νφκνο ΒΧΗΘ΄ ηεο 11
εο

 Φεβξνπαξίνπ πνπ 

θαζφξηδε ηνλ θφξν εηο είδνο επί θαζαξψο εμαγνκέλνπ πνζνχ. Δλησκεηαμχ, νη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ αγξνηψλ ήηαλ άζιηεο θαη πνιινί πξνέβαηλαλ ζηελ 

ζπγθξφηεζε ζπιιαιεηεξίσλ, ςεθηζκάησλ θαη αλαθνξψλ θαηεγνξψληαο ηελ 

θπβέξλεζε γηα αδηαθνξία. Ζ θαηάζηαζε ηεο επνρήο απνδίδεηαη εχγισηηα κέζα απφ 

ηνπο ηχινπο εθεκεξίδσλ: «Αη επαξρίαη ελ δησγκώ. Ζ Μεζζελία. Ο θήπνο ηεοΔιιάδνο. 

                                                           
124

Μ. Mazower, Ζ Διιάδα θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Αζήλα 2009, ζ. 95 
125

Δ. Μπνπξλφβα, Γ. Πξνγνπιάθεο., Δηζαγσγή ζηελ Νενειιεληθή  νηθνλνκηθή ηζηνξία (18νο – 20νο αηψλαο), Αζήλα 

2007, ζ. 67 
126

 Δθ. Αθξόπνιηο, αξ. θ. 6816, 20 Φεβξνπαξίνπ 1901 
127

Μπισλάο Α., Οιόθιεξνο ε Δηζεγεηηθή Έθζεζηο πεξί Απηόλνκνπ Οξγαληζκνύ, ζη\ε: Μεληαία 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηζεώξεζηο,Αζήλα 1925, η. 2, ζ. 307 
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Σειεία εγθαηάιεηςηο. Κπβεξλεηηθή αζηνξγία θαη αβνπιία. Γξεγνξείηε θαη ξαληίδεηε. Ζ 

Μεζζελία απέξαληνλκεηαμνπξγείνλ»
128

. 

Ζ δηάρπηε αλεζπρία πνπ επηθξαηνχζε, νδήγεζε ζηελ δηνξγάλσζε πάλδεκσλ 

ζπιιαιεηεξίσλ ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ ζε Πάηξα, Αίγην, Καιακάηα, Φηιηαηξά θ.α. ζηα 

νπνία έγηλαλ αλαθνξέο πξνο ηνλ βαζηιηά γηα ζχγθιηζε Δζλνζπλέιεπζεο κε θπξηφηεξα 

αηηήκαηα ππέξ ηεο παξνρή δαλείσλ θαη ηελ αλαζηνιή ρξεψλ. Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο, ν ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ Αλ. ηκφπνπινο έδσζε εληνιή λα κε 

θαηαδηψθνληαη νη νθεηιέηεο ησλ δεκνζίσλ ρξεψλ θάησ ησλ 20 δξαρκψλ. Απηφ 

βέβαηα δελ εθαξκφζηεθε θαη νη κηθξνθαιιηεξγεηέο νθηειέηεο ζπιιακβάλνληαλ 

θαζεκεξηλά.  

 

7.4.Σν Α΄ Παλειιήλην Γεσξγηθό πλέδξην 

Τπφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γεσγξαθηθνχ πλδέζκνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηηο 24 

κέρξη ηηο 28 Απξηιίνπ 1901, ην Α‟ Παλειιήλην Γεσξγηθφ πλέδξην ζηελ πφιε ηνπ 

Ναππιίνπ
129

.πκκεηέρνληεο ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ εθπξφζσπνη ηεο θπβέξλεζεο, 

βνπιεπηέο, δήκαξρνη, πξφεδξνη γεσξγηθψλ ζπιιφγσλ, εθπξφζσπνη ηξαπεδψλ, 

δηεπζπληέο Γεσξγηθψλ ηαζκψλ θαη ρνιψλ. Ζ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ έγηλε θαηφπηλ 

εληνιήο ηνπ βαζηιέσο Γεσξγίνπ. 

ην Α΄ πλέδξην πξνηάζεθε ε ίδξπζε πηζησηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο αγξνηηθήο πίζηεο θαη ηε ίδξπζε ηεο Αλψηαηεο Γεσξγηθήο ρνιήο, 

θαζψο θαη ηελ δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ησλ ήδε πξνυπαξρφλησλ γεσξγηθψλ 

ζηαζκψλ θαη ζεξκνθεπίσλ. Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πλεδξίνπ ηνλίζηεθε ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο πηζησηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, θηεκαηνινγίνπ θαη πίζηεσο. Ο Γ. Κπξηαθφο, 

επηζήκαλε ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ησλ αληηπαξαθξαηεθψλ πνπ δεκίσζαλ ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ θαη πξφηεηλε ηελ ίδξπζε ηεο ρνιήο Αγξνηηθψλ Βηνκεραληψλ 

θαη νηλνπνηεηηθψλ νξγαληζκψλ
130

. Καηαιπηηθφ ζέκα ζπδήηεζεο ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ 

ε αγξνηηθή αζθάιεηα θαη ε αγξνηηθή εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ λέσλ 
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 Δθ. Αθξόπνιηο, αξ. θ. 6820, 24 Φεβξνπαξίνπ 1901 
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 Α. ίδεξηο, Ζ γεσγξαθηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδνο θαηά ηελ ιήμαζαλεθαηνληαεηίαλ, 1833- 1933, Αζήλα 

1934, ζ. 92 
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 Κ. Αξψλε- Σζίριε, ό.π., ζ. 238 
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αγξνηψλ
131

. Μεηά ην πέξαο ηνπ πλεδξίνπ παξά ηηο φιεο ζπδεηήζεηο θαη πξνηάζεηο 

επί πνιιψλ αγξνηηθψλ αηηεκάησλ  κηθξφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο ζπνπδαηφηεηαο, δελ 

θαηέιεμαλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα.  
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Ζ΄ Κεθάιαην 

Σν κνλνπώιην θαη ε ίδξπζε ηεο«εληαίαο» ηεο ζηαθίδαο 

 

Ζ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο κεηά ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο είρε ζηφρν ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο πξνζθνξάο ψζηε λα ζπγθξαηεζνχλ νη ηηκέο. Δπηβιήζεθε ην 

παξαθξάηεκα επί ησλ εμαγφκελσλ πνζνηήησλ, ίζν κε 15% θαη ηδξχζεθε ε ηαθηδηθή 

Σξάπεδα, κε θχξην ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ησλ πιενλαζκάησλ θαη ηε δηνρέηεπζε ηνπο 

ζε ρακειέο ηηκέο ζηηο ηνπηθέο νηλνπνηεηηθέο βηνκεραλίεο. Απφ ην 1903, ε ηαθηδηθή 

Σξάπεδα πξνζπάζεζε α εγγπεζεί ζηνπο θαιιηεξγεηέο ειάρηζηε ηηκή γηα ην πξντφλ 

ηνπο. Ζ πξνζπάζεηα απηή απνδείρηεθε ππέξκεηξα θηιφδνμε γηα ηνπο πεξηνξηζκέλνπο 

θεθαιαηαθνχο πφξνπο θαη γηα ηελ άπεηξε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο, πνπ ήηαλ, 

επηπξφζζεηα, ηδηαίηεξα επάισηε ζε πνιηηηθέο πηέζεηο
132

.  

Χζηφζν φια απηά δελ απνηέιεζαλ ιχζεηο κε απνηέιεζκα ε ηηκή ηεο 

ζηαθίδαο λα θαηεπζπλζεί ζηα ίδηα επίπεδα ηνπ 1980. Σν νηθνλνκηθφ αδηέμνδν ηεο 

ηαθηδηθήο ηξάπεδαο πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα ηελ ηδησηηθή Πξνλνκηνχρν Δηαηξία 

δηά ηελ Πξνζηαζία ηεο Παξαγσγήο θα ηεο Δκπνξίαο ηεο ηαθίδαο, ε νπνία ηδξχζεθε 

ην 1905. Ζ Δληαία, δηέζεηε θεθάιαηα πνπ αλήθαλ ζε νκνγελείο θεθαιαηνχρνο, 

ζηειερσκέλεο γχξσ απφ ηελ ηξάπεδα Αζελψλ θαζψο θαη ζε γάιινπο θαη βξεηαλνχο 

ηξαπεδίηεο. Καηφπηλ παξαρσξήζεσο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, ε Δληαία λα 

δηαρεηξηδφηαλ ην παξαθξάηεκα γηα 20 ρξφληα κε αληαιιαθηηθφ δέιεαξ ηελ απφδνζε 

ειάρηζηεο ηηκή κε ρακειφηνθα δάλεηα ζηνπο παξαγσγνχο
133

. 

Μεηά απφ ηελ θπβεξλεηηθή αζηάζεηα απφ ην 1903 ππφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Θ 

Γειηγηάλλε θαη ην λέν δαηκηθφ θφκκα, ν Γειηγηάλλεο ιφγσ ηεο επηδείλσζεο ηνπ 

ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο είρε πιένλ λα αληηκεησπίζεη ηνλ γεληθφ μεζεθσκφ ησλ 

ζηαθηδνπαξαγσγψλ πεξηνρψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ην παξαθξάηεκα είρε πεξηνξηζηεί 

ζην αλψηαην φξην ηνπ 20%, ελ ηνχηεο ε ηηκή ηεο πνηθηιίαο πεξηζηξεθφηαλ ζηηο 100 

δξαρκέο θαηά ρηιηφιηηξν ψζηε λα κελ θαιχπηεη ηε δαπάλε ηεο παξαγσγήο. ηηο 12 

Φεβξνπαξίνπ, θαηφπηλ ησλ εληφλσλ θηλεηνπνηήζεσλ θαηαξηίζηεθε θνηλνβνπιεπηηθή 
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 Υ. Υαηδεησζήθ, Ηζηνξία ηεο Διιάδνο ηνπ 20
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επηηξνπή κε ζθνπφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ θαηαζηαηηθνχ λφκνπ ηεο ηαθηδηθήο ηξάπεδαο. 

Δπί ηάπεηνο ηέζεθε θαη ην ζέκα ησλ Γεληθψλ Απνζεθψλ.  

Ζ Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηε ηαθηδηθήο 

ηξάπεδαο πξφηεηλε ηελ κείσζε ησλ κεηφρσλ πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηεο ηξάπεδαο ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε ζπκκεηνρή ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ. 

Μεηά απφ πνιιέο αληηδξάζεηο θαη αιιεπάιιεια ζπιιαιεηήξηα «ππέξ ηνπ 

απεξηόξηζηνπ ηνπ παξαθξαηήκαηνο, ππέξ αλαζηνιήο πάζεο θαηαδηώμεσο θαηά ησλ 

θαζπζηεξνύλησλ θόξνπο ακπέισλ θαη παξαηάζεσο ηεο πξνζεζκίαο 

πιεξσκήοθόξσλ...»
134

. Τπφ ηηο πηέζεηο απηέο ν Θ. Γειηγηάλλεο παξήγγεηιε ηελ 

αλαζηνιή θαηαδηψμεσλ ησλ νθεηιεηψλ απφ ηελ ηαθηδηθή Σξάπεδα θαη ζηε 

πλεδξίαζε ηεο Βνπιήο ζηηο 13Μαξηηινπ ςεθίζηεθε ην ζηαθηδηθφ λνκνζρέδην ζε 

πξψηε αλάγσγε. Σελ αληίξξεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ επέθεξε ε ειιελνβξεηαληθή 

εκπνξηθή θαη δαζκνινγηθή ζχκβαζε ηνπ 1890, ε νπνία αλαθεξφηαλ ζην απεξηφξηζην 

ηνπ παξαθξαηήκαηνο.  

Οη πηέζεηο ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ ζπλερίδνληαλ πξνθείκελνπ λα 

επηςεθηζηεί ην ζηαθηδηθφ λνκνζρέδην. Ζ εθεκεξίδα Αθξόπνιηοάξρηζε λα δεκνζηεχεη 

θαζεκεξηλά ζέκαηα επί ηεο εθζηξαηείαο ηνπ ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο βαζηζκέλα ζε δχν 

ζηαθηδηθά εξσηήκαηα, επί ηεο ππνηηκήζεσο ηεο ηηκήο ηεο ζηαθίδαο θαη επί ηνπ 

κέιινληνο ηεο θαιιηέξγεηαο. Σελ ίδηα πεξίνδν άξρηζε λα εκθαληδφηαλ ε ηδέα ηνπ 

κνλνπσιίνπ, βάζεη ησλ πξνηάζεσλ ησλ άγγισλ θεθαιαηνχρσλ
135

.  

 

8.1.Ζ ζύκβαζηο ηνπ Μνλνπσιίνπ  

Ζ ηδέα ηνπ κνλνπσιίνπ είρε πξνθαιέζεη ελζνπζηαζκφ ζηνπο 

ζηαθηδνπαξαγσγνχο θαζψο πίζηεςαλ φηη ζα ιπλφηαλ ην ζηαθηδηθφ δήηεκα, θαζψο ε 

ηαθηδηθή Σξάπεδα δελ είρε θαηαθέξεη λα εμνκαιχλεη απηφ ην πξφβιεκα, «…ε 

παξαθξάηεζεο έρεη δπλαηήλαληηπνιίηεπζηλ. Αιιά ην κνλνπώιηνλ όρη. Απηό έπεζελ επί 

αγαζήο γεο. Ή θαη επί πνλεξάο. Σν κνλνπώιηνλ αλάθηεη ηελ θαληαζίαλ. Γελλά ειπίδαο. 

Μεγάιαο ηηκάο, επζηαζείαλ ηηκώλ. Αληίν θηώρεηα …Αιι’ σο ειέγνκελ ην κνλνπώιηνλ 
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πξόθεηηαη λα καο δέζκεπζε δηά κίαλ γελεάλ…»
136

. Σν πξψην ζπιιαιεηήξην επί ηνπ 

κνλνπσιίνπ ζπγθξνηήζεθε ζηε Μπαξκπάζαηλα θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ 

πνιιέο ζηαθηδνθφξεο πεξηνρέο.Μεηά ηελ καδηθή δηνξγάλσζε ζπιιαιεηεξίσλ ζε 

πνιιέο πφιεηο φπσο ηελ Κφξηλζν, Καιακάηα, Αίγην, θαηέιεγαλ ζε αλαθνξέο θαη 

ςεζίκαηα ζηε Βνπιή, ππέξ ηνπ κνλνπσιίνπ. Αθφκα θαη πεξηνρέο πνπ ηάζζνληαλ 

θαηά ηνπ παξαθξαηήκαηνο, πιένλ ηάζζνληαλ ππέξ ηεο ζπκβάζεσο ηνπ κνλνπσιίνπ, 

φπσο ε Μεζζελία θαη ην Αίγην
137

. 

Ζ ζχκβαζε ηνπ κνλνπσιίνπ πέξαζε ζηε Βνπιή θαη ζπδεηήζεθε ζηε 

ζπλεδξίαζε ηελ 12
ε
 Μάηνπ 1903 ζηελ νπνία ν πξσζππνπξγφο Θ. Γειηγηάλλεο 

αλαθνηλψζε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο. Ζ ζχκβαζηο ραξαθηεξίζηε: 

«κέηξνλαλαγθαίνλ θαη ιπζηηειέο, ζνβαξόλ θαη ζπνπδαίνλ»
138

. ηηο ζπδεηήζεηο ηεο 

Βνπιήο ην 1903 πεξί ζπκβάζεσο ηνπ Μνλνπσιίνπ εθθξάζηεθε ε αληίθαζε ησλ 

βηνκεραληψλ ηεο νηλνπνηίαο θαζψο αγφξαδαλ ηελ πξψηε χιε απφ ηνλ ζηαθηδφθαξπν 

ηνπ παξαηήκαηνο ζε ρακειέο ηηκέο. Δλαληίνλ ην κνλνπσιίνπ ηάρζεθαλ θαη νη 

κεγαιέκπνξνη παληνπψιεο θαη παξαιήπηεο ηεο ζηαθίδαο ζην Λνλδίλν, πξνθαιψληαο 

πηέζεηο ν χλδεζκνο ησλ Παληνπσιψλ ηεο Αγγιίαο πξνο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 

Παληνχ δηνξγαλσλφηαλ  ζπιιαιεηήξηα θαη αζθνχληαλ πίεζεο πξνθείκελνπ 

λα ςεθηζηεί ε χκβαζε ηνπ Μνλνπσιίνπ. ηελ Πεινπφλλεζν επηθξαηνχζε «Μέγα 

ζπιιαιεηήξηνλ». Οη αληίζεηνη ηνπ κνλνπσιίνπ ήηαλ βηνκήραλνη νηλνπλεπκαηνπνηίαο, 

θηβσηνπνηνί θαη απνζεθάξηνη ηεο ηαθηδηθήο Σξάπεδαο
139

. ε νιφθιεξε ηελ 

Πεινπφλλεζν επηθξαηνχζε ην ζχλζεκα «Μνλνπώιηνλ ή Θάλαηνο» κε «βνή θαη 

εμέγεξζηο ππέξ ηνπ κνλνπσιίνπ».  

ηε ζπλεδξίαζε ηεο 17
εο

 Μαΐνπ, έγηλε αλαθνξά ζε φια ηα δηνγθνχκελα 

ζπιιαιεηήξηα ησλ ζηαθηδνθφξσλ επαξρείσλ θαη εθθξάζηεθε ε άκεζε αλάγθε απφ 

κέξνπο ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ ηεο επηςήθηζεο ηεο χκβαζεο ψζηε ην Μνλνπψιην 

λα ηζρχζεη γηα ηε ζνδεηά εθείλεο ηεο ρξνληάο. ηε πλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ 

αληηθάζεηο κεηαμχ ησλ βνπιεπηψλ, νη νπνίνη θαηέθξηλαλ νξηζκέλα άξζξα ηεο 

πκβάζεσο θαη ζηξάθεθαλ εκκέζσο θαηά ηνπ κνλνπσιίνπ. Με αθνξκή θάπνηεο 

βνπιεπηηθέο ηνπνζεηήζεηο, ππξνδνηήζεθαλ πνιιά ζπιιαιεηήξηα ζε δηάθνξεο πφιεηο 
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κε ζπλζήκαηα ελαληίνλ ηνπ βνπιεπηή Γνχλαξε
140

. ηηο 18 Μαΐνπ 1903 κεγάιν 

ζπιιαιεηήξην έγηλε ζηελ Πάηξα, ζηνλ Πχξγν «Δμέγεξζηο γεληθή. Ήιζαλ θαη από 

Καιακάηα. Δμέγεξζηο ηξνκαθηηθή δπλακέλε λα θζάζε θαη πέξαλ ησλ εζράησλ. Ο ιαόο 

ηεο Ζιείαο επξίζθεηαη εηο ςπρνινγηθήλθαηαζηαζηλ ηειείσο έθηξνπνλ. Καηά ηνπ 

Γνύλαξε θαη ηνπ Πεηηκεδά». Ο Πχξγνο εκθαληδφηαλ σο «εθαίζηεηνλ απεηινύλ 

έθξεμηλ… ν θξαηήξ εθαηζηείνπ θνηλσληθνύ πιήξεο επθιέθησλ πιώλ ζα εθξαγή». 

Δπίζεο, Σξίπνιε, Εαράξσ, Φηιηαηξά, Κππαξηζζία, Γηαβνιίηζη, Θνπξία, Μειηγαιάο, 

Άξγνο, Καιακάηα, Δχβνηα θαη Κεθαινληά δηαδήισλαλ ππεξ πνπ κνλνπσιίνπ.  

ηε ζπδήηεζε ηεο Βνπιήο επί ηεο πκβάζεσο ζηηο 20 Μαΐνπ, ν Γ. 

Θενηφθεο, δήηεζε ηελ αλαθνπή ηνπ ζέκαηνο ηνπ κνλνπσιίνπ, θάηη πνπ δελ  έγηλε 

απνδεθηφ. ε επφκελεο ζπλεδξηάζεηο ππεβιεζήθαλ θαη άιιεο ηξνπνινγίεο επί ηεο 

πκβάζεσο. Απφ ηα 51 άξζξα ηεο πκβάζεσο, κφλν 2 είραλ παξακείλεη απηνχζηα, ηα 

ππφινηπα 39 είραλ ππνβιεζεί απφ 5 έσο 15 ηξνπνπνηήζεηο.
141

Ζ αλαβνιή ηεο 

επηςήθηζεο ηεο πκβάζεσο πνπ αθινχζεζε πξνθάιεζε ηηο επαλαζηαηηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ. πλζήκαηα φπσο : «Μνλνπώιην ή ζάλαηνο», « 

Εήησ ε Αγγιία. Θα αιιάμσκελππεθνόηεηα»,ζπλδπάζηεθαλ απφ έλνπιεο  επηζέζεηο.  

ηελ πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζνχλ νη ηηκέο ηεο ζηαθίδαο ζε ζηαζεξά επίπεδα 

ιφγσ ηεο απμεκέλεο παξαγσγήο, ε ηαθηδηθή Σξάπεδα, θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο 

θπβέξλεζεο λα αγνξάζεη φια ηα απνζέκαηα ζηαθίδαο ηνπ 1902 πξνθείκελνπ λα ηα 

δηαζέζεη ζε βηνκεραληθή ρξήζε έιαβε δάλεην 6.500.000 δξαρκψλ απφ ηελ Δζληθή, 

Ηνληθή θαη Σξάπεδα Αζελψλ. Ζ ζχλαςε ηνπ δαλείνπέγηλε  ηελ 9
ε
Ηνπλίνπ θαη 

επηθπξψζεθεαπφ ην Νφκν ΒΞΓ‟ ηεο 18
εο

Ηνλίνπ 1903
142

. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ην 

δάλεην, ε ηαθηδηθή Σξάπεδα εθρσξνχζε πξνο ηηο φιεο ηηο Σξάπεδεο ηα δηθαηψκαηα 

απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ είρε ζπλάςεη κε ηηο νηλνπνηεηηθέο βηνκεραλίεο
143

.Ζ θίλεζε 

απηή ηεο ηαθηδηθήο Σξάπεδαο ήηαλ γηα πνιινχο ξηςνθίλδπλε, θαζψο ζεσξνχζαλ φηη 

ζα νδεγνχζε ηελ Σξάπεδα ζε πηψρεπζε.  
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Δθ. Αθξόπνιηο, αξ. θ. 7619, 19 Μαΐνπ 1903 
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 Κ. Αξψλε- Σζίριε, ό.π., ζ. 275 
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 Κ. Αξψλε- Σζίριε, ό.π., ζ. 276 
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 Α. ίδεξηο, Ζ γεσξγηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδνο θαηά ηελ ιήμαζαλεθαηνληαεηίαλ, 1833- 1933,  Αζήλα 

1934, ζ. 83 
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8.2.Οη αληηδξάζεηο επί ηεο πκβάζεσο ηνπ Μνλνπσιίνπ 

Απνγνεηεπηηθά ήηαλ ηα λέα απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, φηη νη μέλεο 

Γπλάκεηο θαη θπξίσο ε Αγγιία, είραλ ηαρζεί θαηά ηνπ Μνλνπσιίνπ, ζεσξψληαο πσο ε 

χκβαζε εξρφηαλ ζε αληίζεε κε ηνπο φξνπο ηεο Δκπνξηθήο χκβαζεο πνπ είρε 

ζπλάςεη ε Διιάδα κε ηελ Αγγιία ην 1890. ην πξνζθήλην πξνζηεζήθαλ θαη άιιεο 

ελδηαθεξφκελεο ρψξεο, νη νπνίεο ππεζηήξημαλ φηη ην κνλνπψιην ζα έβιαπηε ηα 

ζπκθέξνληα ηνπο θαη ζα παξαβίαδε δηεζλείο ζπλζήθεο
144

. 

ηε ζπλεδξίαζε ηε 9
εο

 Ηνπλίνπ 1903 αλαθνηλψζεθε επηζήκσο ζηε Βνπιή ε 

αλαθνξά ηνπ ελ Λνλδίλσ πλδέζκνπ ησλ έκπνξσλ μεξψλ θαξπψλ πνπ εξρφηαλ 

αληίζεηε σο πξνο  ηε χκβαζε ηνπ Μνλνπσιίνπ
145

.Οη Άγγινη αληηηηζέκελνη ζηε 

χκβαζε ηνπ Μνλνπσιίνπ δηνξγάλσλαλ καδηθά ζπιιαιεηήξηα πξνθαιψληαο ηελ 

δπζαξέζθεηα ησλ Διιήλσλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ πνπ δελ αληηιακβάλνληαλ ην κέλνο 

ησλ πξψησλ γηα ηελ εμφλησζε ηνπο. Ζ θπβέξλεζε Γειηγηάλλε είρε εθπέζεη ζε 

αδηέμνδν ιφγσ ηεο έθξπζκεο θαηάζηαζεο θαη ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο ησλ Άγγισλ. 

Καηφπηλ ππνπξγηθήο θξίζεο θαη ηελ επίθιεζε ζέκαηνο εκπηζηνζχλεο απφ ηε Βνπιή, 

ν Γειηγηάλλεο παξαηηήζεθε ζηηο 13 Ηνπλίνπ 1903. 

Με ηελ αλάιεςε ηεο πξσζππνπξγίαο απφ ηνλ Γ. Θενηφθε, αλαγγέιζεθε ζηε 

Βνπιή ε καηαίσζε ηνπ Μνλνπσιίνπ ιφγσ ησλ εγγξαθψλ παξαζηάζεσλ ησλ 

Γπλάκεσλ, θπξίσο ηεο Αγγιίαο πξνο ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Σαλέα ηεοκαηαίσζεο 

ηεο επηςήθηζεοηεο πκβάζεσο πξνθάιεζαλ έληνλν αλαβξαζκφ ζηηο  

ζηαθηδνθφξεοεπαξρίεοραξαθηεξίδνληαο ην «λαπάγηνληνπκνλνπσιίνπ»
146

.ηνλ Πχξγν, 

Πάηξα, Ακαιηάδα, Φηιηαηξά, Γαξγαιηάλνπο, Λεραηλά ζπγθξνηνχληαλ πνιππιεζή θαη 

πάλδεκα ζπιιαιεηήξηα κε θχξην αίηεκα ηελ άκεζε επηςήθηζε ηεο χκβαζεο ηνπ 

Μνλνπσιίνπ απφ ηε Βνπιή. Σα ςεθίζκαηα  πνπ παξέβαιιαλ θαινχζαλ ην βαζηιηά 

λα θαηαιχζεη ηε Βνπιή θαη ηνπο βνπιεπηέο λα απέρνπλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο αλ δελ 

ηάζζνληαλ ππέξ ηεο επηςήθηζεο ηεο χκβαζεο:
147

«Μία πηπρή ηεο θνπζηαλέιιαο ηνπ 

Παπαζηαζηλνύ ηεο Μπαξκπάζαηλαο επηδξά επί ησλ πλεπκάησλ πεξηζζόηεξνλ αθ’ όηη 

ζα επηδξάζνπλ νη εγθύθιηνη ηνπ θ. Λεβίδνπ, θαη κηα γισζζίο ηνπ κηθξόηεξνπ ησλ 

θσδώλσλ ησλ ελ Πύξγσ εθθιεζηώλ είλαη ηθαλή λα θαηνξζώζε πνιύ πιείνλα ησλ όζσλ 
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Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, πεξ. Ηο΄, χλνδνο Έθηαθηνο, πλεδξίαζηο 5 
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 Δθ. Αθξόπνιηο, αξ. θ. 7651, 21 Ηνπλίνπ 1903 
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 Δθ. Αθξόπνιηο, αξ. θ. 7652, 22 Ηνπλίνπ 1903 
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ειπίδεην όηη ζα θαηνξζώζε ν ελ Βνπιή πξνο θαζεζύραζηλ ησλ ζηαθηδηθώλ πιεζπζκώλ, 

εθθσλεζείο ιόγνο ηνπ πξσζππνπξγνύ θ. Γ. Θενηόθε»
148

. 

Ζ θπβέξλεζε Θενηφθε δελ θαηάθεξε λα θαηεπλάζεη ηελ δηνγθνχκελε ιατθή 

αλαηαξαρή ηεο Πεινπνλλήζνπ, νχηε κεηά θαη απφ ηνλ Νφκν ΒΞΔ‟ ηεο 22αο Ηνπλίνπ 

1903 κε ην νπνίν επηηπγραλφηαλ ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ παξαθξαηήκαηνο θαη 

ηεο βειηίσζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηαθηδηθήο Σξαπέδεο
149

. χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ 

λφκν ην παξαθξάηεκα νξηδφηαλ απφ 10% έσο 24% θαηά ρηιηφιηηξν, θαηφπηλ 

γλσκνδνηήζεσο εηδηθήο Δπηηξνπήο. 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Βνπιήο πνπ αθινχζεζαλ ν πξσζππνπξγφο επεμήγεζε 

ηνπο ιφγνπο πνπ δελ έγηλε εθηθηή  ε επηςήθηζε ηεο πκβάζεσο αλαθεξφκελνο ζηηο 

αλαζηαηψζεηο θαη ζηνλ μεζεθσκφ ησλ επξσπατθψλ Γπλάκεσλ. Καηφπηλ απηψλ, ν 

Θενηφθεο ππέβαιε ηελ παξαίηεζε ηνπ ζηηο 25 Ηνπλίνπ 1903.Υαξαθηεξίζηεθα 

αλαθέξεηαη ζηελ εθεκεξίδα Αθξόπνιηο: «Αλεζπρνύλ ε Ζιεία; Ηππηθό. Αλεζπρνύλ αη 

Καιάκαη; Ππξνβνιηθόλ. Καη έπεηηα; Ζ ιύζηο ηειηθά ζα δνζή από ηνλ ιαόλ». 

    

Με ηε δηαδνρή ηεο θπβέξλεζεο απφ ηνλ Γ. Ράιιε, ζηηο ζηαθηδνθφξεο 

επαξρίεο γελλήζεθε ε ειπίδα φηη πιένλ ζα επηςεθηδφηαλ απφ ηε Βνπιή ε χκβαζε 

ηνπ Μνλνπσιίνπ ηεο ζηαθίδαο. Οη ζηαθηδηθνί πιεζπζκνί αληέηαμαλ ηηο δηθέο ηνπο 

ζέζεηο γηα ηα αίηηα ηεο θαθνδαηκνλίαο θαη ηνπ μεζεθσκνχ ηνπο: «δηα ηαο εμεγέξζεηο 

απηάο δελ πηαηεη ν ιαόο αιιά ε Πνιηηεία…  δηα ηεο αζηνξγίαο θαη ηεο αζπλαηζζεζίαο 

απηήο πξνο ηα παζήκαηα ιανύ από 15εηίαο πιένληνο εηο ηνλ σθεαλόλ ηεο δπζηπρίαο θαη 

ηεο νδύλεο…». Οη εμεγέξζεηο θαη ηα ζπιιαιεηήξηα έιαβαλ κεγάιεο δηαζηάζεηο ζε 

φιε ηελ Πεινπφλλεζν.  

Καηά ην θαινθαίξη ηνπ 1903, γλσζηνπνηήζεθε ε κεγάιε έθηαζε δεκηψλ πνπ 

είραλ ππνζηεί ηα γαιιηθά ακπέιηα απφ ην παγεηφ, ε γαιιηθή θπβέξλεζε απνθάζηζε 

λα πξνηείλεη θαηά ηελ επφκελε ζχλνδν ηεο Βνπιήο ηνπο ηελ αλαραίηηζε ηνπ 

ηζρχνληνο λφκνπ Γθξηθ, ζρεηηθά κε ηελ θνξηλζηαθή ζηαθίδα
150

.Τπφ ηελ πξνεδξεία 

ηνπ Ράιιε θαη ηνπ πξσζππνπξγνχ νξίζηεθε γηα ην έηνο 1903 ην πνζνζηφ ηνπ 

παξαθξαηήκαηνο ζην 20%. Ο Πξσζππνπξγφο πξφηεηλε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 
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 Δθ. Αζήλαη, αξ. θ. 246, 28 Ηνπλίνπ 1903 
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απνζήθεο ηνπ παξαθξαηήκαηνο γηα ηνλ πιεφλαζκα. Σα ζπιιαιεηήξηα δελ 

ζηακάηεζαλ λα απνζηέιινπλ ςεθίζκαηα γηα ηελ επηςήθηζε ηεο πκβάζεσο ηνπ 

Μνλνπσιίνπ ή γηα επίιπζε άιισλ επηκέξνπο δεηεκάησλ. 

Δθηφο απφ ηα ζπιιαιεηήξηα θαη ηηο άιιεο θηλεηνπνηήζεηο ζηηο πφιεηο, ζηελ 

χπαηζξν νη ζηαθηδνθαιιηεξγεηέοεμαθνινπζνχζαλ λα αληηδξνχλθαηά 

ηνλπαξαδνζηαθφηξφπνπξνθεηκέλνπ λα απνπέκςνπλαζηπθχιαθεο, δηθαζηηθνχο 

θιεηήξεο γηα λα  ζπιιάβνπλ θνξνθπγάδεο ή λα εθηειέζνπλ θαηαζρέζεηο. Σελ φμπλζε 

ηνπ  ηαθηδηθνχ δεηήκαηνοεπέηεηλε ε αλεπηηπρήο πνξεία ηεο ηαθηδηθήο Σξαπέδεο. 

παξφιε ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 

παξαθξαηήκαηνο.Λφγσ ησλ θαηαρξήζεσλ πνπ θαηαγγέιινληαλ, δηεμήρζεεχξπλααπφ 

εμειηθηηθήεπηηξνπή κεεηζεγεηή ηνλ θ. Νηθνιφπνπιν, ν νπνίνοθαηέζεζε έθζεζε ζηε 

ηαθηδηθή πλέιεπζε ησλ κεηνρψλ ηεο. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ εηζεγεηή επηθεληξψζεθε 

ζηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο ζεητθνχ ραιθνχ, ζηελ κε ιεηηνπξγία ησλ Γεληθψλ Απνζεθψλ 

θαη ζηελ πξφηαζε λα εθδησρζεί ε εθαξκνγή ηεο εληαίαο δηαρείξηζεο ηεο ζηαθίδαο
151

. 

Σν δήηεκα ηεο παξνρήο δαλείσλ απφ ηηο Σξάπεδεο πξνθάιεζε πνιιά 

ζπιιαιεηήξηα κε θχξην αίηεκα απηψλ ηελ παξέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο κε ζθνπφ λα 

ιπζεί ην ζέκα ηεο άκεζεο εμαξγχξσζεο ησλ επηηαγψλ, ψζηε λα κελ αλαγθάδνληαλ νη 

ζηαθηδνπαξαγσγνί λα δίδνπλ ηε ζηαθίδα ηνπο ζε ρακειέο ηηκέο, αληί λα ηελ δίδνπλ 

ζηε ηαθηδηθή Σξάπεδα.
152

Ζ νηθνλνκηθή ζηελφηεηα εμαλάγθαζε ηνλ Ράιιε λα 

κεζνιαβήζεη πξνο ηνλ δηνηθεηή ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηνλ  ηξέηη γηα ηελ εμφθιεζε 

ησλ επηηαγψλ ησλ ζηαθηδνθαιιηεξγεηψλ. Ζ εθαξκνγή απηή δελ ήηαλ εθηθηή, κε 

απνηέιεζκα λα εθαξκνζηεί ζχζηεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ίδηεο νη επηηαγέο ζα 

είραλ αμία ραξηνλνκίζκαηνο.  

 

8.3.ηαθηδηθό πλέδξην (1903)  

Λφγσ ηεο κεγάιεο έθζεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ αδηέμνδνπ, πξφεθπςε ε αλάγθε 

ζπζηάζεσο λένπ ηαθηδηθνχ πλεδξίνπ κε θχξηα ζέκαηα ην ζεζκφ ηνπ κνλνπσιίνπ 

θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εληαίαο δηαρείξηζεο ηεο ζηαθίδαο. Ζ ζχζηαζε ηνπ ηαθηδηθνχ 

πλεδξίνπ έγηλε ζηελ Πάηξα κε ηελ ζπκκεηνρή επηά κειψλ ηνπ πκβνχιηνπ ηεο 
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Σξάπεδαο θαη άιισλ ζπκκεηερφλησλ. Πξνηάζεθε ε δηνρέηεπζε ηνπ πιενλάζκαηνο 

ζηε βηνηερλία, ηελ νπαία ζα αλαιάκβαλε εηαηξία πνπ ζα έδηλε ε ηαθηδηθή Σξάπεδα. 

Ζ εθαξκνγή σζηφζν δελ ήηαλ εθηθηή, θαζψο νη βηνκήραλνη κπνξνχζαλ λα αγνξάδνπλ 

ζηαθίδα κέρξη 80 δξαρκέο, ελψ ηνπο παξαγσγνχο δελ ηνπο ζπλέθεξε λα δίλνπλ ην 

πξντφλ ηνπο θάησ απφ 150  δξαρκέο
153

. Καηαιήγνληαο, ην ηαθηδηθφ πλέδξην δελ 

απέδσζε θαζφινπ πξνο ηελ επίιπζε ησλ ζηαθηδηθψλ δεηεκάησλ.  

 

8.4.Ζ πνιηηηθή πνξεία θαη νη θνηλσληθέο αληηπαξαζέζεηο πξνο ηελ ίδξπζε ηεο 

Ενιαίας 

Ύζηεξα απφ ηελ καηαίσζε απφ ηνλ Θενηφθε ηνλ Ηνχλην 1903 ηεο 

επηςεθίζεσο ηνπ Μνλνπσιίνπ, άιιε εηαηξία άγγισλ θεθαιαηνχρσλ ελδηαθέξζεθε 

θαη ζπλέζηεζε ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Γ. Ράιιε πξνηάζεηο γηα κνλνπψιην ηεο ζηαθίδαο, 

ηηο νπνίεο ε θπβέξλεζε απέξξηςε. Δίρε πξνηαζεί απφ ηνλ Γειηγηάλλε πξνο ηε 

ηαθηδηθή Σξάπεδα ε ζχζηαζε ζην Λνλδίλν αλψλπκεο κεηνρηθήο εηαηξίαο κε ηελ  

πξνζσλπκία «Πξνλνκηνύρνο ηαθηδηθή Σξάπεδα Διιάδνο» κε θεθάιαην ελφο 

εθαηνκκπξίνπ ιηξψλ πνπ ζα επέθεξε εηήζην ηφθν 6%
154

. 

Σα κέζα ηνπ 1903 ε ππφζεζε ηνπ κνλνπσιίνπ ήξζε ζην πξνζθήλην κε ηελ 

ππνβνιή πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ λέσλ πξνηάζεσλ πξνο ηελ  νκάδα άγγισλ θαη 

γάιισλ θεθαιαηνχρσλ γηα ηηο νπνίεο ν πξσζππνπξγφο ήηαλ ζεηηθφο. Σν κέηξν αγνξάο 

πιενλάζκαηνο είρε απνγνεηεχζεη ηνπο ζηαθηδνπαξαγσγνχο επηθέξνληαο ηελ 

νηθνλνκηθή δπζπξαγία: «Πάζαη αη θνηλσληθαί ηάμεηο ππνθέξνπζη, πιελ ησλ νηλνπνηώλ 

θαη νηλνπλεπκαηνπνηώλ νίηηλεο επινύηηζαλ θαη ησλ ρξεκαηηζηώλ, νίηηλεο 

εγείξνπζηπνιπηειέζηαηα παιάηηα γελόκελνη δηα ηεο παξαθξαηήζεσο από άζεκνη 

πνιπηάιαληνη ηηκαξηνύρνη»
155

.  

Ζ νηθνλνκηθή θαρεμία πνπ έρε πξνζθιεζεί απφ ην ζηαθηδηθφ πξφβιεκα είρε 

ιάβεη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο κεηά ην έηνο 1900, ιφγσ ηεο ζπλερφκελεο αχμεζεο ηεο 

ζηαθηδηθήο παξαγσγήο. Απφ ην δηάζηεκα 1895 έσο 1904 είραλ θπηεπηεί πεξί ηα 

100.000 ζηξέκκαηα λέα ζηαθηδακπέισλ. Απνδφζεηο απφ 60 έσο 80 εθαηνκκπξίσλ 
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ελεηηθψλ ιίηξσλ ζηαθίδαο επηπιένλ
156

.Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1904 θαη παξά ηηο 

νηθνλνκηθέοαληημνφηεηεο, ν ππνπξγφοΟηθνλνκηθψλ Αλ. ηκφπνπινο, 

έδσζεεληνιήπξνο ηνπο ηακίεο λα πξνβνχλ ζε απζηεξή θαηαδίσμε ησλ νθεηιεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ μεπεξλψληαο ηα εληάικαηα ηηο 7.000. Οη αλαδξάζεηο ησλ 

ζηαθηδνθαιιηεξγεηψλ ήηαλ έληνλεο κε ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ησλ 

Γαξγαιηάλσλ, πνπ ζηελ πξνζπάζεηα ζχιιεςεο νθεηιέηε απφ αζηπθχιαθεο, πάλσ απφ 

300 ζηαθηδνθαιιηεξγεηέο ηνλ απειεπζέξσζαλ.Ήδε απφ ην 1904 είραλ αξρίζεη νη 

θαηαδηψμεηο φισλαπηψλ πνπ ζπκκεηείραλζηηοηαξαρέο θαηά ηα κνλνπσιηαθά. Όινη 

απηνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ηαξαρέο θαη ηα ζπιιαιεηήξηα ππέξ ηνπ Μνλνπσιίνπ 

απνθπιαθίζηεθαλ ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 1904 κε απαιιαθηηθφ βνχιεπκα ηνπ 

πκβνπιίνπ Πιεκκειεηνδηθψλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξίαο ηνπ Μνλνπσιίνπ ηεο ζηαθίδαο 

νξηζηήθαλ λέεο πξνηάζεηο. Με βάζεη ηεο λέαο χκβαζεο πνπ απνηειείην απφ 38 

άξζξα, νξηδφηαλ σο έδξα ηεο Δηαηξίαο ην Λνλδίλν κε εηθνζαεηήο δηάξθεηα. Με ηελ 

άξλεζε ηεο θπβεξλήζεσο πεξί Μνλνπσιίνπ ησλ άγγισλ θεθαιαηνχρσλ, ήηαλ 

εκθαλέο φηη πξνζαλαηνιηδφηαλ πξνο άιια κέηξα γα ηελ επίιπζε ηνπ ζηαθηδηθνχ 

δεηήκαηνο
157

.Όζνλ αθνξά ηελ  άιιε πηπρή ηνπ λνκνζρεδίνπ ζρεηηθά κε ηελ 

νηλνπνίεζε ηεο ζηαθίδαο πξνθιήζεθαλ πνηθίιεο αληηδξάζεηο απφ ηνπο ακπεινπξγνχο 

ηεο Κέξθπξαο, Υαιθίδαο, Αηηηθήο θαη νξηζκέλσλ λεζηψλ. Οη ακπεινπξγνί 

ζεσξνχζαλ φηη δελ ήηαλ εθηθηφ λα αληαγσληζηεί ν νίλνο εθ ζηαθπιψλ ηνλ ζηαθηδίηε 

νίλν πνπ θφζηηδε πεξηζζφηεξν απφ 12έσο 15 ιεπηά.  

Καηφπηλ λέαο αλαγγειίαο ηεο Βνπιήο πεξί επηβνιήο λέσλ 

θφξσλδηνξγαλψζεθαλ λέα ζπιιαιεηήξηα ζηελ Πάηξα, Καιακάηα, Νεζίνλ, Πχξγν 

θαζψο «δη εο πηέδνληαη όιεο αη ηάμεηο».Όινη νη έκπνξνη έθιηλαλ ηα θαηαζηήκαηα ηνπο 

ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο «όιαη αη ιαηθαί ηάμεηο εηο 

δσεξσηάηελεμέξγεξζηλδηαηεινύζαη». ηα ζπιιαιεηήξηα ζπκκεηείραλ «έκπνξνη, 

βηνκήραλνη, επαγγεικαηίαη, επηζηήκνλεο, γεσξγνί, θηεκαηίαη, εξγάηαη, βηνπαιαηζηαί, 

παίδεο, γέξνληεο, λένη, κεζήιηθεο»
158

. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπιιαιεηεξίσλ ζηε 

Βνπιή δηεμάγνληαλ ζπδήηεζεο επί ησλ ζεκάησλ θαη θπξίσο επί ηεο επηβνιήο λέσλ 

θφξσλ. ηηο 16 Φεβξνπαξίνπ ππεβιήζε πξφηαζε πεξί κεηαξξπζκίζεσο ηνπ ηζρχνληνο 
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 Μ. Λακπξπλίδεο, Μειέηαη θαη άξζξα πεξί ηεο Κνξηλζηαθήο ζηαθίδνο (1894- 1905), Αζήλα 1905, ζ. 

41  
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 Κ. Αξψλε- Σζίριε, ό.π., ζ. 303 
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 Δθ. Πεινπόλλεζνο, αξ. θ. 4449, 28 Φεβξνπαξίνπ 1904 
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ζηαθηδηθνχ λνκνζρεδίνπ ζρεηηθά κε ηελ θνξνινγία θαη ηε ηαθηδηθή Σξάπεδα. 

χκθσλα κε ην αλσηέξσ λνκνζρέδην νξίδνληαλ ε παξαθξάηεζε ηεο ζηαθίδνο  γηα κηα 

δεθαεηία κε αλψηεξν πνζφ 20%, ζηελ νπνία ζα κεηαηξεπφηαλ ε  θνξνινγία ηεο 

ζηαθίδαο απφ ρξεκαηηθή εηο είδνο θαη εηίζεην πξνζφληα γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

ηαθηδηθήο Σξάπεδαο. Ζ ειάηησζε ηνπ θφξνπ επεηεχρζεηε θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ 

Εαΐκε, απαιιάζζνληαο ηνλ ειιεληθφ ιαφ απφ ην πνζφ θφξσλ 5.000.000 δξαρκψλ
159

. 

Μεηά απφ πνιχθξνηεο ζπδεηήζεηο θαη πηέζεηο, ε θπβέξλεζε ζπλεμέηαμε λέν 

λνκνζρέδην κε ην νπνίν νξηδφηαλ σο θνξνινγία ην 15% ζηε ζηαθίδα εηο είδνο, αληί 

ηεο εηζπξαηηνκέλεο εηο ρξήκα θαη ε έκκεζε άξζε ηνπ πιενλάζκαηνο κε ηε 

ζπλνκνιφγεζε ηνπ δαλείνπ ηεο ηαθηδηθήο Σξάπεδαο κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα 

αγνξά θάζε πιενλάζκαηνο απαιιαγκέλνπ θφξσλ. Οη ζηαθηδνθφξεο επαξρίεο 

ζπκθσλνχζαλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λνκνζρεδίνπ, αληηδξψληαο κφλν ζην 

δήηεκα ησλ Γεληθψλ Απνζεθψλ. ηηο 26 Απξηιίνπ ππνγξάθεη ηειηθψο ην ηαθηδηθφ 

λνκνζρέδην πξνθαιψληαο ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ησλπαξαγσγψλ πνπ επηδίσθαλ ηελ 

νηλνπνίεζε ηεο ρισξάο ζηαθίδαο
160

.ΟΗ αληηδξάζεηο βαζίδνληαλ ζην ζθεπηηθφ πσο 

ρσξίο ηελ νηλνπνίεζε ηεο ρισξάο ζηαθίδαο ζα δπζρεξαηλφηαλ ε εθπνίεζε ηνπ 

παξαθξαηήκαηνο. Ο πξσζππνπξγφο αλαθνηλψζε ζηελ επηηξνπή φηη ην αίηεκα ηεο 

νηλνπνηήζεσο ηεο ρισξάο ζηαθίδνο ήηαλ δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί θαζψο δελ 

ππήξραλ ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο.  

Ζ αλαθνίλσζε ηεο Αγγιίαο πεξί ηεο ειιελνβξεηαληθήο πκβάζεσο ηνπ 

1890, ήξζε γηα λα επηζθξαγίζεη ηελ ήδε ηεηακέλε θαηάζηαζε. Ζ Αγγιία αλαθνηλψζε 

πσο επξφθεηην λα θαηαγγείιεη ηελ χκβαζε, ζηελ  πεξίπησζε πνπ ςεθηδφηαλ ην 

ηαθηδηθφ λνκνζρέδην ζηε Βνπιή, θαζψο ν πξνζζεηφο θφξνο 15% εηζεξρφηαλ ζε 

αληίζεζε κε ηελ χκβαζε
161

.Καη‟ άιινπο δεηήζεθε ε αλαζεψξεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ 

επ‟ ζπλαιιάγκαζη. ηελ λέα επηςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηε Βνπιή πνπ αθινχζεζε, 

πξνηάζεθε ε επηζηξνθή ηνπ θφξνπ ησλ ακειψλ ζηνπο θηεκαηίεο ηνπ 1901.  

Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε ηεο αγγιηθήο γηα 

αλαζεψξεζε ηεο πκβάζεσο ηνπ 1890 θαη ςεθίζηεθε ην ζηαθηδηθφ λνκνζρέδην ζηα 

17 Ηνπλίνπ 1904, απνηειψληαο ηνλ Νφκν ΓΚΖ‟ ηνπ θξάηνπο ηεο 21εο Ηνχληνπ 
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Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, πεξ. Ηο΄, χλνδνο Β‟, πλεδξίαζηο 15 
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 Κ. Αξψλε- Σζίριε, ό.π., ζ. 308 
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Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, πεξ. Ηο΄, χλνδνο Β‟, Έθηαθηνο πλεδξίαζηο 13 
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1904
162

.χκθσλα κε ηνλ λφκν νξίζηεθε ε ηαθηδηθή Σξάπεδα λα εηζπξάηηεη θαη ηνλ 

έγγεην θφξν 15% επί ηεο ζηαθίδνο θαηά ηελ εμαγσγή. πλνιηθά, ν θφξνο θαη ην 

παξαθξάηεκα αλέξρνληαλ κέρξη 39%. Σν κείδνλ δήηεκα πνπ εκθαλίζηεθε κεηά ηελ 

ζέζπηζε ηεο λέαο λνκνζεζίαο, ήηαλ ε δηαρείξηζε ηεο πξνπψιεζεο ηεο ζηαθίδνο ψζηε 

λα πεξηνξηζηεί ε πξνπψιεζή ηεο ζε ρακειέο ηηκέο. Μέζα ζηα ζηαθηδηθά πιέγκαηα 

ησλ αγνξαπσιεζηψλ ππήξρε κηα θαηεγνξία εκπφξσλ πνπ ππνηηκνχζαλ ηηο Αίκνο ησλ 

ζηαθίδσλ εθκεηαιιεπφκελνη ηηο πξνπσιήζεηο, δψληαο απφ ηελ ππνηίκεζε θαη 

ππεξηίκεζε ησλ δειηίσλ ηνπ παξαθξαηήκαηνο.   

ρεηηθά κε ηελ αγνξά πιενλάζκαηνο, είρε λνκνζεηεζεί γα έλα  κφλν ρξφλν 

θαη επεηδή ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ηαθηδηθήο Σξαπέδεο ήηαλ δχζθνιε, 

πξνθείκελνπ ην κέηξν ηνπ πιενλάζκαηνο λα ζεζκνζεηεζεί θαη πάιη, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ήηαλ ε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ απφ ηηο άιιεο Σξάπεδεο πξνο ηε 

ηαθηδηθή.  

Οηέληνλεοαληηδξάζεηονδήγεζαλζηελ πξφηαζε ηνπ ζέκαηνο επί ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Γεληθψλ Απνζεθψλ. Ζ Δζληθή Σξάπεδα απφ θνηλνχ κε ηελ Σξάπεδα 

Αζελψλ πξνέβεζαλ ζηελ ρνξήγεζε ρξεκαηηθνχ πνζνχ πξνο ηε ηαθηδηθή Σξάπεδα 

κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ησλ Απνζεθψλ. Γεληθέο Απνζήθεο άξρηζαλ λα 

ιεηηνπξγνχλ απφ ηηο 23 Απγνχζηνπ 1904 ζηελ  Πάηξα, Πχξγν θαη Καιακάηα ππφ ηε 

δηεχζπλζε ησλ απνζεθαξίσλ ηνπ παξαθξαηήκαηνο. Πεξί ηα ηέιε επηεκβξίνπ 

θαηνξζψζεθε λα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ησλ απνδείμεσλ – ελερπξνγξάθσλ πνπ 

ιάκβαλαλ κε ηελ  παξαιαβή ηνπ θαξπνχ θαη δελ ήηαλ δπλαηή ε εμαξγχξσζε ηνπο. 

Μεηά ηε ζχζηαζε ησλ Γεληθψλ Απνζεθψλ κέζα ζην πέξαο ελφο κελφο αλαζηέιιεη ε 

ιεηηνπξγηά ηνπο κε ην πξφζρεκα ηεο φηη δελ ππήξρε Σξάπεδα γηα ηελ πξνεμφθιεζε ξλ 

ελερπξνγξάθσλ
163

. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1904 νη ν ζηαθηδηθφο θφζκνο εμέθξαζε ηε δπζαξέζθεηα 

ηνπ θαηά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ ηεο ηαθηδηθήο ηξαπέδεο θαη θαηά ηελ 

θπβεξλήζεσο. Σν θπξηφηεξν ζηνηρείν πνπ επηθξαηνχζε ηε πεξίνδν απηή ήηαλ ε 

ζχζηαζεακπεινθαιιηεξγεηψλ ππφ ηελ κνξθή αληαξηηθψλ θηλεκάησλ 

ζεζπιινγηθέοεπηζέζεηοθαηά θξαηηθψλνξγάλσλ. 
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Θ.  ηαπξφπνπινο, Ηζηνξηθή αλάιπζε ηνπ αγξνηηθνύ δεηήκαηνο ζηελ Διιάδα., 1828- 1909, Αζήλα 

1979, η. 2,  ζ. 266 
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Κ. Αξψλε- Σζίριε, ό.π., ζ.320 
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 ηηο εθινγέο ηνπ 1905ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηελ θαηέιαβε ν Θ. 

Γειηγηάλλεο, θαηφπηλ ηεο απνηπρίαο ηνπ Γ. Θενηφθε ν φπνηνο κεηά ηελ  επηβνιή λέσλ 

θφξσλ πξνθάιεζε ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ ζηαθηδνθφξσλ πεξηνρψλ.  

 

 

8.5.Ζ ίδξπζε ηεο Δληαίαο ή Πξνλνκηνύρνπ εηαηξίαο 

Ζ Πξνλνκηνχρνο Δηαηξία απνηέιεζε ηελ ζεκαληηθφηεξε εηαηξηθή ζπκκεηνρή 

ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ θαη εθείλε ζηελ νπνία εθθξαζηήθαλ θαζαξφηεξα νη αληηιήςεηο 

ηνπ εγεηηθνχ ηεο ππξήλα γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ έπξεπε λα αθνινπζεζεί ζηε 

αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
164

.Ζ Δηαηξία ηδξχζεθε ην 1905 κε κεηνρηθφ 

θεθάιαην 20 εθαηνκκχξηα θξάγθα
165

.Οη μέλνη ηδξπηέο είλαη ε BanquedeI‟ 

UnionParisienne, ν νίθνο Erlanger&Co ηνπ Λνλδίλνπ, ε Societe‟ Marseillaise θαη 

άιινη κηθξφηεξνη νίθνη. πκθσλά κε ηελ ζχκβαζε απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ε 

Δηαηξία αλαιάκβαλε λα νκαινπνηήζεη ηε ξνή εμαγσγψλ ηεο ζηαθίδαο, 

αλαραηηίδνληαο έηζη ηελ πηψζε ηεο ηηκήο  ηνπ θπξηφηεξνπ εμαγσγηθνχ πξντφληνο ηεο 

ρψξαο. Γηα ηνπο μέλνπο δαλεηζηέο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ, ε επηηπρία ηεο Δηαηξίαο 

ζήκαηλε αχμεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εζφδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε 

ζπλεπεία ηελ θαιχηεξε πιεξσκή ησλ ηνθνρξενιπζίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θέξδνπο
166

.Οη 

ζηφρνη ηεο Πξνλνκηνχρνπ Δηαηξείαο ήηαλ πςεινί, παξεκβαίλνληαο ξπζκηζηηθά ζηελ 

αγνξά, φηαλ ε ηηκή ηεο ζηαθίδνο άγγηδε ζην αλψηαην ή θαηψηεξν πξνθαζνξηζκέλν 

φξην. Ζ Πξνλνκηνχρνο ήηαλ ππνρξεσκέλε λααγνξάδεη φιεο ηηοπνζφηεηεο πνπ ζα ηεο 

πξνζέθεξαλ νη θαιιηεξγεηέο ζηελ ηηκή παξέκβαζεο. Οη θαιιηεξγεηέοκπνξνχζαλ λα 

ελερπξηάδνπλ ηε ζνδεηά ηνπο ζηελ Πξνλνκηνχρν θαη λα παίξλνπλ δάλεην χςνπο ίζνπ 

κε ηα ¾ ηεο αμίαο ηνπ θαξπνχ πξνο 6% ην ρξφλν
167

. Σν ιεγφκελν παξαθξάηεκα, ε 

Πξνλνκηνχρνο, κπνξνχζε λα ην απαηηήζεη ζε ρξήκα ή ζε είδνο. Σν δεκφζην ζα 

απνθφκηδε έγγεην θφξν 4- 4% εθαηνκκχξηα δξαρκέο ην ρξφλν
168

.Ζ παξάγσγε δελ ζα 

μεπεξλνχζε ην φξην, θάηη πνπ ελδπλάκσλε ηελ εηαίξα βάζεη ηνπ λφκνπ ΓΚΖ‟  ηνπ 

1904, ζέηνληνο ηελ επέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζηαθίδαο θάησ απφ θάπνηνλ 

θξαηηθφ έιεγρν.  

                                                           
164

 Γ. Κνξδάηνπ, Ηζηνξία ηνπ αγξνηηθνύ δεηήκαηνο ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1973, ζ. 252 
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 Υ. Υαηδεησζήθ,Ηζηνξία ηεο Διιάδνο ηνπ 20
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Υ. Υαηδεησζήθ, φ.π., ζ. 227 
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 Υ. Υαηδεησζήθ, ό.π., ζ. 227 
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 Γ. Κνξδάηνπ, ό.π., ζ. 252 
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Οη ξπζκίζεηο ηεο Πξνλνκηνχρνπ ήηαλ ζχιιεςε ηνπ Η. Πεζκαδφγινπ, Γεληθνχ 

Γηεπζπληή θαη Πξνέδξνπ ηνπ Γ. . ηεο Σξαπέδεο Αζελψλ. Δίρε πξνσζεζεί κηα 

απφπεηξα ηνπ αγγιηθνχ ηξαπεδηθνχ νίθνπ Erlanger&Co ην 1903, ηνπ νπνίνπ ε 

ζχκβαζε δελ επηθπξψζεθε απφ ηε Βνπιή θαζψο πξνέβιεπε ηελ κνλνπψιεζε ησλ 

εμαγσγψλ. Ζ λέα πξφηαζε ηνπ Πεζκαδφγινπ θαηάθεξε λα ζπληνλίζεη ην γαιιηθφ 

φκηιν θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ζπλαίλεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ άιισλ θνξέσλ θαζψο 

θαη ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ. Σα ζεκαληηθά νθέιε ηεο ηξάπεδαο Αζελψλ απφ ηεο 

ζχζηαζε ηεο Πξνλνκηνχρνπ δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζηα κεξίζκαηα, αιιά θπξίσο 

ζηελ αλάιεςε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ
169

. 

Γηα ηελ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ αδπλακία θαηαβνιήο θφξσλ 

ησλ ζηαθηδηθψλπιεζπζκψλ, ζπλεγνξνχζαλ θαη ηα ζηνηρεηά ζηηο αξρέο ηνπ 1905 

ζρεηηθά κε ηηο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκήο θφξσλ.  

Αγπά, θφπεινο 3%              Καιάβξπηα Κνξηλζία 30% 

            Άλδξνο, Ναχπιηνλ 4%          Μαληηλεία, Βάιηνο, Γνξηπλία 35% 

           Θήξα, Ύδξα 5%                       Σξηθπιία 40% 

           Δπξπηαλία, Καξπζηία, Λάξηζα, Άξγνο, πέηζαη,   Οιπκπία 50% 

     Σξίθαια, Δπίδαπξνο, Ληκεξά, Υαιθίο, Ξεξνρψξηνλ 8%   Ζιεία 60% 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία  δειψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηεο πεξηφδνπ 

ζηηο πεξηνρέο ησλ ζηαθηδηθψλ πιεζπζκψλ
170

.Σν πνιηηηθφ θελφ πνπ δεκηνπξγήζεθε 

κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Γειηγηάλλε πάγσζε φιε ηελ  δηάξθεηα ησλ ακέζσο επφκελσλ 

κελψλ ην δήηεκα ηεο Δληαίαο δηαρείξηζεο ηεο ζηαθίδαο. Καηφπηλ αλαβξαζκψλ, ζηε 

ζπλέρεηα ζπδεηήζεθε ε ζηαθηδηθή χκβαζε ζηε Βνπιή.  

χκθσλα κε ηελ χκβαζε πνπ ππνβιήζεθε ζηελ Βνπιή θαη επηθπξψζεθε κε 

ηνλ Νφκν ΓΠ‟ ηεο 17
εο

 Ηνπιίνπ 1905, ηδξχζεθε ε Αλψλπκνο Δηαηξεία ππφ ηε  

επσλπκία φπσοειέρζε « Πξνλνκηνύρνο Δηαηξία πξνζηαζίαοηεοπαξαγσγήο θαη 

εκπνξίαο ηεο ζηαθίδνο» ή « Δληαία».Ζ ηαθηδηθή Σξάπεδα θαηφπηλ ηδξχζεσο ηεο 

Δληαίαο, θαηαξγήζεθε. Δθηφο ην φηη αλαιάβαλε ηελ είζπξαμε 7 δξαρκψλ θαηά 

ρηιηφιηηξν ηνπ παξαγφκελνπ ζηαθηδφθαξπνπ θαη ηελ είζπξαμε επί ηεο εμαγσγήο 
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θαξπνχ ηνπ έγγεηνπ θφξνπ, ήηαλ ππεχζπλε θαη γηα ηελ ηήξεζε θαη επίβιεςε ησλ 

ηζρπφλησλ ζηαθηδηθψλ  λφκσλ
171

. Με ηελ ζχκβαζε απηή επηηξέπεηαη ζηελ Δληαία λα 

θάλεη δάλεην 12 ½  εθαηνκκχξηα δξαρκψλ κε ηφθν 6% γηα λα δνζνχλ  απηά ηα 

ρξήκαηα σο δάλεηνζηνποζηαθηδνθαιιηεξγεηέο πνπ ήζειαλ λα εθξηδψζνπληηο 

ζηαθηδακπέινπο.  

Ζ Δηαηξία απηή δηαιχζεθε ην 1924, αθνχ ζην κεηαμχ δεκηνπξγήζεθε ν 

Απηφλνκνο ηαθηδηθφο Οξγαληζκφο (ΑΟ)
172

. Μεη ην 1905 ην ζηαθηδηθφ δήηεκα 

άξρηζε λα θαηεπλάδεηαη ιφγσ ηεο καδηθήο κεηαλάζηεπζεο πνιιψλ  

ζηαθηδνθαιιηεξγεηψλ πξνο ηελ Ακεξηθή ή ηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Άιινο ιφγνο 

ήηαλ ε ηξνπνπνίεζε ζηα θαιιηεξγήζηκαεηδή, φπσο ν θαπλφο θαη ε 

παξαγσγήνηλνπνηήζεσλ ζηαθπιηψλ πνπ άξρηζαλ λα ππνθαζηζηνχλ ηεο ζηαθίδα σε 

θχξηεο θπηείεο, πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην Νφκν ΓΥΟΓ΄ ηεο 27
εο

 Μαξηίνπ 1910 πνπ 

ππνβνεζνχζε θαηά πνιχ ζηελ  εθξίδσζε ζηαθηδακπέισλ επί απνδεκηψζεη.  

Καηαιπηηθή ζεκαζία ζηε κείσζε θαη ηελ εθηφλσζε ηεο κεγάιεο έληαζεο 

ηνπ ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο απνηέιεζε ε ζηαθηδηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1905 επί 

θπβεξλήζεσο Γ. Ράιιε. χκθσλα κε ηελ χκβαζε απηή, αλαραηηίδνληαλ νη δηψμεηο 

ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ γηα ηηο παιηέο ηνπο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην θαη ηε 

ηαθηδηθή Σξάπεδα θαη ζεζπίδνληαλ λένη φξνη επί ησλ νπνίσλ ζα γηλφηαλ 

δηαθαλνληζκφο κεηαμχ ησλ νθεηιεηψλ γηα ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. Καηά ηε 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν έγηλε έλα κε ηελ  Δηαηξία Οίλσλ θαη Οηλνπλεπκάησλ θαη ηελ 

Αλψλπκν Οηλνπλεπκαηηθή Δηαηξία Πεηξαηψο. 
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Θ΄ Κεθάιαην 

Από ηελ κεηαλάζηεπζε κέρξη ηε ηαθηδηθή εμέγεξζε ηνπ 1935 

9.1.Ζ ππεξαηιαληηθή κεηαλάζηεπζε  

ην δηάζηεκα ηνπ 2
νπ

 κηζνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ν ειιεληθφο πιεζπζκφο 

απμήζεθε θαηά κηάκηζε θφξα θαη δηπιαζηάζηεθε θαηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο 

ιφγσ ηεο πξνζάξηεζεο λέσλ εδαθψλ. ε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, 

απνθαίλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ ζεκαληηθψλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ απμήζεθε θαηά 500.000 ζηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα. Σν ηζρπξφ απηφ κεηαλαζηαηεπηηθφ ξεχκα αθνξνχζε ην 10% ηνπιάρηζηνλ ην 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ κέζα ζε κηα γεληά θαη δελ έπαπζε παξά κφλν κε ηελ έλαξμε 

ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ.  

Ζ Δληαία παξείρε ζηνπο παξαγσγνχο ζηαθίδα ρακειφηνθα δάλεηα. Με απηφ 

ην ηξφπν, νη αγξνηηθέο κνλάδεο εμαζθάιηδαλ θζελφηεξεο πηζηψζεηο θαη πξψηεο χιεο. 

Πηζαλφηαηα νη λέεο ζπλζήθεο λα απέδηδαλ ιηγφηεξν νηθνλνκηθφ θέξδνο, σζηφζν,  ην 

πιαίζην πνπ δηακνξθψζεθε ήηαλ βηψζηκν γηα ηνπο παξαγσγνχο θάηη πνπ 

επηζθξαγίδεηαη θαη ηελ κηθξή έθηαζε εθξηδψζεσλ ησλ ζηαθηδακπέισλ. 

 Απφ ηελ θξίζε ηνπ 1893, ε ζηαθηδνθαιιηέξγεηα έπαςε λα αλαπηχζζεηαη. Ζ 

θξίζε, πεξηφξηζε ηε δήηεζε επνρηθψλ εξγαηψλ θαη αλαραίηηζε ηνλ αγξνηηθφ 

επνηθηζκφ. Ζ νηθνλνκηθή δπζπξαγία επέθεξε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηα ρσξηά ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ, απφ φπνπ γηλφηαλ ε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε.   

Ζ άκεζε ιχζε πνπ πξνέβαιε ήηαλ ε ππεξαηιαληηθή κεηαλάζηεπζε. ην 

ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ζηε κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην πξνζηέζεθε 

θαη απηή πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο: απφ ην ην 1900 σο ην 1910ν κέζνο φξνο ηνπ 

εηεζίνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο ήηαλ 25.000 άηηκα θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

κεηαλαζηψλ άγγηδε κέρξη ην 1930 ηνπο 400.000
173

. 

ηελ Πεινπφλλεζν ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά κεηαλάζηεπζεο ζεκεηψζεθαλ 

φρη κφλν ζηηο ίδηεο ηηο ζηαθηδνθφξεο επαξρίεο αιά ζε απηέο πνπ ηηο ηξνθνδνηνχζαλ 

κε εξγαηηθή δχλακε. Μέζσ ηεο κεηαλάζηεπζεο εμνκαιχλζεθε ην πξφβιεκα ηεο 

ππναπαζρφιεζεο θαη εληζρχζεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ, κέζσ κεηαλαζηεπηηθψλ 
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εκβαζκάησλ, ηα εηζνδήκαηα ησλ νηθνγελεηψλ πνπ δηέκελαλ ζηελ Διιάδα. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο καδηθήο κεηαλάζηεπζεο ήηαλ ν πξφζθαηξνο ραξαθηήξαο θαη ε 

ζπλαίζζεζε ηεο παηξηθήο γεο θαη δηαζχλδεζεο πνπ είραλ φζνη κεηαλάζηεπαλ. Έηζη, 

νη δεζκνί κε ηελ νηθνγελεηαθή εζηία δελ δηαθφπεθαλ θαη ηα κεηαλαζηεπηηθά 

εκβάζκαηα ρξεζίκεπζαλ ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ θιήξνπ απφ ηηο 

ππνζήθεο θαη ηνθνγιπθηθά επηηφθηα δαλεηζκνχ.  

Σα κεηαλαζηεπηηθά εκβάζκαηα ελίζρπζαλ ζεκαληηθά θαη ην εμσηεξηθφ 

ηζνδχγην πιεξσκψλ. Σν 1915 αλέξρνληαλ ζε 61 εθαηνκκχξηα ρξπζέο δξαρκέο, 

ηζνχηαλ δειαδή, φζν κηάκηζε θνξά νη εμαγσγέο ζηαθίδαο ή φζν ην έλα ηξίην ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο
174

.  

 

9.2.Από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε έσο ηελ ζηαθηδηθή εμέγεξζε ηνπ 1935 

Οη Βαιθαληθνί Πφιεκνη θαη ε Μηθξαζηάηηθε εθζηξαηεία κε ηελ θαηαζηξνθή 

πνπ αθινχζεζε, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ πιήξε αιιαγή ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ: ην 

έδαθνο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο επεθηάζεθε ζηελ Ήπεηξν, ηε Μαθεδνλία, ηε δπηηθή 

Θξάθε θαη ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ. πγρξφλσο, 500.000 Μνπζνπικάλνη 

θαη 100.000 Βνχιγαξνη εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα ηνπο, ελψ ηέζεθε επηηαθηηθά ην 

δήηεκα ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ 1.200.000 Διιήλσλ πξνζθχγσλ.  

Ζ θπβέξλεζε Βεληδέινπ είρε θεξχμεη ην 1917 απφ ηε Θεζζαινλίθε ηελ 

απαιινηξίσζε ησλ ηζηθιηθηψλ. ΟΗ δηαθεξχμεηο απηέο άξρηζαλ λα πινπνηνχληαη κεηά 

ην 1920- 1922, απαιινηξηψλνληαο ζηαδηαθά ,κεγάιεο εθηάζεηο γεο. Μέρξη ην 1931 

είραλ απαιινηξησζεί ζπλνιηθά 1.623 εδάθε. Σν κέγεζνο ησλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ 

επέθεξαλ νη αιιαγέο απηέο ππνδεηθλχνληαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 1928 απφ ηνπο 

700.000 αγξφηεο νη 26.000 ήηαλ λένη ηδηνθηήηεο, πξψελ αθηήκνλεο ή πξφζθπγεο. Ζ 

Αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε εμάιεηςε ηελ κεγάιε γαηνθηεζία απφ ηε Διιάδα.  

Ζ απφζπξζε κέξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξαθξαηήκαηνο ζπγθξάηεζε 

ειεχζεξε ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ θαη  ηηο βνήζεζε ζηαδηαθά λα επαλέιζνπλ ζηα ίδηα 

επίπεδα πξηλ ηελ θξίζε. Σελ πεξίνδν 1887- 1893, θαη 1894- 1896 ε κέζε ηηκή 

εμαγσγήο κεηψζεθε ζρεδφλ θαηά 60%, ζηελ πεξίνδν 1897- 1912 αλέθηεζε ην ζχλνιν 
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ζρεδφλ ησλ απσιεηψλ. Δλψ νη εηήζηεο εμαγσγέο ζηαθίδαο ηα έηε 1894- 1896 

κεηψζεθαλ θαηά 56%, ζηελ πεξίνδν 1897- 1912 αλήιζαλ ζην 72% ηνπ αξρηθνχ 

επηπέδνπ.
175

Δπηπιένλ, ε νηλνπνίεζεησλζηαθίδσληνπ παξαθξαηήκαηνο αχμεζε θαηά 

πνιχ ηε βηνκεραληθή παξαγσγή θξαζηνχ θαη νηλνπλεχκαηνο.Ζ ζεκαληηθή αχμεζε 

ησλ νηληθψλ εμαγσγψλ αληηζηάζκηζε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο απψιεηαο ηνπ 

ζπλαιιάγκαηνο πνπ πξνθάιεζε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ζηαθίδαο. Μεγάιν κέξνο ησλ 

εζφδσλ απφ ηηο εμαγσγέο νίλνπ θαη νηλνπλεπκαησδψλ πεξηήιζε, ζηνλ φκηιν ηεο 

Σξάπεδαο Αζελψλ.  

Ζ πεξίνδνο απφ ηα κέζα θπξίσο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870 κέρξη ηα ηέιε ηνπ 

αηψλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξέο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο θαη θπξίσο απφ κηα 

ζηαζεξή πησηηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ζην ζχλνιφ ηνπο. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο , ν 

Καλαδάο, ε ηβεξία, ε Απζηξαιία, ε Αξγεληηλή, ε Αιγεξία πνπ δηέζεηαλ έδαθνο γηα 

εθηεηακέλεο θαιιηέξγεηεο, αλέπηπμαλ απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αη. ηελ αγξνηηθή 

παξαγσγή ηνπο. Ζ δεκηνπξγία ζηδεξνδξφκσλ, πνπ είρε ελψζεη γχξσ ζηα 1870 

απέξαληεο θαη καθξηλέο εθηάζεηο, καδί κε ηελ πξφνδν ηεο λαπζηπινΐαο, θαζηζηνχζαλ 

δπλαηή ηε γξήγνξε κεηαθνξά ζηελ Δπξψπε ησλ ππεξπφληησλ πξντφλησλ, κεηψλνληαο 

ζεκαληηθά ην θφζηνο ηεο αγνξάο ηνπο. 

Ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870 άξρηζαλ λα εθαξκφδνπλ 

πξνζηαηεπηηθή πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπλ ηηο εζληθέο ηνπο αγνξέο θαη ηα 

εηζνδεκάησλ αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ
176

. 

Μέρξη θαη ην 1929 θαη ην μέζπαζκα ηεο κεγάιεο θξίζεο, ε αλεπάξθεηα ζε γε 

θαιχθηεθε κε ηελ εμεηδίθεπζε ζε εκπνξεπκαηηθέο θαιιηέξγεηεο εληάζεσο  εξγαζίαο. 

Αληίζεηα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζηαθίδαο ηεο νπνίαο ε έθηαζε ήηαλ απνιχησο 

εμαξηεκέλε απφ ηελ εξγαζηαθή δχλακε πνπ κπνξνχζε λα δηαζέζεη ε νηθνγέλεηα, ην 

κέγηζην ηεο παξαγσγήο νξηδφηαλ απφ ηε δηαζέζηκεγηαθαιιηέξγεηαέθηαζε, πνπ 

ήηαλειαρίζηε, κεηαηξέπνληαο ην θαπλφζε θχξηνεμαγψγηκνπξντφλ.  

Ο εμσηεξηθφο δαλεηζκφο ηεο ρσξάο θαη νη  κεηαξξχζκηζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, επσκηζηήθαλ απφ ηελ Σξάπεδα εο Διιάδνο πνπ ηδξχζεθε ην 1928 : 

«Αξρηθή απνζηνιή ηεο ηξάπεδαο ηεο Διιάδαο ήηαλ αθξηβώο λα ππεξαζπηζηεί ηε λέα 
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ζεζκνζεηεκέλε ηζνηηκία θαη ηε κεηαηξεςηκόηεηα ηεο δξαρκήο»
177

. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε 

ηνπ 1929, επεξέαζε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία θήξπμε πηψρεπζε ην 1932 κε 

επαθφινπζν ηελ αλαδήηεζε εηζξνψλ θεθαιαίνπ κε ηε κνξθή θξαηηθψλ δαλείσλ θαη 

ηε ζεζκνζέηεζεκέηξσλ πνπ πεξηφξηδαλ ηηο εηζαγσγέο. Έηζη, ε ζηαθίδα επεξεάζηεθε 

πνιχ απφ ηελ θξίζε: «ην δηάζηεκα 1929- 1933 νη εμαγσγέο ζηαθίδαο θαη ζηαθπιηψλ 

κεηψζεθαλ θαηά πεξηζζφηεξν απφ 50%»
178

. 

Καηαιπηηθφ ξφιν ζηελ δηεπζέηεζε δεηεκάησλ επί ηεο θξαηηθήο 

παξεκβάζεσο αλέιαβε ε Αγξνηηθή ηξάπεδα πνπ ηδξχζεθε ην 1929. Βαζηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηεο ήηαλ: ε δεκηνπξγία αγξνηηθψλ πηζησηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ  

κπνξνχζαλ λα δαλεηνδνηεζνχλ θαη λα αλαιάβνπλ ηε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ ζηα κέιε 

ηνπο. Δπηπιένλ κε ηελ ίδξπζε θξαηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ζπγθέληξσλαλ ηα θπξηφηεξα 

αγξνηηθά πξντφληα, φπσο απηφ ηεο ζηαθίδαο ζε κηα ζηαζεξή ηηκή.  

Ύζηεξα απφ ηελ απαγφξεπζε ηεο εηζαγσγήο ησλ ειιεληθψλ θξαζηψλ ην 

1929 απφ ηε γαιιηθή θπβέξλεζε, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1933 εθαξκφζηεθε ην «κέηξν 

ηνπ ζηαθηδόςσκνπ»,ζην νπνίν αλαθέξζεθε ν Ρηδνζπάζηεο ιέγνληαο: «κε ηελ 

παξαζθεπή ηνπ ζηαθηδόςσκνπ βξίζθεη ηελ επθαηξία ν ιεζηξηθόο Α..Ο λα παζάξεη όιε 

ηε ζάπηα ζηαθίδα»
179

. 

Απφ ην 1930 έσο ην 1935 άξρηζε έλαο λένο θχθινο ζπιιαιεηεξίσλ κε παγία 

αηηήκαηα ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ, ηελ θαηάξγεζε ησλ θξαηηθψλ θφξσλ θαη ηελ 

εμέιημε ηεο ζηαθηδηθήο παξαγσγήο. Μέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα, δηνξγαλψζεθε ζηελ 

Πάηξα κεγάιε απεξγία κε θχξην αίηεκα ηελ αχμεζε ησλ εκεξνκίζζησλ ησλ 

ζηαθηδνπαξαγσγψλ.  

Ζ επφκελε πεξίνδνο πνπ αθνινπζεί ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηαξθή πνιηηηθή 

θξίζε πνπ θνξπθψλεηαη ζηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά ην 1936. Μέζα 

ζην πιαίζην ησλ ζπζθέςεσλ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ελψζεσλ ηεο Μεζζελίαο, 

ζπγθξνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1935 ην ζηαθηδηθφ ζπλέδξην ησλ   Γαξγαιηάλσλ
180

. 

Κχξηα αηηήκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ ε άκεζε θαηάξγεζε ηνπ Α..Ο. θαη ηνπ 
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 Α. Φξαγθηάδεο, ό.π., ζ. 136 
178

 Γ. Μειηφο, «Σξφπνη παξαγσγήο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζηελ χπαηζξν (19
νο

 θαη 20
νο

 αηψλαο)», 

ζηελ:Δπηζηεκνληθή θέςε, ηρ. 47, Μάηνο 1990, ζ. 51 
179

 Δθ. Νένο Ρηδνζπάζηεο, θ. 469, 8 Ηαλνπαξίνπ 1933 
180

Ζιία Δ. Καξακπάηζνπ, Άξζξν γηα ην «ηαθηδηθφ» ηνπ 1935 κέζα απφ αθεγήζεηο, 8 Μαξηίνπ 2015, 

http://www.chandrinou-politistikos-syllogos.gr/arthro-gia-to-stafidiko-tou-1935-mesa-apo-afigisis/, 

επίζθεςε ζηηο 27.11.2019 

http://www.chandrinou-politistikos-syllogos.gr/arthro-gia-to-stafidiko-tou-1935-mesa-apo-afigisis/
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παξαθξαηήκαηνο. Μεηά ην πέξαο ηνπ ζπλεδξίνπ εθδεισληληα9ηλ ηα πξψηα 

ζπιιαιεηήξηα θαη ζπγθξνηνχληαη νη πξψηεο ηνπηθέο επηηξνπέο ζηε Μεζζελία 

δηνξγαλψλνληαο ιατθέο εμεγέξζεηο δεηψληαο άκεζα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηεο 

πψιεζεο ζηαθίδαο ζηηο 3.600 θαη φρη ζηηο 2.900 δξαρκέο
181

.Γηα λα εμνκαιπλζνχλ ηα 

γεγνλφηα ε θπβέξλεζε Κνλδχιε θήξπμε ζηξαηησηηθφ λφκν, απνζηέιινληαο 

ζηξαηεχκαηα γηα ηελ αλαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο.  
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 Δθ. Νένο Ρηδνζπάζηεο, θ. 457, 20  Απγνχζηνπ 1933 
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Δπίινγνο 

ηελ παξνχζα εξγαζία, απνπεηξάζεθα λα πξνζεγγίζσ ην ηζηνξηθφ πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν άλζηζε θαη αηφλεζε ε ζηαθηδηθή παξαγσγή θαη ηελ πεξίνδν 1871- 

1935. Απνηππψλνληαη νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο αλαπηχρζεθε ην αγξνηηθφ 

ζηαθηδηθφ θίλεκα κε ηηο εμεγέξζεηο ησλ ζηαθηδνπαξαγσγψλκέρξη θαη ηε ζηαθηδηθή 

θξίζε. Μέζα απφ ην ζηαθηδηθφ θίλεκα εθθξάδεηαη κηα βαζηά αγσληά γηα ην κέιινλ 

θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ απφ κηα κεγάιε κεξίδα αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.Γηα ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ αγξνηηθνχ θηλήκαηνο θαηά ηε ζηαθηδηθή θξίζε έρνπλ εθθξαζηεί 

πνηθίιεο απφςεηο, φπσο εθείλε πνπ ην ζεψξεη σο έλα θαζαξά ιατθφ θίλεκα. 

Οη αγψλεο γα ηε ζσηεξία ηεο ζηαθίδαο εθθξαζηήθαλ κέζα απφ ζπλερφκελεο 

δηακαξηπξίεο ζηηο ζηαθηδνθφξεο παξαγσγέο.Οιφθιεξνη νη πιεζπζκνί ησλ 

ζηαθηδνθφξσλ επαξρηψλ πξνέβαιαλ αηηήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα ζεκαληηθφηεξα 

ήηαλ γηα ην παξαθξάηεκα, ην κνλνπψιην θαη ηελ θνξνινγηθή απνζπκθφξεζε. Ζ 

νηθνλνκηθή άλζηζε πνπ πξνήιζε απφ ηελ θπιινμήξα πνπ έπιεμε ηα γαιιηθά ακπέιηα, 

δελ δηήξθεζε πνιχ θαη ζχληνκα νδεγήζεθε ζε νηθνλνκηθφ ηέικα. Με ην μέζπαζκα 

ηεο ζηαθηδηθήο θξίζεο ην 1893 νξγαλψζεθαλ πνιιά ζπιιαιεηήξηα ζηελ Καιακάηα, 

ζηνλ Πχξγν θαη ζηελ Πάηξα, δεηψληαο κείσζε ηνπ θφξνπ, θαηά ησλ ηνθνγιχθσλ θαη 

παχζε θαηαδίσμεο θαηά ησλ νθεηιεηψλ ηνπ δεκνζίνπ. Οχηε ηα λνκνζρέδηα θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο πνπ πξνηάζεθαλ κεηέπεηηα απφ ηηο δηάθνξεο θνηλνβνπιεπηηθέο 

ζέζεηο, νχηε θαη ε ίδξπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Δληαίαο ή Πξνλνκηνύρνπ Δηαηξίαο 

απέδσζαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ επίιπζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ επί ηνπ 

ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο. Κνξσλίδα ηεο δνθεξήο ζηαθηδηθήο θξίζεο απνηέιεζε ε 

ζηαθηδηθή εμέγεξζε ηνπ 1935.  

Οη θιπδσληζκνί πνπ πξνθάιεζε ε ζηαθηδηθή θξίζε έγηλαλ ζηαδηαθά 

αηζζεηνί κε ηελ εκθάληζε λέσλ κνξθψλ νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη θνηλσληθψλ 

αλαθαηαηάμεσλ. Γηαηελ αλάδεημε ηεο ζηαθίδαο,  ηεο ππεξηξνθήο ηεο ειιεληθήο γεο  

έρεη θαηαζθεπαζηεί κνπζείν, «κνπζείν ζηαθίδαο Κνπληληψηεο»
182

 γηα ηελ πξνβνιή 

ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, κέζν ησλ νπνίσλ ζθηαγξαθνχληαη νη θνηλσληθέο 

λννηξνπίεο θαη απνηππψλνληαη ηα κνξθψκαηα ηεο παξαγσγήο δηαδηθαζίαο.Ζ 

ζηαθίδα, πνπ απνηέιεζε έλα απφ ζεκαληηθφηεξα εμαγσγηθά πξντφληα ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

                                                           
182

Σν «Μνπζείν ζηαθίδαο Κνπληληψηεο» https://couniniotis.gr/history/currants-museum/,επίζθεςε ζηηο  

2. 02.2020 

https://couniniotis.gr/history/currants-museum/
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θαη αλέζξεςε γελεέο θαη φλεηξα κέλεη δηαηππσκέλε σο πνιηηηζκηθφ απνηχπσκα ζηελ 

ζπλείδεζε ηνπ ιανχ καο.  
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Δηθ. 1:Άπισκα ζηαθίδαο γηα λα μεξαζεί. Κόξηλζνο, 1934  

Πεγή:Φσηνγξαθηθό Αξρείν Μνπζείνπ Μπελάθε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ. 2: Άπισκα ηεο ζηαθίδα γηα λα μεξαζεί 

Πεγή:Φσηνγξαθηθό Αξρείν Μνπζείνπ Μπελάθε 
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synedrio-gargalianwn 

 

 

 

https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/history/item/107474-to-stafidiko-zitima-kai-o-tasis-koulampas-meros-51o
https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/history/item/107474-to-stafidiko-zitima-kai-o-tasis-koulampas-meros-51o
https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/history/item/72558-stafidiko-synedrio-gargalianwn
https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/history/item/72558-stafidiko-synedrio-gargalianwn
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Πίλαθαο 7: Ζ εμέιημε ηεο ζηαθηδνπαξαγσγήο ζηελ Διιάδα 1830- 1924 

Πεγή: Μ. Υαηξέηεο, Καλλιέργεια ζηαθιδαμπέλοσ, Αζήλα 1833 
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Πίλαθαο 8:Αλαζεσξεκέλεοδαπάλεο θαιιηέξγεηαο ζηαθηδακπέινπ αλά ζηξέκκαγηα ην ζύλνιν ηεο 

ρώξαο, 1828 

Πεγή: Γ.Λ. Εσγξάθνο, Ιζηορία ηης ζηαθίδος, Αζήλα 1930 
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Γηαβηβαζηηθή επηζηνιή ηνπ Α.Βνύξνπ πξνο ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, ην Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο, ηνλ Απηόλνκν ηαθηδηθό Οξγαληζκό θαη ην Πνιηηηθό Γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνύ, 

1930 

Πηγή: Αξρείν Δι. Βεληδέινπ, 

http://www.venizelosarchives.gr/treeres.asp?mynode=14515&afteroot=~%CE%A6%CE%AC%

CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82%20058 
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Έδηαζεζε ηνπ Γ.Καθιακάλνπ πξνο ηνλ Α.Μηραιαθόπνπιν ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο δηαθήκηζεο 

ηεο ειιεληθήο ζηαθίδαο ζηελ Αγγιία, 1930 

Πηγή:Αξρείν Δι. Βεληδέινπ, 

http://www.venizelosarchives.gr/treeres.asp?mynode=14515&afteroot=~%CE%A6%CE%AC%

CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82%20058 
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Ηζρύνπζα Δζληθή λνκνζεζία: 

Ν.Γ.αξηζκ.3999/23-10-1959(ΦΔΚ230 Α΄1959).Πεξί ειέγρνπ ηνπ Δμαγσγηθνχ 

Δκπνξίνπ θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ 

Ν.Γ.αξίζκ.243/22-7-1969 (ΦΔΚ144 Α΄1969).Πεξί βειηηψζεσο θαη πξνζηαζίαο ηεο 

ακπεινπξγηθήο παξαγσγήο 

Π.Γ.αξηζκ.2538/27-11-1997(ΦΔΚ242 Α΄1997).Σξνπνπνίεζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο γηα ηα γεσξγηθά θαη θηεληαηξηθά θάξκαθα, ξχζκηζε ρξεψλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

Β.Γ.(ΦΔΚ 19 Α 1956) Πεξί κέηξσλ ειέγρνπ Σξπγεηνχ, απνμεξάλζεσο, εκπνξίαο, 

ζπζθεπαζίαο θαη πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηνο ηεο Κνξηλζηαθήο ζηαθίδνο 

Β.Γ.αξηζκ.552/21-6-1966(ΦΔΚ132 Α 1966).Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο 

ηνπ απφ 30.12.55 Β.Γ.‹‹πεξί κέηξσλ ειέγρνπ ηξπγεηνχ, απνμεξάλζεσο, εκπνξίαο, 

ζπζθεπαζίαο θαη πξνζηαζίαο ηεο πνηφηεηνο ηεο Κνξηλζηαθήο ζηαθίδνο 

Β.Γ.αξηζκ.735/30-11-1971(ΦΔΚ253 Α΄1971).Πεξί αληηθαηαζηάζεσο ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ Β.Γ)ηνο ππ΄αξηζ.552)1966.‹‹πεξί κέηξσλ Διέγρνπ Σξπγεηνχ, Απνμεξάλζεσο, 

Δκπνξίαο, πζθεπαζίαο θαη Πξνζηαζίαο ηεο Πνηφηεηνο ηεο Κνξηλζηαθήο ηαθίδνο›› 

Π.Γ.αξηζκ.653/23-9-1975(ΦΔΚ 216 Α΄1975).Πεξί ηππνπνηήζεσο θαη πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ  ηεο πξνο εμαγσγήλ πξννξηδφκελεο Κνξηλζηαθήο ζηαθίδνο 

Π.Γ.896/28-11-1978(ΦΔΚ214 Α΄1978).Πεξί ηππνπνηήζεσο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

ηεο πξνο εμαγσγήλ πξννξηδνκέλεο ζηαθίδνο ζνπιηαλίλαο 

Π.Γ.1357/19-12-1981.Δπηβνιή ηππνπνηήζεσο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ επί ησλ εηο ην 

εζσηεξηθφλ δηαθηλνπκέλσλ ζηαθίδσλ θνξηλζηαθήο θαη ζνπιηαλίλαο 

Π.Γ.αξηζκ.435/21-6-1982(ΦΔΚ 78 Α΄1982).Δμαγσγή κε ηππνπνηεκέλσλ ζηαθίδσλ 

θνξηλζηαθήο θαη ζνπιηαλίλαο θαζψο θαη μεξψλ ζχθσλ ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Ο.Κ 

Π.Γ.αξηζκ.215/13-6-1986(ΦΔΚ 87 Α΄1986).Δμαγσγή ζηαθηδφθαξπνπ παιαηψλ 

εζνδεηψλ 

Π.Γ.αξηζκ.43/9-2-1987(ΦΔΚ13Α΄1987).Σξνπνπνίεζε ησλ Π.Γ/ησλ:α)653/1975 

‹‹πεξί ηππνπνηήζεσο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ  ηεο πξνο εμαγσγήλ πξννξηδφκελεο 

Κνξηλζηαθήο ζηαθίδνο›› (ΦΔΚ 216Α) θαη β)896/1978‹‹πεξί ηππνπνηήζεσο θαη 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο πξνο εμαγσγήλ πξννξηδνκέλεο ζηαθίδνο ζνπιηαλίλαο›› (ΦΔΚ 

214Α) 

Π.Γ.αξηζκ.53/23-2-1987(ΦΔΚ26 Α΄1987).Σξνπνπνίεζε ησλ Π.Γ/ησλ:α)653/1975 

‹‹πεξί ηππνπνηήζεσο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ  ηεο πξνο εμαγσγήλ πξννξηδφκελεο 

Κνξηλζηαθήο ζηαθίδνο›› (ΦΔΚ 216Α) θαη β)896/1978‹‹πεξί ηππνπνηήζεσο θαη 
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πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο πξνο εμαγσγήλ πξννξηδνκέλεο ζηαθίδνο ζνπιηαλίλαο›› (ΦΔΚ 

214Α) 

ΚΤΑ αξηζκ.10849/12-5-1956 (ΦΔΚ91 Β 1956).Πεξί θαζνξηζκνχ ιηκέλσλ εμαγσγήο 

ζηαδίδνο ζνπιηαλίλαο 

ΤΑ αξηζκ.315353/5417(ΦΔΚ 795 Β 1979).Πεξί πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ 

παξαγσγηθψλ ηχπσλ ζνπιηαλίλαο 

ΤΑ αξηζκ.331080/1-10-2008(ΦΔΚ2033 Β΄2008).Ρπζκίζεηο δηαθίλεζεο ζηαθίδαο 

εζνδείαο έηνπο 2008 θαη εθεμήο 

 

 

Πίλαθαο 9:  Οη λνκνί κε ηελ πην ζεκαληηθή θαιιηέξγεηα ζηαθίδαο 

Πεγή: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμε θαη Σξνθίκσλ http://www.minagric.gr/index.php/el/for-

farmer-2/crop-production/ampeli/1062-apojiramenistafida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΡΗΝΘΗΑΚΖ ΣΑΦΗΓΑ 

 ΣΑΦΗΓΑ ΟΤΛΣΑΝΗΝΑ 

Ννκόο Καιιηεξγεζείζα Έθηαζε (ηξ.) Ννκόο Καιιηεξγεζείζα Έθηαζε (ηξ.) 

Αραταο 44887 Ζξαθιείνπ 115420 

Κνξηλζίαο 39178 Ρεζχκλνπ 3760 

Μεζζελίαο 25161     

Ζιείαο 24896     

Εαθχλζνπ 14397     

ΤΝΟΛΟ 148519 ΤΝΟΛΟ 119180 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/ampeli/1062-apojiramenistafida
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/ampeli/1062-apojiramenistafida
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Πεξίιεςε 

Με ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ζα πξνζπαζήζσ λα 

παξνπζηάζσ ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο απνιήμεηο. Σν ζηαθηδηθφ κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

αζηάζεηα, πνπ πξνθαινχζε θνηλσληθή αληζνξξνπία θαη νηθνλνκηθή δπζπξαγία. Ζ 

ζηαθίδα απνηεινχζε ην ζπνπδαηφηεξν αγξνηηθφ πξντφλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, κε ηε 

βφξεηα θαη δπηηθή Πεινπφλλεζν λα θξαηνχλ ηα ζθήπηξα ζηελ παξαγσγή θαη 

ηδηαίηεξα κε έλα πξντφλ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο, ην νπνίν είρε κεγάιε δήηεζε ζην 

εμσηεξηθφ θαη θπξίσο ζηε Μ. Βξεηαλία. 

Ο ρξνλνινγηθφο νξίδνληαο αξρίδεη ην 1871 κε ηελ ην θαζεζηψο ηεο 

αλαδηαλνκήο ησλ εζληθψλ γαηψλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Αι. Κνπκνπλδνχξνπ. Σελ 

πεξίνδν απηή παξνπζηάζηεθε ππέξκεηξε αχμεζε ηεο πεινπνλλεζηαθήο ζηαθίδαο,  

πνπ νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θπιινμήξα πνπ έπιεμε ηα γαιιηθά ακπέιηα. Ζ 

νηθνλνκηθή άλζηζε δελ δηήξθεζε πνιχ θαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890 ε 

γαιιηθή παξαγσγή άξρηζε λα επαλέξρεηαη ζην αξρηθφ ηεο επίπεδν θαη ε δήηεζε ηεο 

ειιεληθήο ζηαθίδαο ειαρηζηνπνηήζεθε ζε ζχληνκν δηάζηεκα. Χο επαθφινπζν ησλ 

πξνεγνχκελσλ ήηαλ ε εθδήισζε κηαο θξίζε ππεξπαξαγσγήο ηεο ζηαθίδαο ,φπνπ έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο παξαγσγήο έκελε αδηάζεην, ελψ ε κηθξή πνζφηεηα πνπ 

απνξξνθνχζε ε αγνξά είρε πνιχ ρακειή ηηκή. Ζ αλάξξσζε ησλ γαιιηθψλ γαηψλ θαη 

ε άλνδνο ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θιφληζαλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ ειιεληθή 

θπβέξλεζε αλαγθάζηεθε λα θεξχμεη ηε  ρψξα ζε θαηάζηεζα πηψρεπζεο. Σν 1893 

απφ ηελ θπβέξλεζε Υαξ. Σξηθνχπε παξνπζηάζηεθε ε ηδέα ηνπ παξαθξαηήκαηνο 15%, 

θαη πνπ δελ εθαξκφζηεθε κέρξη ηε  θπβέξλεζε Θενηφθε. Tν 1899 ε θξίζε εληάζεθε 

θαη ε θπβέξλεζε ηνπ Θενηφθε επηρείξεζε ηελ ίδξπζε ηεο ηαθηδηθήο Σξάπεδαο κε 

ζθνπφ ηε δαλεηνδφηεζε ησλ παξαγσγψλ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πνζφηεηαο ηεο 

παξαγφκελεο ζηαθίδαο. Καη ε ηειεπηαία πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο 

ζηέθηεθε κε απνηπρία κε απνηέιεζκα ε θαηάζηαζε λα γίλεη δξακαηηθή. 

Tν 1903 πξνηάζεθε απφ έλαλ φκηιν μέλσλ επηρεηξεκαηηψλ ε κνλνπσιηαθή 

αγνξά ηεο ζηαθίδαο γηα κηα εηθνζαεηία. Δλψ ηε αξρή έγηλε απνδεθηή δελ επνδσζε θαη 

νδήγεζε ζηελ  πηψζε ηεο θπβέξλεζεο Θενηφθε. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1903, αλέιαβε 

θαη πάιη ηελ πξσζππνπξγία ν Θενηφθεο θαη επαλεξγνπνίεζε ηε ηαθηδηθή Σξάπεδα, 

ψζηε λα απνξξνθήζεη κέξνο ηεο ππεξπαξαγσγήο σο θφξν ζε είδνο, ελψ πξνζπάζεζε 
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λα απνζαξξχλεη ηελ φπνηα επέθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηαθίδαο. Σα επφκελα ρξφληα 

πνπ αθινχζεζαλ πεξηέθιεηαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο αλάθακςεο θαη νηθνλνκηθήο 

δηεμφδνπ. Αθινχζεζαλ ην Κίλεκα ζην Γνπδί θαη ε εμέγεξζε ζην Κηιειέξ.  

Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ νη ξαγδαίεο αιιαγέο νδήγεζαλ ζηελ 

αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε. Ηδξχζεθε ε Αγξνηηθή Σξάπεδα, έγηλαλ  εγγεηνβειηησηηθά 

έξγα θαη παξαηεξήζεθε πεξαηηέξσ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο. Ζ 

θξίζε ηνπ 1929 επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εμέιημε ηεο ζηαθηδνπαξαγσγήο 

θαζφηη ε γαιιηθή θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ απαγφξεπζε ηεο εηζαγσγήο ειιεληθψλ 

θξαζηψλ. Απφ ηηο αξρέο ηε δεθαεηία ηνπ 1930 μεθίλεζε έλαο λένο θχθινο θνηλσληθψλ 

αγψλσλ, ν νπνίνο θνξπθψζεθε ην 1935-1936. Σελ πεξίνδν απηή αθνινχζεζαλ 

πνιιέο θηλεηνπνηήζεηο κε θχξηα αηηήκαηα ηελ ρνξήγεζε ησλ δαλείσλ, ηελ θαηάξγεζε 

ησλ  θξαηηθψλ θφξσλ θαη ηελ  παξνρή κέζσλ βειηίσζεο ηεο  ζηαθίδαο. 

Ύζηεξα απφ ηηο ζθνδξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ έπιεμαλ ηελ πεξηνρή ηεο 

Πεινπνλλήζνπ ηελ πεξίνδν 1934-1935 θαη ηελ έληνλε πνιηηηθή θξίζε ππξνδνηήζεθε 

ε ζηαδηαθή εμέγεξζε ηνπ 1935. Χο απφιεμε ησλ θηλήζεσλ απηψλ ζπγθξνηείηαη ηνλ 

Ηνχιην ην ζηαθηδηθφ ζπλέδξην ησλ Γαξγαιίαλσλ. ην ζπλέδξην ζα δεηεζεί ε 

θαηάξγεζε ηνπ Α..Ο. θαη ηνπ παξαθξαηήκαηνο. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ζπλεδξίνπ 

άξρηζαλ έληνλεο θηλεηνπνηήζεηο  νη νπνίεο πνιχ γξήγνξα πήξαλ ηελ κνξθή 

εμέγεξζεο. Ζ θπβέξλεζε ηνπ ζηξαηεγνχ Κνλδχιε θήξπμε ζηε πεξηνρή ην 

ζηξαηησηηθφ λφκν, απνζηέιινληαο ζηξαηεχκαηα γηα ηελ  θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


