Η ελληνική ιστοριογραφία και το ομογενές
κεφάλαιο: Προβλήματα μεθόδου και ερμηνείας
I
Χ ά ρη ς Ε ξερτζο γλ ου

Η ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ του ελληνικού ε
μπορίου στα αρχικά στάδια της ανάπτυ
φία, εδώ και αρκετό καιρό, έχει α
σχοληθεί με το ζήτημα των οικονομικώνξης του αποτελεί κοινό τόπο της ελληνι
κής ιστοριογραφίας. Οι πρώτες ελληνι
λειτουργιών της ομογένειας. Όμως αυτή
κές εμπορικές παροικίες εμφανίστηκαν
η πλευρά της ιστορίας της ομογένειας α
πάνω στους κυριότερους άξονες του ε
πέχει πολύ από το να θεωρείται ολοκλη
μπορίου, οι οποίοι ξεκινούσαν από την
ρωμένη. θ α ήταν ίσως κοινοτοπία να ι
Οθωμανική Αυτοκρατορία, διαπερνού
σχυριστεί κανείς ότι η ιστορία της ομοσαν τα εδάφη της Αυστρίας και κατέλη
γένειας είναι ένα πρόβλημα εξαιρετικά
γαν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης,
πολύπλοκο, με πολλές και συχνά αντιφα
και το αντίστροφο. Το ελληνικό εμπόριο,
τικές διαστάσεις, αλλά ακόμη και σήμερα
που είχε εμφανιστεί αρκετά νωρίς, γνώ
είναι ελάχιστες οι ειδικές μελέτες οι ο
ρισε μια ιδιαίτερη ανάπτυξη στο δεύτερο
ποίες μας δίνουν το στίγμα των λειτουρ
μισό του 18ου αιώνα. Η άνθηση αυτή, η
γιών των ελληνικών εμπορικών κοινοτή
οποία ξεπερνούσε κατά πολύ τα πλαίσκ
των στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη,
τοπικών αγορών, εκφράστηκε με την ι ,ι
και ιδιαίτερα στην Οθωμανική Αυτοκρα
σχυση, τόσο πληθυσμιακή όσο και οικο
τορία και την Αίγυπτο, τους χώρους ό
νομική. των ελληνικών παροικιών καθώς
που κατ' εξοχήν αναδείχτηκε η επιχειρη
και με τη δημιουργία νέων, ·■κάλυπτε
ματική δραστηριότητα των ομογενών. Α
κέντρα της Κεντρικής και Δετικής Ευ
ντίθετα, έχει επιχειρηθεί η ανάλυση της
ρώπης, της Νότιας Ρωσίας, των παρα
ομογένειας ως ολότητας, ως ενός φαινο
δουνάβιων περιοχών, ιταλικά και γαλλι
μένου, δηλαδή, του οποίου τόσο η σχέση
κά λιμάνια, και κυρίως το χώρο της Ο
του με το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος
θωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι ελληνικές
όσο και αυτή καθαυτή η λειτουργία του
επιχειρήσεις ασχολήθηκαν με το εισαγω
έχουν κάποια ενιαία χαρακτηριστικά.
γικό και εξαγωγικό εμπόριο των κυριότεΜια τέτοια προσέγγιση, η οποία χαρα
ρων προϊόντων των περιοχών στις οποίες
κτηρίζει τα πιο σημαντικά έργα της σύγ
δρούσαν.1
χρονης ιστοριογραφίας, αναγκαστικά
Διάφοροι ήταν οι λόγοι οι οποίοι ε
στηρίζεται σε υποθέσεις, η τεκμηρίωση
πέτρεψαν στο ελληνικό εμπόριο την άν
των οποίων δεν ήταν πάντα η αρμόζουθηση αυτή. Συχνά, και σωστά, επισημαίσα. Πρόθεση αυτού του κειμένου είναι να
νεται η καταλυτική σημασία την οποία
εξετάσει τις υποθέσεις εκείνες οι οποίες
είχαν τα διάφορα «προνόμια» τα οποία,
είναι περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτές
σε διαφορετικούς χώρους, απολάμβαναν
από το σύνολο της ελληνικής ιστοριογρα
οι Έλληνες έμποροι. Με τη λέξη αυτή α
φίας, και να επισημάνει τα κενά και τις
ποδίδεται συνήθως ένας αριθμός διατά
απλουστεύσεις οι οποίες απορρέουν, κα
τά τη γνώμη μας, από την υιοθέτηση των
ξεων, οι οποίες απέρρεαν από συνθήκες
υποθέσεων αυτών.
και διατάγματα· ειδικές διατάξεις οι ο
ποίες αφορούσαν το εμπόριο συγκεκρι
Δεν θα επιχειρήσουμε βέβαια να προ
μένων λιμανιών. άλλες διατάξεις οι ο
τείνουμε ολοκληρωμένες απαντήσεις,
ποίες προστάτευαν, με διάφορους τρό
κάτι τέτοιο θα ήταν ανέφικτο. Θα προσ
πους, το ελληνικό εμπόριο, τα κίνητρα τα
παθήσουμε όμως να παρουσιάσουμε ορι
οποία δόθηκαν από τη ρωσική κυβέρνη
σμένες προσεγγίσεις και να θέσουμε κά
ποια ερωτήματα, τα οποία πιθανόν θα
ση για τον αποικισμό της βόρειας ζώνης
της Μαύρης θάλασσας κ.ά. Σε αυτά μπο
συνέβαλαν στην έρευνα. Θα ασχοληθού
ρούν να προστεθούν και τα ιδιαίτερα
με αρχικά με τις, όχι πάντα ολοκληρωμέ:
προνόμια τα οποία απολάμβαναν Έλλη
νες, προσπάθειες περιοδολόγησης των ε
πιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ελ
νες έμποροι στην Οθωμανική Αυτοκρα
τορία, με την απόκτηση ενός μπερατιού,
ληνικού κεφαλαίου, και μετά θα εξετά
και τα οποία τους επέτρεπαν την εξάσκη
σουμε δύο ζητήματα τα οποία μας έχουν
απασχολήσει, και συγκεκριμένα τη σχέση
ση σχετικά ανεμπόδιστης εμπορίας.2
των ομογενών κεφαλαίων με το ανεξάρ
Αντίστοιχης βαρύτητας θεωρούνται
τητο ελληνικό κράτος καθώς και το χα
και τα αποτελέσματα των στρατιωτικών
ρακτήρα των κεφαλαίων αυτών. Η ανά
συγκρούσεων της εποχής, τα οποία εκτός
λυση θα κινηθεί χρονικά στην περίοδο η
από τις άλλες συνέπειες σχεδόν πάντα ε
οποία ξεκινά από τα τέλη του 18ου αιώνα
πηρέαζαν και το εμπόριο. Έτσι, οι συνε
και φθάνει μέχρι και τον Μεγάλο Πόλε
χείς συγκρούσεις ανάμεσα στην Οθωμα
μο.
νική Αυτοκρατορία, τη Ρωσία και την

Η

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ελληνική ιστοριογρα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ

152

ΘΕΜΑΤΑ

Αυστρία, σε όλο τον 18ο αιώνα, συνέβα
λαν αποφασιστικά στο άνοιγμα του ε
μπορίου τόσο στις παραδουνάβιες περιο
χές όσο και στη Μαύρη θάλασσα. Οι
εξελίξεις αυτές μπορούν να χαρακτηρι
στούν ευνοϊκές, επειδή περιόρισαν τα ε
μπόδια τα οποία αντιμετώπιζε το ευρω
παϊκό εμπόριο, και συνεπώς διευκόλυ
ναν την ενίσχυση του ελληνικού εμπορίου
και της ναυτιλίας. Λίγο αργότερα, οι Ναπολεόντιοι Πόλεμοι, ο ηπειρωτικός απο
κλεισμός και η παρακμή του γαλλικού ε
μπορίου η οποία ακολούθησε, δημιούρ
γησαν κενά, ιδιαίτερα στο μεσογειακό ε
μπόριο. τα οποία καλύφθηκαν σε σημα
ντικό βαθμό από το ελληνικό εμπόριο.
Με βάση αυτό το πλέγμα προνομίων και
ευνοϊκών συγκυριών, το ελληνικό εμπό
ριο κατόρθωσε να σταθεροποιήσει τη θέ
ση του και να ενισχύσει την κεφαλαιική
του βάση.
Την πρώτη αυτή φάση ανάπτυξης του
ελληνικού εμπορίου ακολούθησε μια νέα
περίοδος, η οποία σημαδεύτηκε από την
εμφάνιση και εδραίωση του ελεύθερου ε
μπορίου. Παρότι η περίοδος αυτή δεν έ
χει αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης έ
ρευνας, από τις άμεσες ή έμμεσες αναφο
ρές. τις οποίες συναντά κανείς στη σύγ
χρονη ελληνική ιστοριογραφία, μπορεί
να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μια φάση επιπλέον ενίσχυσης
των ελληνικών συμφερόντων.
Η εδραίωση του ελεύθερου εμπορίου,
χωρίς να επηρεάσει τις δραστηριότητες
των ελληνικών επιχειρήσεων, μετέβαλε
τους όρους και τα πλαίσια δράσης τους.
Η διευκόλυνση του εμπορίου γενικότερα,
και του ελληνικού ειδικότερα, συνέπεσε
με την εδραίωση του βιομηχανικού καπι
ταλισμού και των ανατροπών τις οποίες
αυτός θα επέφερε. Η ζήτηση πρώτων υ
λών και ειδών διατροφής και η εξαγωγή
επεξεργασμένων βιομηχανικών προϊό
ντων ενίσχυσαν σημαντικά τις εμπορικές
συναλλαγές, οι οποίες σύντομα έλαβαν
μεγάλες διαστάσεις. Όπως σωστά έχει επισημανθεί, το εμπόριο αυτό, το οποίο
στηριζόταν στην ανταλλαγή βιομηχανι
κών προϊόντων με πρώτες ύλες και είδη
διατροφής, επρόκειτο να επικρατήσει
στις ανταλλαγές ανάμεσα στην Ανατολή
και τη Δύση.
Οι σημαντικές αλλαγές στο ευρωπαϊ
κό εμπόριο μοιραία επηρέασαν την ορ
γάνωση του ελληνικού εμπορίου. Η εξέ
λιξη αυτή, η οποία σπάνια επισημαίνεται
από την ελληνική ιστοριογραφία, συν
δέεται με δύο. κυρίως, σημεία. Το πρώτο
αφορά την υποχώρηση της ιδιαίτερης βα
ρύτητας των διάφορων προνομίων, και ι
διαίτερα αυτών που απέρρεαν από τα
μπεράτια. τα οποία μέχρι τότε είχαν
διευκολύνει την ανάπτυξη του ελληνικού
εμπορίου και τα οποία, στο νέο και πολύ
πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, σταδια

κά αλλά σταθερά έχασαν τη σημασία
τους. Το δεύτερο σημείο αφορά την ενί
σχυση της οργάνωσης των ελληνικών επι
χειρήσεων με τη σημαντική επέκταση των
δικτύων τους, αλλά και τη μεγάλη αύξη
ση των ευρωπαϊκών τους πιστώσεων, οι

οποίες επέτρεψαν την άνετη χρηματοδό
τηση των δραστηριοτήτων τους.3
Στις αλλαγές αυτές, οι οποίες επανα
προσδιόρισαν τους όρους δράσης του ελ
ληνικού εμπορίου, ήρθαν να προστεθούν
και οι αλλαγές της συγκυρίας που οδήγη
σαν στη μεγάλη αύξηση της ζήτησης πολ
λών από τα προϊόντα των Βαλκανίων και
της Μέσης Ανατολής, και ενίσχυσαν τους
άτυπους εξωστρεφείς τομείς των οικονο
μιών αυτών. Ο Κριμαϊκός Πόλεμος επη
ρέασε σημαντικά την εξαγωγή και τις τι
μές των σιτηρών, ενώ στο ίδιο διάστημα
παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση της
παραγωγής ακατέργαστου μεταξιού, η ο
ποία οφειλόταν στην καταστροφή των
γαλλικών κουκουλιών. Λίγο αργότερα, ο
Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος θα
δώσει σημαντική ώθηση στην καλλιέρ
γεια του βαμβακιού στη Μακεδονία, τη
Μικρά Ασία και την Αίγυπτο.4 Το ελλη
νικό εμπόριο επωφελήθηκε από τις εξε
λίξεις αυτές και οι Έλληνες έμποροι α
σχολήθηκαν τόσο με την εμπορία όσο και
με την καλλιέργεια των εξαγώγιμων
προϊόντων.
Μια άλλη, εξίσου σημαντική, συνέ
πεια της ενίσχυσης του ελληνικού ομογε
νούς κεφαλαίου, την περίοδο αυτή, ήταν
η εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος
για άλλους τομείς πέρα από το εμπόριο
και τη ναυτιλία. Πρόκειται για την εμ
φάνιση των ελληνικών τραπεζών, ιδιαί
τερα στην Κωνσταντινούπολη αλλά και
στο Λονδίνο και την Αίγυπτο. Οι τράπε
ζες της Πόλης αναμείχθηκαν ενεργά στη
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δανειοδότηση της εξυπηρέτησης του ο
θωμανικού χρέους, την περίοδο αυτή, α
ποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Η συστη
ματική ενασχόληση των πρώην εμπόρων
με τραπεζικές εργασίες και η σταδιακή
παραμέληση του εμπορίου αποτέλεσε,
κατά τη γνώμη μας, ιδιαίτερα σημαντική
εξέλιξη.5
Υπογραμμίζουμε όμως ότι η αύξηση
των δραστηριοτήτων των ελληνικών επι
χειρήσεων, σε μεγάλο βαθμό, φαίνεται
ότι οφειλόταν στις διασυνδέσεις τους με
το ευρωπαϊκό κεφάλαιο και τις ευρω
παϊκές πιστώσεις. Οι περισσότεροι ελλη
νικοί εμπορικοί οίκοι, όπως και οι ελλη
νικές τράπεζες της Πόλης, συνέδεσαν σε
μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη τους με τις
πιστώσεις αυτές
αναπόφευκτα ο πε
ριορισμός τους είχε, συνήθως, σημαντι
κές επιπτώσεις στις εργασίες τους.
Η περίοδος η οποία ακολούθησε, και
η οποία φτάνει μέχρι και την έναρξη του
Μεγάλου Πολέμου, σημαδεύτηκε από τη
μεγαλύτερη, μέχρι τότε, διείσδυση ευρω
παϊκών κεφαλαίων στις χώρες της «περι
φέρειας». Η περίοδος αυτή ορίζεται συ
νήθως ως η κατ’ εξοχήν φάση παρακμής
του ρόλου και των λειτουργιών του ομο
γενούς κεφαλαίου. Πιστεύουμε ότι μια
τέτοια θεώρηση δεν είναι ικανοποιητική,
επειδή, κατά την άποψή μας, αδυνατεί
να συλλάβει επαρκώς την επέκταση των
δραστηριοτήτων και τη δυναμική του ελ
ληνικού κεφαλαίου. Προβάλλεται συνή
θως το επιχείρημα ότι η διείσδυση του
ευρωπαϊκού κεφαλαίου στην Ανατολική

καπιταλισμός, τόσο στη διακίνηση όσο
και στην παραγωγή αγαθών και πρώτων
υλών, πρέπει να άφησαν σημαντικά περι
θώρια στο ελληνικό κεφάλαιο σε χώρε;
όπιο; η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η
Αίγυπτος και η Ρουμανία. Τα περιθώρια

Μεσόγειο υποβάθμισε ουσιαστικά το ρό
λο των ελληνικών επιχειρήσεων.*1 Όμως
αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να αποδει
χτεί και το οποίο μέχρι τώρα βρίσκεται
στο επίπεδο της υπόθεσης. Αν και δεν
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε παρά ε
λάχιστα πράγματα για τις σχέσεις ανάμε
σα στο ελληνικό και το ευρωπαϊκό κεφά
λαιο, την περίοδο αυτή, δηλαδή για τις
μορφές συνεργασίας και ανταγωνισμού
Ελλήνων και ξένων κεφαλαιούχων, φαί
νεται ότι η εισαγωγή ευρωπαϊκού κεφα
λαίου είχε αντιφατικές επιπτώσεις στις
δραστηριότητες του ελληνικού κεφαλαί
ου.
θ α μπορούσε κανείς να αναφέρει το
μείς στους οποίους η διείσδυση του ευ
ρωπαϊκού κεφαλαίου δημιούργησε έντο
να προβλήματα στις ελληνικές επιχειρή
σεις. Αναφέρουμε για παράδειγμα τη ση
μαντική μείωση των βραχυπρόθεσμων
δανείων των ελληνικών τραπεζών του
Γαλατά στο οθωμανικό δημόσιο, που ή
ταν η άμεση συνέπεια της σχεδόν απο
κλειστικής χρηματοδότησης της Τουρ
κίας από την Οθωμανική Τράπεζα και
τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές μετά τη
διευθέτηση του οθωμανικού χρέους και
την εγκαθίδρυση του Οργανισμού του
Δημόσιου Χρέους, το 1881. Θα ήταν ό
μως εξαιρετικά παρακινδυνευμένο να
καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι α
νάλογες επιπτώσεις υπήρξαν σε όλο το
φάσμα των δραστηριοτήτων του ελληνι
κού ομογενούς κεφαλαίου. Οι ισορρο
πίες τις οποίες επέβαλε ο βιομηχανικός

αυτά προσδιορίζονται τόσο από τη σημα
ντική αύξηση του εμπορίου όσο και από
το άνοιγμα νέων τομέων επενδύσεων Το
εξωτερικό εμπόριο της Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας, την περίοδο 1880-1913. υ
περδιπλασιάστηκε. Σε μέσους όρους έφθασε τα 63,4 εκ. Τ.Λ. την περίοδο 191013, από 30,3 εκ. Τ.Λ. την περίοδο 188083. Στην Αίγυπτο υπήρχε μια αντίστοιχη
εξέλιξη. Την ίδια περίοδο, παρατηρήθη
κε υπερτριπλάσιασμός των εισαγωγών
και υπερδιπλασιασμός των εξαγωγών.
Παράλληλα, παρατηρήθηκε μια σημαντι
κή αύξηση των επενδύσεων σε τομείς ό
πως οι σιδηρόδρομοι, τα μεταλλεία, τα
δημόσια έργα, τη γεωργία και τη βιομη
χανία, τόσο στην Οθωμανική Αυτοκρα
τορία όσο και στην Αίγυπτο.7
Στο στάδιο που βρίσκεται η ιστορική
έρευνα στην Ελλάδα, είναι αδύνατον να
προσδιορίσει κανείς με ακρίβεια το ρόλο
του ομογενούς κεφαλαίου στις διαδικα
σίες αυτές, καθώς και το μερίδιο το ο
ποίο είχε. Μπορούμε όμως να γνωρίζου
με ότι η παρουσία Ελλήνων κεφαλαιού
χων ήταν αισθητή σε όλες αυτές τις δρα
στηριότητες.'* Βέβαια, το γεγονός της πα
ρουσίας αυτής δεν σημαίνει ότι οι ελληνι
κέ; επιχειρήσεις έπαψαν να κινούνται
στα πλαίσια των πιστωτικών εξαρτή
σεων. αντίθετα, οι πιστώσεις τους από
την Ευρώπη θα πρέπει να αυξήθηκαν.
Καταδεικνύει όμως, κατά τη γνιόμη μας.
τις δυνατότητες προσαρμογής του ομογε
νούς κεφαλαίου στις νέες συνθήκες κα
θώς και τη όΐ’ναμική του. φαινόμενα τα
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οποία σίγουρα δεν μπορούν να αποδο
θούν με τον όρο παρακμή.
Αν όμως οι παρατηρήσεις αυτές ι
σχύουν, κατά τη γνώμη μας. για τις δρα
στηριότητες του ελληνικού κεφαλαίου
στο χώρο τη; Ανατολικής Μεσογείου,
δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο και για τις
άλλες περιοχές όπου δρούσαν ελληνικές
επιχειρήσεις. Χωρίς να υπάρχουν ειδικές
μελέτες για την ύστερη αυτή περίοδο, συναντάται συχνά στην ελληνική ιστοριο
γραφία η διαπίστωση —βασισμένη περισ
σότερο στη διαίσθηση παρά στην έρευ
ν α - της υποχώρησης των ελληνικών συμ
φερόντων στη Νότια Ρωσία, την Κεντρι
κή Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Αν και δεν
είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε την
ορθότητα αυτής τη; διαπίστωσης -υ π ό 
θεσης κατά τη 'γνώμη μ α ς-, τείνουμε να
πιστέψουμε ότι τα ελληνικά συμφέροντα
όντως υποχώρησαν, τουλάχιστον στη
Νότια Ρωσία και. εν μέρει, στα Βαλκά
νια. Επισημαίνουμε όμως ότι, όσον αφο
ρά τη Νότια Ρωσία, βασίζουμε την υπό
θεση αυτή στη γενική κατάσταση του ε
μπορίου της περιοχής αυτής, όπως του
λάχιστον διαμορφώθηκε μετά την εκδή
λωση του αμερικανικού ανταγωνισμού
και της πτώσης της τιμής των σιτηρών,
παρά σε κάποιες μελέτες γύρω u.tô το ελ
ληνικό εμπόριο στην περιοχή, οι οποίες
άλλωστε δεν υπάρχουν. Την ίδια πρότα
ση. την οποία θα εξετάσουμε και πιο κά
τω, μπορούμε να διατυπώσουμε και για
κάποια από τα νεοσύστατα βαλκανικά
κράτη, ιδιαίτερα για το βουλγαρικό. Χω
ρίς και σε αυτή την περίπτωση να υπάρ
χουν οι μελέτες που θα μας επέτρεπαν να
διαπιστώσουμε την πορεία του ελληνι
κού κεφαλαίου στη χώρα αυτή, τουλάχι
στον μέχρι και τι; αρχές του 20ού αιώνα,
μπορούμε να υποθέσουμε με σχετική α
κρίβεια το ζημίωμα των ελληνικών συμ
φερόντων στη Βουλγαρία ως αποτέλεσμα
της αντίδρασης του βουλγαρικού εθνικι
σμού στην ελληνική στάση πάνω στο Μα
κεδονικό, αντίδραση η οποία οδήγησε,
μετά το 1906, σε μαζικές διώξεις και με
τανάστευση του ελληνικού στοιχείου.
Έτσι, λοιπόν, οι δραστηριότητες του
ελληνικού κεφαλαίου, την περίοδο αυτή,
φαίνεται ότι γνώρισαν σημαντικές δια
φοροποιήσεις. Στην περιοχή τη; Ανατο
λικής Μεσογείου το κεφάλαιο αυτό, έστω
και στις νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η
μαζική εισροή του ευρωπαϊκού κεφαλαί
ου. συνέχισε να έχει σημαντικές δραστη
ριότητες. Αντίθετα, τα ελληνικά συμφέ
ροντα υποχώρησαν σε άλλου; χώρους,
όπου μέχρι τότε είχαν σημαντική παρου
σία. αν και η υποχώρηση αυτή δεν οφεί
λεται άμεσα στον ευρωπαϊκό ανταγωνι
σμό.
Πιστεύουμε ότι η διαφορετική πορεία

τμηματων του εΛ/.ηνικου ομογενούς κε
φαλαίου δημιουργεί σημαντικά προβλή
ματα στην περιοδολόγηση εκείνη η οποία
προτάσσει την υπόθεση της παρακμής
των δραστηριοτήτων και του ρόλου του
ομογενούς κεφαλαίου στην ύστερη αυτή
περίοδο. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί
αμέσως στο ερώτημα κατά πόσον είναι
δυνατή μια περιοδολόγηση των επιχειρη
ματικών δραστηριοτήτων του ελληνικού
κεφαλαίου, στο βαθμό που παρατηρείται
μια τέτοια διαφοροποίηση. Αν η περίο
δος η οποία φτάνει μέχρι και το 1870. και
η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως η
κατ' εξοχήν φάση σχεδόν απροβλημάτιστης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυ
τών, παρουσιάζει χαρακτηριστικά τα ο
ποία. με λίγες εξαιρέσεις, ισχύουν για το
σύνολο του ομογενούς κεφαλαίου, η πε
ρίοδος που ακολουθεί παρουσιάζει απο
κλίσεις στην πορεία των διαφόρων τμη
μάτων της ομογένειας. Εμείς δεν θα επι
χειρήσουμε να προτείνουμε μια συγκε
κριμένη απάντηση στο ερώτημα αυτό, θ α
επισημάνουμε όμως ότι η διαφοροποίηση
αυτή δεν ήταν άσχετη με την ενίσχυση της
τάσης ενσωμάτωσης των «περιφερεια
κών» οικονομιών στον νέο διεθνή κατα
μερισμό εργασίας και με τις αντιφάσεις
που εμπεριείχε η διαδικασία αυτή. Κατά
τη γνώμη μας. όμως, μια ανάλυση των
δραστηριοτήτων του ελληνικού ομογε
νούς κεφαλαίου, στην ύστερη αυτή πε
ρίοδο. θα χρειαστεί να απομακρυνθεί
από τη θεώρησή του οι ς ομοιογενούς φαι
νομένου. το οποίο όταν εκπλήρωσε το
ρόλο του. οδηγήθηκε στην παρακμή. Ε
πιπλέον. θα χρειαστεί να εξεταστούν οι
διαφορετικές πορείες τμημάτων του ελ
ληνικού κεφαλαίου σε άμεση συνάρτηση
με τις οικονομίες των χωρών στις οποίες
δρούσαν, οικονομίες που. στο τελευταίο
τέταρτο του 19ου και στις αρχές του
20ού αιώνα, δέχτηκαν σημαντικές επι
δράσεις από πολλούς παράγοντες. Στο
πλαίσιο αυτό, θα χρειαστεί να ελεγχθούν
οι βεβαιότητες που αφορούν τις δραστη
ριότητες του ελληνικού κεφαλαίου και οι
οποίες στηρίζονται σε μια μάλλον μηχα
νιστική χρήση κατηγοριών, όπως η διείσ
δυση των ευρωπαϊκών κεφαλαίων, η ε
πέκταση των βιομηχανικών οικονομιών,
το πέρασμα του καπιταλισμού στο ιμπε
ριαλιστικό του στάδιο, η επίδραση της α
ποικιοκρατίας κ.λπ. Μια νέα θεώρηση
θα επέτρεπε την επανεκτίμηση της πο
ρείας του ελληνικού κεφαλαίου, κατά την
περίοδο αυτή, και τη διερεύνηση των
σχέσεων που διαμορφώθηκαν μέσα στις
τάξεις του. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα ήταν
δυνατόν να προσδιοριστούν με μεγαλύτε
ρη ακρίβεια πλευρές της πολιτικής/στρατηγικής του. και ιδιαίτερα η δυνατότητα
και οι μορφές προσαρμογής του ομογε
νούς κεφαλαίου - ή μη- στις νέες συν
θήκες.

II
ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ που θα θέλαμε να

θίξουμε αφορά τη σχέση του ομογενούς
κεφαλαίου με το ελληνικό κράτος. Πι
στεύουμε ότι το θέμα αυτό αποτελεί κλα

σικό παράδειγμα του τρόπου με τον ο
ποίο η ελληνική ιστοριογραφία αντιλαμ
βάνεται την ομογένεια. Το σύνολο σχε
δόν της ιστοριογραφίας αυτής επισημαί
νει την τάση στροφής των κεφαλαίων της
ομογένειας προς την Ελλάδα, γεγονός α
ναμφισβήτητο. Οι απαρχές μάλιστα αυ
τής της κίνησης έχουν οριστεί και χρονι
κά: είναι η δεκαετία του 1870. Η κίνηση
αυτή αποδίδεται σε δύο παράγοντες. Ο
πρώτος αφορά την ενίσχυση των εθνικι
στικών κινημάτων, η οποία κατέληξε
στην αύξηση των πιέσεων απέναντι στις
κοινότητες των Ελλήνων.9 Ο δεύτερος α
φορά την επίδραση του ευρωπαϊκού κα
πιταλισμού. Υποστηρίζεται ότι η μαζική
εισροή ευρωπαϊκών κεφαλαίων στις χώ
ρες της «περιφέρειας», διαδικασία η ο
ποία εντάθηκε μετά την εκδήλωση της
Μεγάλης Ύφεσης της ευρωπαϊκής οικο
νομίας. δημιούργησε ανταγωνισμό στο ο
μογενές κεφάλαιο και επέφερε μείωση
των κερδών του. Η Ελλάδα αποτέλεσε τη
διέξοδο εκείνη η οποία θα μπορούσε να
αναπληρώσει τις απώλειες αυτές.1" Η α
νάλυση αυτή συνδυάζει τη στροφή κεφα
λαίων στην Ελλάδα με την παρακμή του
ρόλου και των δραστηριοτήτων του ομο
γενούς κεφαλαίου στις χώρες όπου
δρούσε. και θεωρεί ότι η στροφή ήταν το
άμεσο αποτέλεσμα αυτής της παρακμής.
Πράγματι, τόσο τα εθνικιστικά κινή
ματα όσο και η εισαγωγή ευρωπαϊκών
κεφαλαίων είναι δύο φαινόμενα που κά
νουν αισθητή την παρουσία τους μέσα
στη δεκαετάι του 1870. Μπορεί όμως ο
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συνδυασμός της επίδρασης των δύο αυ
τών παραγόντων να προσφέρει μια ικα
νοποιητική απάντηση στο ζήτημα της
στροφής των ομογενών κεφαλαίων στην
Ελλάδα: Η ανάπτυξη εθνικιστικών κινη
μάτων. ως παράγοντας που επηρέασε τη
θέση του ελληνικού κεφαλαίου, είναι ένα
ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζε
ται με ιδιαίτερη προσοχή. Είναι δύσκολο
να αρνηθεί κανείς τον καταλυτικό ρόλο
που έπαιξ ν τα εθνικιστικά κινήματα
στον μακρύ ιστορικό χρόνο. Η εκρίζωση
των συμφερόντων του ελληνικού κεφα
λαίου, τόσο στην Οθωμανική Αυτοκρα
τορία όσο και στην Αίγυπτο, οφείλεται
σε μεγάλο βαθμό στην επίδραση αυτών
των κινημάτων. Όμως δεν νομίζουμε ότι
ο παράγοντας αυτός, στην περίοδο μέχρι
και πριν τον Μεγάλο Πόλεμο, είχε ιδιαί
τερη βαρύτητα για το ελληνικό κεφάλαιο.
Ο λόγος είναι αρκετά απλός. Στις περι
πτώσεις όπου η ενίσχυση των εθνικιστι
κών πιέσεων θα μπορούσε να επηρεάσει
τη θέση του ομογενούς κεφαλαίου, το τε
λευταίο ήταν ανίσχυρο. Αναφερόμαστε
κυρίως στα βαλκανικά εθνικά κράτη, και
ιδιαίτερα στη Βουλγαρία, τα οποία ι
δρύθηκαν μετά το Συνέδριο του Βερολί
νου. Αντίθετα, στην Οθωμανική Αυτο
κρατορία αλλά και στην Αίγυπτο, η ισχυ
ρή παρουσία του ελληνικού κεφαλαίου
δεν απειλήθηκε σοβαρά κατά το διάστη
μα αυτό. Στην Οθωμανική Αυτοκρατο
ρία, η πρώτη σύγκρουση του ελληνικού
κεφαλαίου με τον αναπτυσσόμενο τουρ
κικό εθνικισμό παρατηρήθηκε μόλις την

τάλληλη προσαρμοστικότητα στις συν
θήκες που δημιουργούσε η διείσδυση του
ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Δεν είναι
πρόθεση του κειμένου αυτού να εξετάσει
το ζήτημα αυτό. Θα ασχοληθούμε όμως
με μία πλευρά του: Σε ποιο βαθμό το εν

περίοδο 1909-11, με αφορμή το ζήτημα
της Κρήτης," ενώ στην Αίγυπτο η αντί
θεση αυτή εμφανίστηκε πολύ αργότερα.
Η αιτιολόγηση της στροφής των ομογε
νών κεφαλαίων στην Ελλάδα, τόσο τα
πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1870 όσο
και αργότερα, με βάση την υπόθεση αυ
τή, δεν είναι, λοιπόν, ούτε επαρκής ούτε
πειστική.
Θα χρειαστεί να ασχοληθούμε περισ
σότερο με τον δεύτερο παράγοντα, ο ο
ποίος θεωρείται υπεύθυνος για την εξά
σκηση ανάλογων πιέσεων στο ελληνικό
κεφάλαιο, δηλαδή με την εισαγωγή ευρω
παϊκών κεφαλαίων. Δεν μπορούμε εδώ
να εξετάσουμε κατά πόσο και σε ποιο
βαθμό η διείσδυση του ευρωπαϊκού κα
πιταλισμού, στις χώρες όπου είχε προσ
βάσεις το ελληνικό κεφάλαιο, επηρέασε
τα κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων.
Μια τέτοια υπόθεση, παρότι πρέπει εν
μέρει να ευσταθεί, δεν φαίνεται να απο
τελεί επαρκή εξήγηση για τη διεξαγωγή
επενδύσεων του ομογενούς κεφαλαίου
στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη επισημάνει
ότι η διείσδυση του ευρωπαϊκού κεφα
λαίου δεν κατέληξε στον περιορισμό της
δράσης του ελληνικού κεφαλαίου, τονί
ζοντας ταυτόχρονα ότι η σύνδεση του τε
λευταίου με τις ευρωπαϊκές πιστώσεις ή
ταν ήδη στενή, τουλάχιστον από τα μέσα
του 19ου αιώνα.
Με δεδομένο, λοιπόν, το γεγονός ότι
το ελληνικό κεφάλαιο συνέχισε να δρα α
ποτελεσματικά, θα πρέπει να υποθέσει
κανείς ότι το τελευταίο επέδειξε την κα

διαφέρον ορισμένων ομογενών για την
ελληνική οικονομία, ενδιαφέρον που
πρωτοεκδηλώθηκε στις αρχές του 1870,
συνδέεται με την εισαγωγή του ευρωπαϊ
κού κεφαλαίου. Είναι δυνατόν η Ελλάδα
να επιλέχτηκε ως ο χώρος που θα μπο
ρούσε να φιλοξενήσει τα ομογενή κεφά
λαια, τα οποία αναγκάζονταν να απομα
κρυνθούν λόγω του ανταγωνισμού ; Μια
καταφατική απάντηση σε αυτό το εροπημα θα προϋπέθετε τη διαπίστωση ότι τις
πιθανές απώλειες από τις επενδύσεις
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την
Αίγυπτο ήταν δυνατόν να αντισταθμί
σουν επενδύσεις και κέρδη στην Ελλάδα.
Είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί στην
υιοθέτηση αυτής της άποψης.
Η δημιουργία του ελληνικού κράτους
δεν άλλαξε στο ελάχιστο τον προσανατο
λισμό των επιχειρηματικών δραστηριο
τήτων του ομογενούς κεφαλαίου.12 Το
κράτος αυτό, παρότι σταδιακά απέκτησε
ιδιαίτερο βάρος ως το εθνικό κέντρο του
ελληνισμού, δεν αποτέλεσε και χώρο ε
πενδύσεων. Ενδιαφέρον για επενδύσεις
εκδηλώθηκε μόλις στις αρχές της δεκαε
τίας του 1870, όταν, με πρωτοβουλία κυ
ρίως ομογενών κεφαλαιούχων της Πό
λης, δημιουργήθηκαν ανώνυμες εται
ρείες, τράπεζες, μεταλλεία, σιδηροδρομι
κές επιχειρήσεις κ.ά.13 Αντίθετα, οι ομο
γενείς κεφαλαιούχοι ελάχιστη σημασία
έδωσαν στα ελληνικά χρεόγραφα των ε
σωτερικών δανείων της περιόδου 18621876, επειδή οι τίτλοι αυτοί, λόγω του α
ποκλεισμού του ελληνικού δημοσίου από
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τις αγορές της Ευρώπης, δεν αντιπροσώ
πευαν εύκολα μετατρέψιμες αξίες και για
αυτόν το λόγο ήταν άχρηστοι στους κε
φαλαιούχους αυτούς.14 Οι επενδύσεις ό
μως στην Ελλάδα δεν μπορούν να θεωρη
θούν αποτέλεσμα του ευρωπαϊκού αντα
γωνισμού. Αντίθετα, συνδέονται απο
κλειστικά με την επενδυτική έξαρση που
παρατηρήθηκε στην Κωνσταντινούπολη,
την περίοδο 1871-73, και ήταν μέρος της
μεγάλης επέκτασης των τραπεζικών, ι
δίως, εργασιών στην οθωμανική πρω
τεύουσα. Τόσο από την άποψη της απα
σχόλησης κεφαλαίων όσο και από την ά
ποψη της βαρύτητάς τους, οι επενδύσεις
των ελληνικών τραπεζών της Πόλης στην
Ελλάδα, την περίοδο αυτή, αποτέλεσαν
ένα μικρό κλάσμα του ενεργητικού τους.
Όταν η κρίση της Βιέννης, την άνοιξη
του 1873, και η αισθητή μείωση του α
ξιόχρεου του οθωμανικού κράτους δη
μιούργησαν προβλήματα στη χρηματαγο
ρά της Πόλης, τα επενδυτικά σχέδια για
την Ελλάδα μοιραία εξασθένησαν.15
Το ενδιαφέρον των ομογενών κεφα
λαιούχων για την ελλαδική οικονομία αναζωπυρώθηκε μόνο προς το τέλος της
δεκαετίας του 1870. Η διευθέτηση του ελ
ληνικού χρέους άνοιξε ένα σημαντικό κα
νάλι επενδύσεων και οι ομογενείς ήταν οι
πρώτοι οι οποίοι επωφελήθηκαν. Πα
ράλληλα με τη σύνδεση της χώρας με τα
δυτικά χρηματιστήρια, εμφανίστηκαν και
πολλά επενδυτικά σχέδια, που αφορού
σαν σιδηρόδρομους, μεταλλεία και δη
μόσια έργα.16 Στα περισσότερα από τα
σχέδια αυτά οι ομογενείς είχαν την πρω
τοβουλία. Θα μπορούσε όμως κανείς να
ισχυριστεί ότι η συμμετοχή ομογενών κε
φαλαίων στις επενδύσεις αυτές έγινε για
να αναπληρωθούν οι απώλειες από τον
ανταγωνισμό με τα ευρωπαϊκά κεφάλαια
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή την
Αίγυπτο;17 Πιστεύουμε πως όχι. Αναμ
φίβολα, την περίοδο 1880-1914, το ενδια
φέρον των ομογενών για την ελληνική οι
κονομία είναι περισσότερο έντονο και
σταθερό. Η δική μας υπόθεση, όμως, δεν
αποδέχεται ότι η Ελλάδα επιλέχτηκε ως ο
κατ' εξοχήν χώρος όπου μπορούσαν να
δράσουν ανενόχλητα τα ομογενή κεφά
λαια. Την περίοδο αυτή, διαπιστώνεται
μια σημαντική τάση επέκτασης των εργα
σιών του ελληνικού ομογενούς κεφαλαί
ου και μια διαφοροποιημένη, σε σχέση με
το παρελθόν, επενδυτική πολιτική. Απο
τέλεσμα αυτής της πολιτικής, η οποία δεν
είναι άσχετη με το θέμα της προσαρμο
στικότητας του ομογενούς κεφαλαίου
στις νέες συνθήκες, είναι η συστηματική
ενασχόληση με νέους τομείς επενδύσεων,
καθώς και η, όσο το δυνατόν, μεγαλύτε
ρη γεωγραφική επέκταση των εργασιών.
Δεν είναι τυχαίο που οι ελληνικές τράπε
ζες της Πόλης δεν περιορίζουν τις χρημα
τοδοτήσεις τους στην Οθωμανική Αυτο-

κρατορία ή την Αίγυπτο και την Ελλάδα,
αλλά συμμετέχουν ενεργά στη δανειοδό
τηση μέχρι και λατινοαμερικανικών κυ
βερνήσεων.18
Τείνουμε να πιστέψουμε, λοιπόν, ότι
οι επενδύσεις τιυν ομογενών στην Ελλά
δα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ήταν
μέρος αυτής της «διεθνοποιημένης» λει
τουργίας του ελληνικού κεφαλαίου και
δεν φαίνεται να ήρθαν σε αντιδιαστολή
με το μοντέλο επενδύσεων σε μεγάλη κλί
μακα. που είχε επιλέξει το ομογενές κε
φάλαιο. Βέβαια, η υπόθεση αυτή δεν α
ποκλείει περιπτώσεις οριστικής μεταφο
ράς κεφαλαίων και μόνιμης εγκατάστα
σης στην Ελλάδα. Παρότι τέτοιες περι
πτώσεις -καταγραφή των οποίων δεν υ
πάρχει- δεν θα έπρεπε να αποκλειστούν,
δεν πιστεύουμε ότι δίνουν το στίγμα των
κυρίαρχων τάσεων ανάμεσα στον επιχει
ρηματικό κόσμο της ομογένειας.18

οίκου, ο οποίος διαμεσολαβούσε ανάμε
σα στον ντόπιο παραγωγό και τον Ευρω
παίο έμπορο, από τον καραβοκύρη έμπο
ρο και εφοπλιστή, ο οποίος έκανε εμπό
ριο με προμήθεια, στον αυτόνομο έμπο
ρο. ο οποίος έκανε εμπόριο για λογαρια

III
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ζητημάτων το ο

ποίο θα μας απασχολήσει αφορά το χα
ρακτήρα των οικονομικών λειτουργιών
της ομογένειας. Στη σύγχρονη ελληνική ι
στοριογραφία η ομογένεια θεωρείται,
συνήθως, ως ένα ενδιάμεσο στριόμα, του
οποίου η ανάλυση του χαρακτήρα ξεκι
νά αλλά και εξαντλείται στις μεταπρατικές λειτουργίες του. Εκτός από ορισμένες
εξαιρέσεις, στη σύγχρονη ιστοριογρα
φία20 το ελληνικό ομογενές κεφάλαιο
θεωρείται ότι αποτέλεσε τον κρίκο ανά
μεσα στις βιομηχανικές οικονομίες της
Ευρώπης και στις χώρες της περιφέρειας,
και ότι συνέβαλε στην υποταγή των τε
λευταίων στις πρώτες.'1 Ο μεταπρατισμός, λοιπόν, συνυπεύθυνος για την κα
θυστέρηση και υπανάπτυξη των περιφε
ρειακών οικονομιών, αναγορεύτηκε ως η
κύρια πλευρά της δραστηριότητας του ο
μογενούς κεφαλαίου και, επιπλέον, θεω
ρήθηκε ως υπεύθυνος για τη σφυρηλάτηση σχέσεων εξάρτησης με τον ευρωπαϊκό
καπιταλισμό.
Πράγματι, μια από τις βασικότερες
οικονομικές λειτουργίες της ομογένειας.
και για ένα μεγάλο διάστημα η μοναδική,
αφορούσε την ανταλλαγή προϊόντων α
νάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Η
λειτουργία του εμπόρου-ενδιάμεσου ήταν
κομβικό σημείο στην ανάπτυξη του ελλη
νικού εμπορίου και αποτέλεσε τη βάση
της συσσώρευσης κεφαλαίου. Πιστεύου
με όμως ότι η έννοια του μεταπρατισμού
δεν μπορεί να εκφράσει επαρκώς την πολυπλοκότητα των οικονομικών δραστη
ριοτήτων της ομογένειας. Καταρχάς η έν
νοια της ανταλλαγής ενυπάρχει σε όλες
τις οικονομικές συναλλαγές, αλλά το
πρόβλημα δεν βρίσκεται εκεί. Οι φάσεις
ανάπτυξης του ελληνικού εμπορίου, το
πέρασμα από τον υπάλληλο ευρωπαϊκού

σμό του σε μεγάλη γεωγραφική κ/.ιμακα
έχοντας το δικό του εμπορικό δίκτυο και
τα δικά του. έστω και ανεπαρκή, κεφά
λαια. δεν μπορούν να αποδοθούν με τον
όρο μεταπρατισμός. Πολύ περισσότερο,
δεν μπορεί να εκφραστεί με τον όρο αυ
τό το πέρασμα από το εμπόριο στις τρα
πεζικές εργασίες και αργότερα στις άμε
σες επενδύσεις. Οπωσδήποτε, οι τελευ
ταίες αυτές διεργασίες ούτε αφορούσαν
το σύνολο του ομογενούς κεφαλαίου ούτε
εκδηλώθηκαν σε όλο τον γεωγραφικό
χώρο στον οποίο έδρασε αυτό, στον μα
κρύ ιστορικό χρόνο. Έχουν εντοπιστεί,
όμως, και είναι αναγκαίο να εξεταστούν
και να τους δοθεί η ανάλογη βαρύτητα.
Επιπλέον, με τη χρήση του όρου μεταπρατισμός αποδίδει συνήθως κανείς την
κατηγορία ότι οι Έλληνες κεφαλαιούχοι,
σε όλη την περίοδο της δράσης τους, α
ποδέχτηκαν και διευκόλυναν τη διείσδυ
ση του ευρωπαϊκού καπιταλισμού. Η κα
τηγορία αυτή απορρέει από τη στενή
σχέση του ομογενούς κεφαλαίου με τον
ευρωπαϊκό καπιταλισμό, σχέση η οποία
στον μακρύ ιστορικό χρόνο είχε πολλές
πλευρές. Αυτή η υπόθεση όμως, πέρα
από τον γενικευμένο και αφοριστικό χα
ρακτήρα της. χάνει από το οπτικό της πε
δίο τόσο τη δυναμική του ευρωπαϊκού
καπιταλισμού και τις ανατροπές τις ο
ποίες επέφερε, όσο και τη δυναμική και
προσαρμοστικότητα του ελληνικού κεφα
λαίου στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συν
θήκες· κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες ξε
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φεύγουν κατα πο/.υ από τη στατική εικό
να του ενδιάμεσου. Έτσι, στην ελληνική
ιστοριογραφία, η σύνδεση του ελληνικού
με το ευρωπαϊκό κεφάλαιο χρησιμοποι
είται. σχεδόν αποκλειστικά, για να καταδειχτεί η εξάρτηση του πρώτου από το
δεύτερο, υπόθεση η οποία, εκτός του ότι
μένει να αποδειχτεί, περιορίζει, κατά τη
■γνώμη μας. την ιστορική ανάλυση σε μια
μονόδρομη και μηχανιστική αφήγηση.22
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ανάλυ
σης, οι δραστηριότητες του ομογενούς
κεφαλαίου αναγκαστικά υποβαθμίζο
νται. Βεβαίως, είναι αδύνατον να αντιληφθεί κανείς τις δραστηριότητες αυτές
έξω από το διεθνές πλαίσιο και τις συ
γκυρίες στις οποίες διαμορφώθηκαν. Αλ
λά είναι και εξαιρετικά επισφαλές, αν
όχι και άγονο, να καταλήξει κανείς στο
συμπέρασμα ότι η ενασχόληση του ομο
γενούς κεφαλαίου με το διεθνές εμπόριο,
η υιοθέτηση όλων των εργαλείων του δυ
τικού καπιταλισμού και η συνεργασία
του με το ευρωπαϊκό κεφάλαιο αποτε
λούν δείγματα «εξάρτησης». Η αποδοχή
αυτής της άποψης μοιραία υποβαθμίζει
τον ίδιο τον διεθνικό χαρακτήρα του κα
πιταλισμού καθώς και τις αλληλεξαρτή
σεις. αντιθέσεις και ασυνέχειες που τον
χαρακτηρίζουν. Ας μην ξεχνάμε, επι
πλέον, ότι το να αρνηθεί μια ελληνική ε
πιχείρηση - ή και το ομογενές κεφάλαιο
στο σύνολό του- να συνεργαστεί με Ευ
ρωπαίους κεφαλαιούχους, ή να σταμα
τήσει να δανείζεται από τις ευρωπαϊκές
τράπεζες, θα ήταν σαν να αναιρούσε

βιομηχανικής ανάπτυξης στις χώρες της
«περιφέρειας» και, τελικά, στην υποτα
γή τους στον βιομηχανικό καπιταλισμό.
Το ομογενές κεφάλαιο συνέβαλε σε αυτή
την εξέλιξη, τόσο γιατί αγνόησε τις βιο
μηχανικές επενδύσεις όσο και γιατί α

*· ·*
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ρίοδο, το 70%.2ΛΈστω και εάν οι υπολο
γισμοί αυτοί δεν ανταποκρίνονται από
λυτα στην πραγματικότητα, δίνουν, ω
στόσο, μια εικόνα που είναι δύσκολο να
αγνοήσει κανείς. Υπάρχουν βέβαια πολ
λά προβλήματα γύρω από τα ζητήματα
αυτά, που συνδέονται με τη φύση των
βιομηχανικών αυτών καταστημάτων, τη
σχέση τους με την εσωτερική αγορά και
τις εξαγωγές, το μέγεθος τους, την τεχνο
λογία που χρησιμοποιούσαν και άλλα. Ε
πιπλέον, δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτε
για τη σχέση τους με το ελληνικό τραπε
ζικό κεφάλαιο.27 Στην Ελλάδα η σχέση
αυτή ήταν μάλλον αρνητική, αφού οι
τράπεζες που ασχολήθηκαν με τη βιομη
χανική πίστη είχαν αρνητικά αποτελέ
σματα.28 Παρά την ύπαρξη αυτών των
προβλημάτων, όμως, νομίζουμε ότι θα έ
πρεπε να επανεξεταστεί η επενδυτική πο
λιτική του ομογενούς κεφαλαίου. Μια
τέτοια επανεξέταση θα επέβαλε όχι μόνο
τη μελέτη της συμμετοχής του ελληνικού
κεφαλαίου σε νέους τομείς επενδύσεων,
αλλά και την παράλληλη μελέτη της αλ
λαγής των οικονομικών νοοτροπιών των
ομογενών κεφαλαιούχων γύρω από τα
ζητήματα αυτά.

ζ ψ ν

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ στα οποία επικεντρώθηκε η

τους όρους λειτουργίας της. Αυτή η διά
σταση, αν και υποδηλώνει τη στενή σχέση
του ομογενούς με το ευρωπαϊκό κεφά
λαιο, δεν αναιρεί τη σχετική αυτονομία
της λειτουργίας του κεφαλαίου αυτού, η
οποία σε μεγάλο βαθμό καθορίστηκε και
διαμορφώθηκε στα πλαίσια μιας όλο και
περισσότερο διεθνοποιημένης καπιταλι
στικής αγοράς, κάτι που δεν ίσχυε βέ
βαια μόνο για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Στενά συνδεδεμένη με τη σχέση του ο
μογενούς κεφαλαίου με τη Δύση είναι και
η σχέση του με την εκβιομηχάνιση. Η κυ
ρίαρχη θεώρηση της ομογένειας ως
στρώματος μεταπρατικού στηρίζεται
στον «μη παραγωγικό» χαρακτήρα του.
Η ανάδειξη του εμπορίου ως της κυριότερης οικονομικής δραστηριότητας του
ελληνικού κεφαλαίου και η καθυστέρηση
επενδύσεων σε άλλους τομείς, γεγονός το
οποίο συνήθως παρερμηνεύεται, οδήγησε
στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό κεφά
λαιο ήταν μη παραγωγικό από τη φύση
του και, συνεπώς, δεν ενδιαφερόταν για
άμεσες, και ιδιαίτερα για βιομηχανικές,
επενδύσεις.21 Σύμφωνα με μια ευρέως
διαδεδομένη άποψη, η αδιαφορία αυτή,
ή η καθυστερημένη εκδήλωση ενδιαφέρο
ντος, χρεώθηκαν στην «παραδοσιακή ι
δεολογία» της ομογένειας, ή στην «κερ
δοσκοπική της τάση»,24πλευρές οι οποίες
καθιστούσαν, σύμφωνα με αυτή την α
ντίληψη, τη συνάντηση του ομογενούς
κεφαλαίου με τη βιομηχανία μάλλον α
πίθανη. Το αποτέλεσμα αυτής της αδια
φορίας οδήγησε στην καθυστέρηση της

σχολήθηκε ιδιαίτερα με την εισαγωγή
των βιομηχανικών προϊόντων της Δύσης
στις χώρες αυτές.
Πράγματι, μπορεί κανείς να αποδε
χτεί ότι η ίδια η διαδικασία ανάπτυξης
του ελληνικού κεφαλαίου, του επέβαλε
μια πολιτική επενδύσεων η οποία χαρα
κτηριζόταν από δυσπιστία απέναντι στις
επενδύσεις που δεν μπορούσαν να απο
φέρουν ορισμένα βραχυπρόθεσμα ή με
σοπρόθεσμα αποτελέσματα. Οι περισσό
τερες επιχειρήσεις έμαθαν να εργάζονται
με σχετικά μικρά κεφάλαια, η χρήση των
οποίων έπρεπε να είναι η καλύτερη δυνα
τή. Οι τομείς που εμπεριείχαν μεγάλο ρί
σκο συνήθως αποφεύγονταν. Αναπόφευ
κτα. λοιπόν, διαμορφώθηκε μια συνείδη
ση στους Έλληνες επιχειρηματίες η ο
ποία δεν ενθάρρυνε τις μακροχρόνιες ε
πενδύσεις, ιδιαίτερα τις βιομηχανικές.
Πιστεύουμε όμως ότι, παρότι αυτή η α
ντίληψη σίγουρα χαρακτήρισε για πολλά
χρόνια τις διαθέσεις των ομογενών κεφα
λαιούχων, αργότερα μεταβλήθηκε. Δια
φορετικά δεν μπορεί να εξηγηθεί η ανά
μειξη του ομογενούς κεφαλαίου τόσο σε
άμεσες όσο και βιομηχανικές επενδύσεις.
Αναφερόμαστε πάλι στην περίοδο 18801914, όταν παρατηρήθηκε μια αισθητή ε
πενδυτική στροφή προς τους τομείς που
αναφέραμε. Το 1912, για παράδειγμα, το
49% του συνόλου των βιομηχανικών επι
χειρήσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας ανήκε στο ελληνικό κεφάλαιο.25
Στην περιοχή της Σμύρνης το ποσοστό
αυτό ξεπερνούσε, την ίδια περίπου πε
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προσοχή αυτού του κειμένου δεν επιλέχτηκαν τυχαία. Εκτός από τις ανεπάρ
κειες των αναλύσεων τις οποίες εκθέσα
με, η επιλογή των σημείων αυτών έγινε α
ποκλειστικά με γνώμονα το γεγονός ότι
μέχρι σήμερα αυτά έχουν λειτουργήσει
περισσότερο ως ιστορικές βεβαιότητες
παρά ως υποθέσεις για έρευνα. Χωρίς να
παραγνωρίζει κανείς τις συνθήκες και
την περίοδο όπου «κατασκευάστηκαν» οι
βεβαιότητες αυτές, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη τεκμηρίωση, πιστεύουμε ότι
χρειάζεται πλέον μια συνολική και σε
βάθος αναθεώρησή τους. Παράλληλα, θα
πρέπει να επιχειρηθεί μια νέα θεώρηση
σχετικά με τις λειτουργίες και το χαρα
κτήρα του ομογενούς κεφαλαίου. Η θεώ
ρηση αυτή θα πρέπει να αναγνωρίζει το
ρόλο του ελληνικού κεφαλαίου στην επέ
κταση του νέου καταμερισμού εργασίας,
τον οποίο επέβαλε ο βιομηχανικός καπι
ταλισμός, και παράλληλα να εντοπίζει
την ανάπτυξη, αλλά και τις αντιφάσεις
στη δραστηριότητα, του ελληνικού κεφα
λαίου, οι οποίες προήλθαν από τη διαδι
κασία αυτή. Όμως, για να γίνει μια πε
ρισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση, θα
χρειαστεί να απομακρυνθεί κανείς από
την έννοια του μεταπρατισμού και να ε
πεξεργαστεί τη θέση του ελληνικού κεφα
λαίου κατά τη διαδικασία επέκτασης του
δυτικού καπιταλισμού, αλλά και τη θέση
του κατά την εμφάνιση καπιταλιστικών
σχέσεων στις χώρες όπου δρούσε, με ό
ρους σχετικής αυτονομίας του ελληνικού
απέναντι στο ευρωπαϊκό κεφάλαιο. □
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Εβραίων εμπόρων και την παρακμή πολλ.ο'ιν παλιών ελληνικών εμπορικών οίκων.
Παρότι οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν γίνει
αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας, συναντά
κανείς πολλές αναφορές τόσο σε σύγχρονα
όσο και σε παλ.αιότερα έργα. Ενδεικτικά
αναφέρουμε: Α.Γ. Πολ.ίτη. Lhéllénisme et
l'Egypte. 1929- Tsourkas. Les Héllenes dans
Tinlerieur de l'Egypte, έκδοση IMXA. 1957
Τσουκαλάς K.. Εξάρτησί) και αναπαρα
γωγή. σσ. 313-320- Φωκάς Σ.. Οι Έ/λ.ηνες
εις την ποταμοπλοΐαν τον Κάτω Δοννάβεως. σσ. 124-137- Panayiotopoulos A.,
«On the economic activities of the Anato
lian Greeks», στο Δελτίο του Κέντρου Μι
κρασιατικών Σπουδών, σσ. 93-113.
Βεργόπουλ,ος Κ.. Κράτος και οικονομική
πολιτική.... σσ. 16-17- Βεργόπουλος Κ.. Η
ευρωπαϊκή μεγάλη ύφεση.... σ. 199- Δερτιλ.ής Γ.. Κοινωνικός μετασχηματισμός και
στρατιωτική επέμβαση, γ ’ έκδοση. 1985.
σσ. 61-62- Μοσκώφ Κ.. Η διαμόρφωση της
εθνικής και κοινωνικής ... σ. 134.
Δερτιλής Γ.. Το ζήτημα των τραπεζών.
1871-1873: Πολιτική και οικονομική δια
μάχη στην Ελλάδα τον 19ον αιώνα. 1980,
σσ. 16-18- του ίδιου. «La conjoncture éco
nomique au Levant.. », σσ. 192-1%' Τσου
καλάς K., Εξάρτηση και αναπαραγωγή.
σσ. 252-254- Βεργόπουλ.ος Κ.. Η ευρω
παϊκή μεγάλη ύφεση..., σσ. 190-194.
Boura Κ., The Young Turk Revolution and
the Greeks o f the Ottoman Empire, 19081912, αδημοσίευτη M A. Thesis. SEESS.
1976. σσ. 25-32.
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12. Ο Γ. Δερτι/.ης σωστά επισημαίνει οτι οι ο
μογενείς επιχειρηματίες δεν θα πρέπει να
συγχέονται με την ελλ,αδική αστική τάξη.
Βλ. Κοινωνικός μετασχηματισμός..., σσ.
55-60. Ο Κ. Τσουκαλάς, παρότι δεν φαί
νεται να συμμερίζεται αυτή την άποψη,
παρατηρεί ότι το ομογενές κεφάλαιο ήταν
ασύγκριτα ισχυρότερο οικονομικά από το
ελλ.ηνικό κράτος, βλ. Εξάρτηση και ανα
παραγωγή. σσ. 339-344.
13. Ο Γ. Δερτιλής. στη μελέτη του για το Ζή
τημα των τραπεζών, αναφέρεται εκτενώς
στα επενδυτικά σχέδια του ομογενούς κεφαλ.αίου στην Ελλάδα, όμως υπερτονίζει,
κατά τη γνώμη μας. το στοιχείο της «στρο
φής» των κεφαλ.αίων αυτών προς την Ελ
λάδα. Η παρανόηση αυτή απορρέει από
την αποκλειστική ενασχόληση του Γ. Δ. με
τις επενδύσεις αυτές, ενώ παραμελεί τις ε
ξελίξεις στην Κωνσταντινούπολη, οι ο
ποίες. κατά τη γνώμη μας. οδήγησαν στην
εκδήλ.ωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για
την Ελλάδα.
14. Εξερτζόγλ.ου X.. «Τα εσωτερικά ελληνικά
δάνεια. 1862-1876: Η τοποθέτησή τους
στην Κωνσταντινούπολη». στα Ιστορικά.
τεύχος 5. Δεκ. 1985. σσ. 309-312.
15. Ας μας επιτραπεί να αναφερθούμε στην α 
δημοσίευτη μελέτη που ετοιμάσαμε στα
πλαίσια του προγράμματος του Ιστορικού
Αρχείου της Εμπορικής Τράπεζας: Προ
σαρμοστικότητα και πολιτική ομογενών
κεφαλ.αίων. Έλληνες τραπεζίτες επην
Πόλη: Το κατάστημα Ζαρίφης και Ζαφειρόπονλος, 1871-1881. Μέρος II.
16. Για τη συμμετοχή ομογενών κεφαλαιού
χων στους ελληνικούς σιδηρόδρομους, βλ.
Παπαγιαννάκτ^ Λ.. Οι ελληνικοί σιδηρό
δρομοι. 1882-1910, 1982. σσ. 94-134.
17. Ο Κ. Τσουκαλάς θεωρεί ότι η εισροή του

ευρωπαϊκού κεφαλαίου στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία είχε σαν αποτέλεσμα τη με
τακίνηση των Ελλήνων προς το εσωτερι
κό της Μικρός Ασίας, με σκοπό την ανα
ζήτηση παρθένων εδαφών (Εξάρτηση χαι
αναπαραγωγή, σσ. 305-307). Πρόκειται
για υπόθεση τελείως λανθασμένη, επειδή
η κατ’ εξοχήν ανάπτυξη των δραστηριο
τήτων των Ελλήνων, την περίοδο αυτή,
εντοπίζεται γεωγραφικά στην παραλιακή
ζώνη της Μικράς Ασίας. Αντίθετα, η οι
κονομική δραστηριότητα των Ελλήνων,
και όχι μόνον, εμπόρων στο εσωτερικό της
Μικράς Ασίας δεν μπορεί να συγκριθεί με
τις αντίστοιχες δραστηριότητές τους στη
Δυτική Μικρά Ασία, τη Μακεδονία και
την Πόλη.
18. Αναφέρουμε, για παράδειγμα, τη συμμε
τοχή της Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως
σε προκαταβολή προς την κυβέρνηση της
Αργεντινής, η οποία ανερχόταν σε $
60.000. Στο ίδιο δάνειο συμμετείχε και η ε
πίσης ελληνική Société Ottomane des
Changes et Valeurs, βλ. τον απολογισμό
της Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως για το
έτος 1890-91, στο Νεολόγο Κωνσταντινου
πόλεως, 19 Απριλίου 1891.
19. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της Κ.
Γαρδίκα-Αλεξανδροπούλου, «Ο Κ. Καραπάνος και οι διαπραγματεύσεις για την
προσάρτηση της Θεσσαλίας και Ηπεί
ρου», Δελτίο Ιστορικής χαι Εθνολογικής
Εταιρείας της Ελλάδος, τομ. 26. 1983, σσ.
237-341. Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η πε
ρίπτωση του Κ. Καραπάνου, ενός Πολίτη
τραπεζίτη, ο οποίος μαζί με τον Α. Συγγρό και τον Χρηστάκη Ζωγράφο ήταν
από τους πιο γνωστούς ομογενείς που α
ποφάσισαν να εγκατασταθούν οριστικά
στην Ελλάδα.
20. Παναγιωτόπουλος Β., «Η βιομηχανική ε
πανάσταση και η Ελλάδα», Ο Πολίτης,
τεύχος 12, Σεπτ. 1977, σσ. 41-42.
21. Η εμμονή στη χρήση του όρου μεταπρατισμός στην ανάλυση του χαρακτήρα της ομογένειας δεν είναι άσχετη με τις θεωρητι
κές επιλογές της ελληνικής προοδευτικής
διανόησης στη δεκαετία του 1970, όταν
δηλαδή έγιναν τα πρώτα εγχειρήματα ολο
κληρωμένης ιστορικής θεώρησης της ομογένειας. (Είχε βέβαια προηγηθεί η μελέτη
του Ν. Ψυρούκη, η οποία όμως με τα τόσα
σφάλματα, απλουστεύσεις και δογματι
σμούς, είναι και ήταν άνευ ιδιαιτέρου εν
διαφέροντος.) Από πολλές απόψεις, η
χρήση και κατάχρηση του όρου μεταπρατισμός ήταν το άμεσο αποτέλεσμα της κυ-_
ριαρχίας των θεωριών της εξάρτησης, οι
οποίες είχαν βρει πρόσφορο έδαφος στις
προσπάθειες ανάλυσης της ελληνικής κοι
νωνίας, οικονομίας και ιστορίας. Δεν εί' ναι πρόθεση του κειμένου αυτού να ασχο
ληθεί με το θέμα αυτό. Είναι όμως σκόπι
μο να σημειωθεί ότι η χρήση του όρου αυ
τού συχνά εκφράζει μια απόσταση από το
ιστορικό αντικείμενο, η οποία συνήθως υ
ποκρύπτει μια ηθική θεώρηση ή στάση,
που καθόλου δεν βοηθούν στην κατανόη
ση του εξαιρετικά πολύπλοκου φαινομέ
νου της ομσγένειας.
22. Ο Κ. Τσουκαλάς πιστεύει ότι στις τελευ
ταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα το ελληνι
κό κεφάλαιο έχασε ολοκληρωτικά την αυ

τονομία του απέναντι στον δυτικό καπιτα
λισμό. Οι συνέπειες αυτής της εξέλιξης ή
ταν η μεταφορά κεφαλαίων στην Ελλάδα
και η αναζήτηση παρθένων εδαφών, βλ.
Εξάρτηση..., σσ. 354-355. Επιπλέον, ο
Κ.Τ. ισχυρίζεται ότι η απώλεια της ό
ποιας αυτονομίας συνοδεύτηκε από την ε
νίσχυση της οικονομικής δύναμης της ομογένειας, συλλογισμός, κατά τη γνώμη μας.
εξαιρετικά παράδοξος.
23. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση του
Κ. Μοσκώφ, ο οποίος θεωρεί το μεταπρατικό κεφάλαιο και τις μεταπρατικές σχέ
σεις ως κατ' εξοχήν υπεύθυνες για την υ
ποταγή των περιφερειακών οικονομιών
στον βιομηχανικό καπιταλισμό. Η ευθύνη
αυτή προσδιορίζεται από τη μη ενασχόλη
ση του κεφαλαίου αυτού με τη βιομηχα
νία, βλ. Η διαμόρφωση της εθνικής και
κοινωνικής συνείδησης..., ο. 133. Κάτι α 
νάλογο παρουσιάζει και στην ανάλυστ
του για τη Θεσσαλονίκη, πόλη στην οποίο
κυριάρχησαν, πάντα σύμφωνα με τον
Κ. Μ., οι μεταπρατικές σχέσεις, με αποτέ
λεσμα αντί να αναπτύξει το χώρο γύρο
της να τον υποτάξει στον ευρωπαϊκό κα
πιταλισμό, βλ. Κ. Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη,
τομή μιαςμεταπρατιχής πόλης, τομ. Α ', β
έκδοση, σσ. 91-108.
24. Δερτιλής Γ., Κοινωνικός μετασχηματι
σμός..., σσ. 61, 74,77,80· Τσουκαλάς Κ..
Εξάρτηση και αναπαραγωγή, σσ. 259-266.
25. Issawi Ch., The Economic History oj
Turkey 1800-1914, 1980, a. 262.
26. Panayiotopoulos A.. On the economic
activities o f the Anatolian Greeks, o. 127.
27. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της
Société Ottomane des Changes et Valeurs,
η οποία, από τα τέλη της δεκαετίας τον
1880, έδειξε ενδιαφέρον για τη χρηματο
δότηση και ίδρυση βιομηχανικών κατα
στημάτων. Αναφέρουμε για παράδειγμα
τη συμμετοχή της στη μεγάλη κλωστοϋφα
ντουργική μονάδα της Πόλης στο Γεντί
Κουλέ. Βλ. τον απολογισμό της τράπεζας
για το έτος 1893-94 στο Journal de la
Chambre de Commerce de Constantinople,
τεύχος 486, 21 Απριλίου 1894.
28. Τσοκόπουλος B., Προσπάθεια λειτουρ
γίας μιας τράπεζας επιχειρήσεων, 1985
σσ. 11-19. Πρόκειται για αδημοσίευτη με
λέτη η οποία αφορά τη λειτουργία της
Τραπέζης Βιομηχανικής Πίστεως art
διάστημα 1877-1906. Επίσης Αγριαντώντ
X., Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στηι
Ελλάδα του 19ου αιώνα, ΙΑΕΤΕ. 1986, σσ.
303-320.
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