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Τό ελληνικό βαμβάκι 
στή συγκυρία του 
αμερικάνικου εμφυλίου πολέμου 

Ό εμφύλιος πόλεμος τής Αμερικής (Απρίλιος 1861 - Απρίλιος 1865) προκά

λεσε τεράστια αναστάτωση στην παγκόσμια παραγωγή και διακίνηση τοΰ βαμβα

κιού. Η Αμερική πράγματι ήταν τότε ή μεγαλύτερη βαμβακοπαραγωγός χώρα τοΰ 

κόσμου και ό κύριος προμηθευτής τής ευρωπαϊκής βαμβακοβιομηχανίας. Τό σύ

νολο τοΰ αμερικανικού βαμβακιού παραγόταν μέ τό σύστημα τής δουλείας στις 

απέραντες φυτείες τών πολιτειών τού Νότου. "Αμεση αντίδραση του Βορρά, όταν 

οι πολιτείες αυτές αποσχίστηκαν, ήταν ό ναυτικός αποκλεισμός τους, πού οδήγη

σε στην παράλυση τού εξαγωγικού εμπορίου, παρά τις έντονες προσπάθειες τών 

"Αγγλων, πού διέθεσαν καταδρομικά γιά τήν παραβίαση τοΰ blocus1. ' Η διακήρυξη 

τής απελευθέρωσης τών σκλάβων άπό τόν Lincoln, τό 1863, προκάλεσε τή δραπέ

τευση μισού εκατομμυρίου μαύρων, πού εγκατέλειψαν μαζικά τις φυτείες, προ

σπαθώντας μέ κάθε τρόπο νά φτάσουν στό έδαφος τοΰ Βορρά2. "Ετσι ή βαμβακο-

1. Στή διάρκεια τού πολέμου, ό Νότος είχε τήν υποστήριξη τής "Αγγλίας και τής Γαλλίας, 

πού ήσαν οι μεγαλύτεροι πελάτες τού αμερικανικού βαμβακιού και ταυτόχρονα oi σημαντικό

τεροι ανταγωνιστές τής βορειοαμερικανικής βιομηχανίας. 

2. Είναι χαρακτηριστικό τό γεγονός ότι τό ανθρωπιστικό και φιλελεύθερο κίνημα ενάντια 

στή δουλεία, πού στρατολογούσε τους οπαδούς του σέ μικροαστικά κυρίως στρώματα σέ 

κάποιες θρησκευτικές μειονότητες και στους κύκλους τής φιλελεύθερης διανόησης, δεν 

εξέφραζε άπό τήν αρχή τή γραμμή τής πολιτικής ηγεσίας τοΰ Βορρά. Είναι βέβαιο ότι στους 

σκλάβους τών νοτίων πολσειών, ό Βορράς έβλεπε μιά μάζα εργατικών χεριών πού θά μπορού

σε νά εξασφαλιστεί σέ καλή τιμή χάριν τής βιομηχανίας, αντί νά μένει δεμένη πάνω στή γή. 

Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι ό Lincoln, αναλαμβάνοντας τήν προεδρία, διακήρυξε ότι δεν 

είχε πρόθεση νά θίξει τό θεσμό τής δουλείας στις πολιτείες πού ήδη υπήρχε. ' Ενώ ό πόλε

μος είχε ξεσπάσει, ακύρωσε διαταγή στρατηγού πού καταργούσε τή δουλεία τόν τομέα τών 

επιχειρήσεων του. Η επίσημη κατάργηση δέν προκηρύχθηκε παρά τό Σεπτέμβριο τού 1863. 

Βλ. Pierre de Lanux, Sud, Παρίσι 1932, σ 51 Louis Bergeron, Les Révolutions Européen
nes et le partage du monde, Παρίσι 1972. σ. 345. 
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καλλιέργεια αποδιοργανώθηκε σέ μεγάλο βαθμό. Οί καταστροφές πού προκλήθη
καν άπό τις πολεμικές επιχειρήσεις στίς νότιες πολιτείες, ιδίως τήν τελευταία 
χρονιά τού πολέμου, συμπλήρωσαν αυτή τήν αποδιάρθρωση. Τά γεγονότα αυτά 
οδήγησαν σέ πτώση τών εξαγωγών τού αμερικανικού βαμβακιού, πού έφτασαν στό 
1/10 τών προπολεμικών3. 

' Η αναστάτωση αυτή είχε σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια υφαντουργική 
βιομηχανία, ιδιαίτερα στην Αγγλία και τή Γαλλία. ' Η κρίση εκδηλώθηκε κυρίως άπό 
τό 1862, όταν τά αποθέματα εξαντλήθηκαν καί ή έλλειψη πρώτης ύλης ανάγκαζε 
τά εργοστάσια τό ένα μετά τό άλλο νά κλείνουν ή νά μειώνουν δραστικά τήν παρα

γωγή τους. Στό Lancashire, πού συγκέντρωνε τό 70% τής αγγλικής υφαντουργίας, 

οί απολύσεις έφτασαν τό 46% τών εργαζομένων στον κλάδο4, ένώ οί υπόλοιποι 

υποαπασχολούνταν ή μειώθηκε ή αμοιβή τους κατά 10-20%. Γιά νά κρατηθεί ή 

λειτουργία κάποιων εργοστασίων, άρχισε νά χρησιμοποιείται κακής ποιότητας βαμ

βάκι ανακατεμένο μέ απορρίμματα από ήδη χρησιμοποιημένη πρώτη ύλη. Αυτό 

είχε ώς αποτέλεσμα τήν κακή λειτουργία τών μηχανημάτων και τή μείωση τής από

δοσης τους. Οί κλωστές έσπαζαν ευκολότερα μέ τό τράβηγμα τής μπομπίνας καί 

τό στρίψιμο τού νήματος καί ό ρυθμός τής δουλειάς μειώθηκε, μέ άμεσες επιπτώ

σεις στίς αμοιβές τών εργατών, ιδίως εκείνων πού πληρώνονταν μέ τό κομμάτι. ' Η 

αύξηση τής ανεργίας χειροτέρεψε τό κλίμα καί τους όρους τών εργασιακών σχέ

σεων, αφήνοντας τους εργάτες έκθετους σέ κάθε λογής εκβιασμούς. Χιλιάδες 

άνεργοι ζήτησαν νά μεταναστεύσουν οικογενειακά στην Αυστραλία. 'Απήχηση τών 

γεγονότων αυτών βρίσκουμε σέ κλασικά έργα τής πολιτικής οικονομίας. ' Η εμπει

ρία τής κρίσης τού βαμβακιού χρησίμευσε στον Marx γιά νά εικονογραφήσει γλα

φυρότερα τήν επίδραση τής μεταβολής τών τιμών τής πρώτης ύλης στό ποσοστό 

κέρδους5. Γιά τή Rosa Luxembourg ήταν ένα ιδανικό παράδειγμα ανατροπής τού 

«μύθου τής εθνικής οικονομίας καί τής οικονομικής αυτάρκειας»6. 

Ανάλογα συμπτώματα εκδηλώθηκαν καί σέ άλλες χώρες πού διέθεταν ανε

πτυγμένη βαμβακοβιομηχανία. Στή Γαλλία, τά 90-92% τών αναγκών σέ βαμβάκι κα

λύπτονταν τό 1860-61 άπό τήν Αμερική. Ή ανεβασμένη παραγωγή αυτών τών 

χρόνων είχε επιτρέψει τή δημιουργία αποθεμάτων, ώστε ή έλλειψη δέν έγινε αμέ

σως αισθητή. Από τις αρχές τού 1862 όμως, τά συμπτώματα τής κρίσης άρχισαν νά 

3. Βλ L. Bergeron, ô.n., ο. 345. 

4. Απολύθηκαν 250.000 σέ σύνολο 536.000. Βλ. Rosa Luxembourg, Ti είναι Πολιτική 

Οικονομία μετ. Κώστα Μιλτιάδη, Αθήνα 1975, ο. 61. 

5. Βλ. Karl Marx, Τό Κεφάλαιο, βιβλ. Ill, μέρος α', κεφ. 6ο, μετ. Γ Σκουριώτη, Αθήνα 

1954, σ. 137-139. "Αν καί ή έκδοση τού τρίτου βιβλίου τού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε τό 

1894, ή πρώτη γραφή του είχε ολοκληρωθεί στά τέλη τού 1865, όταν δηλαδή τά γεγονότα 

αυτά βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή τής επικαιρότητας βλ. Eugénie Stépanova, Karl Marx, 
Μόσχα 1968, σ. 69. 

6. Βλ. R. Luxembourg, on., α. 61. Πρόκειται γιά σειρά μαθημάτων στή σχολή του Σοσιαλ

δημοκρατικού Κόμματος στό Βερολίνο, μεταξύ 1907 καί 1911. 
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πυκνώνουν, γιά νά αγγίξουν τόν παροξυσμό στή διάρκεια τοΰ χειμώνα 1862-1863. 

Η άνοδος τών τιμών τής πρώτης ύλης καί, κατά συνέπεια, τών βαμβακερών υφα

σμάτων οδήγησε σέ κρίση τήν αγορά, καθώς τό καταναλωτικό κοινό, πού κυρίως 

προερχόταν άπό τις φτωχότερες τάξεις, έπαψε νά αγοράζει7. ' Η παράταση τοΰ 

πολέμου στην Αμερική έστρεψε τους ενδιαφερόμενους σέ αναζήτηση νέων 

προμηθευτών. Καθώς ή τιμή τοΰ βαμβακιοΰ ανέβαινε αλματωδώς στην παγκόσμια 

αγορά (βλ. διάγραμμα 1), αναβαθμίστηκε ό ρόλος τών άλλων παραγωγών χωρών, 

ιδίως της Ινδίας καί τής Αιγύπτου. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

Δείκτης μέσης τιμής βαμβακιού μέ βάση (100) τήν τιμή i860 
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Πήγες Α Μανοόλας, Πολιτειογραφικαι πληροφορία*, ό π, ο 67-69 CI Faulen. òn., ο 255-285 

C.N Livanos. ό.π.. ο 28 

7. Βλ. CI Faulen. L' industrie textile au temps du Second Empire. Παρίσι 1956, 

σ. 255-285. 

83 



Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης 

' Η ' Ινδία είχε ήδη μακρά παράδοση παραγωγής κι εξαγωγής βαμβακιού, πα
ράλληλα μέ αξιόλογη εξαγωγική βιοτεχνία βαμβακερών υφασμάτων. ' Η τελευταία 

είχε υποστεί σημαντικά πλήγματα στή διάρκεια τής πρώτης τριακονταετίας τού 

αιώνα άπό τόν ανταγωνισμό τής δυτικής βιομηχανίας, κυρίως τής αγγλικής, ή όποια 

είχε έξαλλου τή δυνατότητα νά επιβάλλει προστατευτικούς δασμούς αλλά καί κα

θαρά πολιτικοστρατιωτικά μέτρα προς δφελός της. Στά τέλη τής δεκαετίας τού 

1850 ή ' Εταιρεία τών Ινδιών, πού είχε συνδέσει τά συμφέροντα της μέ τήν ινδική 

παραγωγή, έδωσε τή θέση της στην απευθείας βρετανική διοίκηση πού ελεγχόταν 

άπό τό Λονδίνο. Ό στρατός αναδιοργανώθηκε, ένώ τό 1854 εισήχθησαν ό ηλε

κτρικός τηλέγραφος καί οί σιδηρόδρομοι. Τό 1855 υπήρχε ήδη δίκτυο 200 μιλίων, 

τό οποίο ως τά τέλη τής δεκαετίας τού 1860 έφτανε τά 4.000 μίλια, καί ήταν σα

φώς προσανατολισμένο στην ικανοποίηση τών αναγκών τοΰ εξωτερικού εμπορίου. 

Οι "Αγγλοι είχαν λοιπόν καί τή θεσμική καί τήν τεχνική υποδομή νά επηρεάσουν 

τις επιλογές τής ινδικής οικονομίας ανάλογα μέ τή συγκυρία. Μέ τήν κρίση τοΰ 

αμερικανικού πολέμου ώθησαν στον δραστικό περιορισμό άλλων καλλιεργειών, ό

πως τού ρυζιού, χάριν τού βαμβακιού, καί ή ' Ινδία κατέλαβε προς στιγμήν τή θέση 

τών Η.Π.Α. ώς πρώτης προμηθεύτριας βαμβακιού τής αγγλικής βιομηχανίας8. Τό 

ινδικό βαμβάκι ήταν χαμηλής ποιότητας καί δημιουργούσε προβλήματα στίς κλω

στικές μηχανές. Είναι χαρακτηριστικό ότι λέγεται πώς οί εργάτες στά αγγλικά ερ

γοστάσια τό αντιπαθούσαν σέ τέτοιο βαθμό, ώστε στην καθημερινή τους προσευχή 

«παρακαλούσαν τό Θεό νά τους απαλλάξει άπό αυτό»9. 

Στην Αίγυπτο, οί πολιτικές συνθήκες ήταν περισσότερο περίπλοκες άπ' όσο 

στην Ινδία. Τυπικά υποτελής, ύπό ειδικούς όρους, στην Υψηλή Πύλη, ή Αίγυπτος 

ήταν στά μέσα τοΰ 19ου αιώνα πεδίο έντονων κοινωνικοπολιτικών διεργασιών, ό

που οί άγγλογαλλικοί ανταγωνισμοί συναντιόνταν μ' έναν αναπτυσσόμενο ντόπιο 

εθνικισμό. Από τό 1851 οί "Αγγλοι είχαν αποκτήσει τό δικαίωμα κατασκευής σι

δηροδρομικού δικτύου, ένώ τό σχέδιο γιά ένα κανάλι στό Σουέζ συγκέντρωνε κυ

ρίως τή γαλλική υποστήριξη. 

Ή αιγυπτιακή παραγωγή βαμβακιού ήταν ήδη σημαντική στή δεκαετία τού 

1820, κι ώς τό 1850 είχε εξελιχθεί στό σπουδαιότερο εξαγώγιμο προϊόν. Τό μονο

πωλιακό σύστημα τού Μωχάμετ "Αλη αντικαταστάθηκε, έπί τής ηγεμονίας τού 

Άμπάς Χιλμί (1848-1854), άπό τήν απευθείας διαπραγμάτευση μεταξύ έμπορων 

καί παραγωγών10. ' Η Αίγυπτος ήταν λοιπόν έτοιμη νά ανταποκριθεί στην πρόκληση 

της αμερικανικής κρίσης. Ή βαμβακοπαραγωγή πενταπλασιάστηκε μεταξύ 1860 

καί 1865, ένώ ό χεδίβης ' Ισμαήλ προώθησε τήν κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έρ

γων καί τήν εισαγωγή μοντέρνου εξοπλισμού. Πράκτορες ευρωπαϊκών εμπορικών 

8. Βλ. L. Bergeron, ό.π., α. 414-419 R Luxembourg, ό.π., ο. 62. 

9 "Οταν, μέ τό τέλος του πολέμου, έφτασε τό πρώτο φορτίο αμερικανικού βαμβακιού 

στό Lancashire, oi εργάτες λέγεται ότι τό υποδέχτηκαν ψάλλοντος θρησκευτικούς ύμνους 

βλ Β Γ. Χρηστίδης. Τό Βαμβάκι, Θεσσαλονίκη 1965, ο. 53-54. 

10. Βλ. J. C. Β. Richmond, Egypt 1798-1952, Λονδίνο 1977, ο. 86. 
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οίκων καί ντόπιοι έμποροι διοχέτευαν τό βαμβάκι στην εξαγωγή. Σημαντικό μερίδιο 

αύτοϋ τού εμπορίου βρισκόταν στά χέρια ελλήνων πάροικων". Τό βαμβάκι αντι

προσώπευε τό 1862 τό 63% τού συνολικού εξαγωγικού εμπορίου τής Αιγύπτου, τό 

1863 τό 77% καί τό 1864 τό 90%. Ό πυρετός οδήγησε σχεδόν στή μονοκαλλιέρ

γεια, δημιουργώντας έλλειψη δημητριακών καί επισιτιστικό πρόβλημα1*. 

' Ο πυρετός πού δημιούργησε ή κατακόρυφη αύξηση τής τιμής τοΰ βαμβακιού 

στην παγκόσμια αγορά οδήγησε στίς λογικές του συνέπειες. ' Η τιμή τετραπλασιά-

οτηκε μεταξύ 1861 καί 1864. Ανάλογα αυξήθηκαν καί οί τιμές τών βαμβακερών 

υφασμάτων. ' Η μαζική κερδοσκοπική στροφή στην αναπάντεχα χρυσοφόρα καλ

λιέργεια αύξησε κατά εκατομμύρια στρέμματα τις φυτείες βαμβακιού σ" δλο τόν 

κόσμο, μέ αποτέλεσμα κάποια στιγμή τήν υπερπαραγωγή, ή όποια τό 1866 ξεπέρα

σε δραματικά τή ζήτηση. ' Ακολούθησε φυσιολογικά ή κατάρρευση τοΰ χρηματι

στηρίου τοΰ Λονδίνου τό Μάιο τοΰ 186613. Παράλληλα, μέ τό τέλος τού πολέμου 

(Απρίλιος 1865), επανεμφανίζεται στην παγκόσμια αγορά τό αμερικανικό βαμβάκι 

τό όποϊο, καλύτερης ποιότητας μέ μακρύτερη ίνα, ξαναπαίρνει σταδιακά τήν πρώτη 

θέση1 4. 

Ή κατάρρευση τής αγοράς τού βαμβακιού είχε σημαντικές επιπτώσεις στίς 

παραγωγές χώρες. Στην Ινδία ή κρίση συνέπεσε μέ μεγάλες πλημμύρες οί ό

ποιες, σέ συνδυασμό μέ τήν ήδη μειωμένη, λόγω βαμβακιού, παραγωγή τροφίμων, 

συνετέλεσαν στό ξέσπασμα ενός καταστρεπτικού λιμού, πού αφάνισε περισσότε

ρους άπό ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Ωστόσο, ή εξέλιξη τών γεγονότων οδή

γησε στην αναγέννηση, μέ άλλους όρους, τής ινδικής υφαντικής βιομηχανίας. 

* Αργότερα, οί βιομήχανοι τοΰ Manchester πίεσαν τήν αγγλική κυβέρνηση νά επιβά

λει φόρους καί δασμούς στά ινδικά υφαντά. Ό λόρδος Northbrook προτίμησε νά 

παραιτηθεί άπό τήν αντιβασιλεία, τό 1876, παρά νά υπακούσει στίς δασμολογικές 

αποφάσεις τοΰ Λονδίνου, εικονογραφώντας χαρακτηριστικά τις αντιθέσεις ανάμε

σα σ' αυτά πού θά ονομαστούν αγγλοϊνδικά συμφέροντα καί στά συμφέροντα τού 

συσχετισμού δυνάμεων πού εξέφραζε ή κοινοβουλευτική κυβέρνηση τής Αγγλίας. 

Στην Αίγυπτο ή οικονομική κρίση σέ συνδυασμό μέ τήν εξάρθρωση τών παραδο

σιακών καλλιεργειών, τή βαθύτερη σύνδεση μέ τήν παγκόσμια αγορά καί τήν κατα-

χρέωση, παράλληλα μέ άλλους στρατηγικούς καί πολιτικούς παράγοντες, επιτάχυ

ναν τήν ευρωπαϊκή διείσδυση πού οδήγησε, μετά άπό ένα σύντομο διάστημα κοι-

11. Αναφέρονται οί φίρμες Α. Νικολόπουλου, Καβάφη, Ροδοκανάκη, Αδελφών Κασσαβέ-
τη, Γ. Ζερβουδάκη, θ. Ράλλη, κ.ά. Βλ. C. Ν. Livanos, John Sakellaridis and Egyptian Cot
ton, Αλεξάνδρεια 1939, σ. 24-25. 

12. Βλ J. C. Β. Richmond, ό.π., ο. 85-86 C. Ν. Livanos. ό.π., ο. 27-32. 
13. Βλ. J. C. Β. Richmond, ό.π., ο 86. 
14. Πάντως, ή ανάκαμψη τής αμερικανικής βαμβακοπαραγωγής δεν στάθηκε άμεση. Χρειά

στηκαν 12 χρόνια μετά τό τέλος τού πολέμου γιά νά φτάσει, τό 1877, στά προπολεμικά επί
πεδα· βλ Η. Β. Brown, Cotton, Νέα Υόρκη 1938, σ. 23 καί 559. 
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νού άγγλογαλλικοΰ έλεγχου, στή βρετανική στρατιωτική κατοχή τής Αιγύπτου τό 

1882'5. 

Η παραγωγή βαμβακιού στην Ελλάδα ήταν ασήμαντη ώς τήν εποχή εκείνη. Οί 

βαμβακοφυτεϊες τό 1861 καταλάμβαναν 21.105 στρέμματα, μόλις 0,9% τής συνο

λικής έκτασης τών δημητριακών, καί ήταν κυρίως εντοπισμένες στή Βοιωτία καί τή 

Φθιώτιδα. Η παραγωγή τής ίδιας χρονιάς έφτασε τά 22.072 κοντάρια, κατευθυνό

μενη αποκλειστικά στην εσωτερική αγορά. Η εξαγωγή ήταν ανύπαρκτη16 

Τό ελληνικό βαμβάκι εξυπηρετούσε λοιπόν τις ανάγκες τής τοπικής βαμβακο-

κλωστικής καί βαμβακούφαντουργίας, δραστηριοτήτων πού εξασκούσαν μέ παρα

δοσιακό τρόπο κυρίως ο; αγρότισσες, γιά κάλυψη ως έπι τό πλείστον οικογενεια

κών αναγκών. Τό 1846 είχε επιχειρηθεί ή σύσταση ενός βαμβακοκλωσπκού εργο

στάσιου οτήν Πάτρα17, μέ τήν κυβερνητική συνδρομή, χωρίς όμως νά γίνει δυνατή 

ή αντιμετώπιση τού ανταγωνισμού τών ποιοτικά ανώτερων καί φτηνών ευρωπαϊκών 

προϊόντων Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά το 1855, πολλοί χωρικοί προτιμού

σαν, αντί νά γνέθουν, ν' αγοράζουν έτοιμα νήματα18. Τό 1861, ενδεικτικά, η Ελλά

δα εισήγαγε βαμβακερά νήματα άξιας 1.724.855 δραχμών, κυρίως άπό τήν Αγγλία'9 

Από ποιοτική άποψη, τό ελληνικό βαμβάκι ήταν μάλλον χαμηλής ποιότητας, μέ 

σχετικά κοντή ίνα. Ή ποικιλία τής Λιβαδειάς ήταν κάπως καλύτερη. Άπό τά τέλη 

τής δεκαετίας τού 1830 είχαν γίνει κάποιες απόπειρες εισαγωγής βελτιωμένων 

ποικιλιών, άλλα χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Επιχειρήθηκε, όπως φαίνεται, καί ή σπο

ρά τής εκλεκτής αμερικανικής ποικιλίας sea island, χωρίς όμως νά ευδοκιμήσει20. 

Τό 1857 καί 1858 τό υπουργείο Εσωτερικών διοχέτευσε στους δήμους άπό δύο 

οκάδες ινδικό βαμβακόσπορο, μέ εντολή νά διανεμηθεί στους «επιμελέστερους 

γεωργούς», ύπό τόν όρο ν' αναλάβουν στή συνέχεια τήν υποχρέωση νά παραδώ

σουν μέρος τής παραγωγής τους προς διάδοση. Μέ νεότερη διευκρινιστική του 

εγκύκλιο, τό υπουργείο εφιστούσε τήν προσοχή τών γεωργών στά προτερήματα 

καί τις ιδιαιτερότητες τού ινδικού σπόρου, παρέχοντας καί οδηγίες γιά τήν άποδο-

15 Βλ. R Luxembourg, ό π., ο. 62-63" L Bergeron, ό.π.. ο. 414-419· J. C. Β Richmond. 
on. ο 86. 

16 Βλ Α Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, Αθήνα 1867. σ. 68 
Υπολογίζεται ότι τό 60% τού ελληνικού βαμβακιού παραγόταν τήν εποχή εκείνη στή Βοιωτία 

καί τή Φθιώτιδα, καί ακολουθούσαν ή Λακωνία, η Μεσσηνία, η Αργολιδοκορινθία καί οι Κυ
κλάδες Βλ. Εφημερίς τής Ελληνικής Γεωργίας, άρ 7. Απρίλιος 1856. 

17 Βλ. ΦΕΚ 25/1 Οκτωβρίου 1846. 
18. Βλ. Χριστίνα Άγριαντώνη, Οί απαρχές τής εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τόν 19ο αιώ

να. Αθήνα 1986. σ 73 Μέ τήν ευκαιρία αυτή θά θελα να ευχαριστήσω τήν Χριστίνα Αγριαν
τώνη για τη συνεισφορά της στον εμπλουτισμό τής προβληματικής αύτοϋ τού άρθρου 

19 Βλ A Mansolas Renseignements statistiques sur les établissements industriels à 
vapeur en Grèce. Αθήνα 1876. ο 9 

20 Βλ Εφημερίς τής Ελληνικής Γεωργίας, αρ. 8. Μάιος 1856 Χριστίνα Αγριαντώνη, ο π.. 
ο. 72. 
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τικότερη καλλιέργεια του. Δέν έχομε στή διάθεση μας στοιχεία σχετικά μέ τήν 

ανταπόκριση τών βαμβακοκαλλιεργητών, αλλά υπάρχουν ενδείξεις, αποσπασματι

κές βέβαια, ότι δέν υπήρξε ιδιαίτερα θερμή21. 

Η καλλιέργεια τού βαμβακιού δέ διέφερε άπό τήν εικόνα πού παρουσίαζε όλη 

ή ελληνική γεωργία εκείνη τήν εποχή: παραδοσιακές μέθοδοι, έλλειψη ειδικών ή 

βελτιωμένων εργαλείων, χαμηλή παραγωγικότητα. Η σπορά γινόταν τόν Απρίλιο 

καί ή συγκομιδή τόν Αύγουστο μέ Σεπτέμβριο. Δέν γινόταν ιδιαίτερη λίπανση τού 

αγρού καί ό σπόρος σπερνόταν σκορπιστός22. Ο ίππολίσγος ή ίπποσκαλιστήριο 

(houe-à-cheval), τό ειδικό μικρό άροτρο γιά τό βαμβάκι, ήταν ολότελα άγνωστο. 

Ο γεωπόνος Σ. Ι. Χωματιανός υπολόγιζε τό 1849 ότι τό κόστος σκαλίσματος μέ 

τήν παραδοσιακή μέθοδο 10 στρεμμάτων βαμβακοφυτείας ήταν τουλάχιστον πεν

ταπλάσιο άπ' ό,τι άν είχε χρησιμοποιηθεί τό ίπποσκαλιστήριο23. Γιά τόν εκκοκκισμό 

τού βαμβακιού χρησιμοποιούσαν στίς ανεπτυγμένες χώρες τήν εκκοκκιστική μη

χανή (cotton-gin) που είχε εφεύρει τό 1792 ο Eli Whitney Στην Ελλάδα υπήρχε 

μία μόνο τέτοια μηχανή, στο εργοστάσιο τής Πάτρας24. Κατά τά άλλα ό εκκοκκι

σμός γινόταν παραδοσιακά μέ έναν ξύλινο κύλινδρο, τό ανεμίδιο, πού τό χειρίζον

ταν περιφερόμενοι τεχνίτες, συνήθως χωρικοί ορεινών περιοχών, αμειβόμενοι μέ 

21 Βλ. Νομάρχης Κυκλάδων. Εγκύκλιος, άρ. 4846/26 Ιουνίου 1858 (ΔΑΕ/ΔΆ/ Εγκύ

κλιοι/ 1) Υπ. Εσωτερικών. Εγκύκλιος περί καλλιέργειας τού ινδικού βαμβακιού, άρ 71/14 

Οκτωβρίου 1858 (ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη, φ. 142. άρ. 214) Δήμαρχος Ερμουπόλεως 

προς Νομάρχη Κυκλάδων, 16 Αυγούστου 1858 Αστυνομικός Διευθυντής προς Δήμαρχο 

Ερμουπόλεως, 17 Σεπτεμβρίου 1858 Νομάρχης Κυκλάδων προς Δήμαρχο Ερμουπόλεως. 

6 Φεβρουαρίου 1859 (ΔΑΕ/Δ/Α/ ' Εγκύκλιοι/1). 

22. Βλ. Εφημερίς τής Ελληνικής Γεωργίας, άρ. 8, Μάιος 1856. 

23. «Διά νά σκαλίσης 10 στρέμματα μέ τόν ίππολίσγον απαιτείται δαπάνη ως ακολούθως 

Ημερομίσθιον ζευγίτου 1.50 δρχ 

Τροφή τών ίππων 1.00 δρχ 

Χρεωλύσιον εργαλείου καί ίππου 0.15 δρχ 

Τό όλον 2.65 δρχ 

Διά νά σκαλίσης την αυτήν εκτασιν με βραχιονικα εργαλεία απαιτούνται 15 ημερομίσθια 

γυναικών προς 1 δραχ έκαστον δραχ 15 Διάφορα δραχ 12.35». Βλ Υπουργείον Εσωτερι

κών. Εγκύκλιοι Διαταγαι. Οδηγιαι καί Διατάξεις τού έτους 1849, ο. 32-34 (Πλήρης σειρά 

τών φυλλαδίων πού περιέχουν συγκεντρωτικά επιλογές τών εγκυκλίων άπό το 1845 κ.ε βρί

σκεται στή βιβλιοθήκη τού υπουργείου Εσωτερικών μέ κωδικούς άπό 6500/1895 μέχρι 

6541/1936.) Στοιχεία γιά το κόστος καλλιέργειας καί τήν παραγωγικότητα του ελληνικού 

βαμβακιού παρέχουν επίσης ο Σ. Σπηλιωτάκης. Στατιστική τής Γεωργίας. Αθήνα 1864. σ. 

λστ . καί ή Εφημερίς τής Ελληνικής Γεωργίας, άρ 8. Μάιος 1856 

24 Πρόκειται για το εργοστάσιο που αναφέραμε πρωτύτερα οτι ιδρύθηκε το 1846. από τόν 

Π Φωτεινό Βλ. ΦΕΚ 25/1 Οκτωβρίου 1846 Α Μανοόλας. Πολιτειογραφικαί πληροφοριαι. 

ο.π. σ 114 τού ίδιου. Renseignements statistiques, o n . σ 5 Ολυμπία τού 1870. Αθήνα 

1872. σ 110 Η μηχανή είναι αμερικανικής κατασκευής βλ. Εφημερις τής Ελληνικής Γε

ωργίας. άρ. 8. Μάιος 1856 
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τό 1/7 έως 1/10 τής καθοριζόμενης ποσότητας. Γιά τις δικές τους ανάγκες, οί 

αγρότισσες χρησιμοποιούσαν ένα μικρότερο εργαλείο, τήν άνεμοδούρα2*. Στά 

πλαίσια τής έκθεσης τών Ολυμπίων τού 1859 είχε προγραμματιστεί ή επίδειξη 

μιας έκσποριστικής μηχανής, πού όμως έληξε άδοξα26. 

' Ο αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος καί ή κρίση τού βαμβακιού εκδηλώθηκαν 

σέ μιά περίοδο πού ή ' Ελλάδα περνούσε μιά βαθιά καί μακρόχρονη πολιτική ανα

ταραχή. Η κρίση τού οθωνικού καθεστώτος είχε οξυνθεί προς τά τέλη τής δεκαε

τίας τού 1850 καί οί ενδείξεις τής επικείμενης κατάρρευσης πύκνωναν ολοένα. 

Έξι μήνες μετά τήν έκρηξη τού αμερικανικού πολέμου, τό Σεπτέμβριο τού 1861, 

έγινε απόπειρα δολοφονίας τής βασίλισσας Αμαλίας άπό τόν 17χρονο φοιτητή 

Αριστείδη Δόσιο. Τά κατοπινά γεγονότα είναι λίγο πολύ γνωστά, ή απαρίθμηση 

τους όμως στή συνέχεια σκοπό έχει νά υπενθυμίσει τή χρονολογική τους σύμπτω

ση μέ τις παράλληλες εξελίξεις πού αφορούν τό αντικείμενο αυτού τού άρθρου. 

Μεταξύ 1862 και 1866, 16 κυβερνήσεις διαδέχθηκαν ή μία τήν άλλη στην Αθή

να, μέ μέσο όρο ζωής τρεις μήνες περίπου. Καί είναι αξιοσημείωτο πώς, μέσα σε 

ένα τέτοιο κλίμα έντασης καί αστάθειας τής εξουσίας, έν μέσω κινημάτων, οδομα

χιών, εκθρονίσεων, συνωμοσιών, εδαφικών προσαρτήσεων, διπλωματικών επιπλο

κών καί συνταγματικών εκκρεμοτήτων, βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι πού, διαμέσου 

τοΰ εκκωφαντικού ορυμαγδού τών πολιτικών γεγονότων, μπόρεσαν νά συλλάβουν 

τους απόηχους τής οικονομικής κρίσης πού προκάλεσε ό εμφύλιος πόλεμος τής 

Αμερικής καί νά σημάνουν συναγερμό, καλώντας τήν ελληνική γεωργία νά σπεύ

σει νά αδράξει τήν ευνοϊκή συγκυρία 

Τόν Ιανουάριο τού 1862, δέκα μήνες μετά τήν έναρξη τού πολέμου στην Α

μερική κι ένώ μόλις έχουν αρχίσει νά διαφαίνονται οί πρώτες συνέπειες του στην 

αγορά βάμβακος, ό Χ. Χριστόπουλος, υπουργός ' Εσωτερικών στην κυβέρνηση Α. 

Μιαούλη, θυμάται τόν πρό τετραετίας διανεμηθέντα ινδικό σπόρο καί μέ κατεπεί

γουσα εγκύκλιο ζητά άπό τίς τοπικές αρχές «εντός οκτώ ήμερων ανυπερθέτως» 

νά τού στείλουν «μεθ' όλης τής ακριβείας» πληροφορίες ώς προς τους τόπους, 

τήν έκταση καί τή μέθοδο καλλιέργειας, άν συνεχίστηκε ή καλλιέργεια του τά επό

μενα χρόνια, καθώς καί συγκριτικά δείγματα «εντός σακκουλίων» τού παραχθέντος 

ξένου και ντόπιου προϊόντος. Ο Χριστόπουλος τονίζει ότι τό υπουργείο έχει από

λυτη ανάγκη νά λαβε; «ό,τι τάχιον» τίς πληροφορίες αυτές2 7. Τίς μέρες εκείνες ο 

Κ. Κανάρης είχε υποβάλει προς τό βασιλιά "Οθωνα υπόμνημα γιά τήν αποκατάστα

ση τής συνταγματικής τάξης, άπό τήν αποδοχή τού όποιου εξαρτούσε ό γερο-

25. Βλ. Εφημερίς τής Ελληνικής Γεωργίας, άρ. 8. Μάιος 1856. 

26 Η επίδειξη είχε προγραμματιστεί νά γίνει στίς 6 Νοεμβρίου 1859 παρουσία τών βασιλέ

ων, μελών τής κυβέρνησης κ ά.. άλλα. όπως πληροφορούμαστε από τή σχετική έκθεση, η 

μηχανή «υποστάσα βλαβην εις την μεταφοράν δέν έφθασεν εις αϊσιον αποτελεομα» Βλ. 

Ολύμπια τού 1859. Αθήνα 1860. ο 48 

27 Βλ. Υπουργεϊον Εσωτερικών, Εγκύκλιος περί καλλιέργειας τού Αγγλικού βαμβακο-

σπορου. άρ 957/16 Ιανουαρίου 1862 (ΔΑΕ/Δ/Α/ Εγκύκλιοι/1). 
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ναύαρχος άν θά δεχόταν νά σχηματίσει κυβέρνηση. Ο "Οθων αρχικά δέχτηκε 

τους όρους τού υπομνήματος, στή συνέχεια όμως, μέ αφορμή κάποιες διαφωνίες 

στά ονόματα τών ύπουργησίμων, αφαίρεσε τήν εντολή άπό τόν Κανάρη. Η ενέρ

γεια αυτή όξυνε τήν ήδη τεταμένη πολιτική ατμόσφαιρα. Τήν 1η Φεβρουαρίου η 

φρουρά τού Ναυπλίου στασίασε καί κατέλυσε τίς επίσημες αρχές. Η κυβέρνηση 

συγκέντρωσε στρατό στην Κόρινθο καί επακολούθησαν συγκρούσεις στά Δερβένια 

καί στό "Αργός. Στίς 8 Φεβρουαρίου δόθηκε σκληρή μάχη στά περίχωρα τού Ναυ

πλίου. 

Τήν ίδια μέρα, ό υπουργός τών ' Εσωτερικών κοινοποιούσε στους νομάρχες 

τού κράτους τήν ακόλουθη εγκύκλιο: 

«Τά μεγάλα έν Αγγλία βαμβακουργεϊα προμηθεύονται, ώς γνωστόν, τό πλεί

στον μέρος καί τό καλήτερον είδος τής αναγκαιούσης δι' αυτά πρώτης ύλης έξ 

'Αμερικής, τά δέ οφέλη τού ειδικού τούτου εμπορίου υπήρξαν πάντοτε μεγάλα 

άλλ' ένεκα τού άπο τίνος χρόνου επικρατούντος έν Αμερική πολέμου, τό έμπό-

ριον τούτο έσταμάτησεν ή δέ στάσις αύτη έπενήργησε σημαντικώς, ως ήτον έπό-

μενον εις τά είρημένα καταστήματα, μεγάλη δέ εντεύθεν ζήτησις υπάρχει έν Αγ

γλία τοιούτου εμπορεύματος έξ όλων τών μερών τού κόσμου. 

'Εν τοιαύτη περιπτώσει έκρινα άναγκαϊον, άφορων εις τήν μεγάλην ώφέλειαν, 

ην δύναται νά έπενέγκη εϊς τε τήν γεωργίαν καί εις τό ' Ελληνικόν έμπόριον ή 

έπέκτασις καί ή βελτίωσις τής καλλιέργειας έν Ελλάδι τού βαμβακιού, νά παραγ

γείλω υμϊν νά καταστήσητε διά τού δημοσιωτέρου τρόπου γνωστήν εις απαντάς 

τους κατοίκους τού ύπό τήν διεύθυνσίν σας νομού τήν έκτεθεΐσαν ώς ανωτέρω 

μεγάλην ζήτησιν έν Αγγλία τού βαμβακιού, ήτις, διά τάς άδηλους περιπτώσεις τού 

είρημένου πολέμου έν 'Αμερική ενδέχεται νά διαρκέση έπί πολύ καί νά παραστή-

σητε αύτοϊς προσηκόντως τά οφέλη, τά όποια δύνανται νά προσδοκώσιν ασφαλώς 

έκ τής επιδόσεως των εις τοιούτου είδους καλλιέργειαν καί νά προτρέψητε αυ

τούς νά ένασχοληθώσιν άνενδότως ουχί μόνον εις τήν έπέκτασιν τής καλλιέργειας 

αυτής, άλλα καί εις τήν βελτίωσιν τοΰ είδους τούτου τής παραγωγής, άνευ τής 

όποιας δέν δύναται νά έπιτευχθή ό προκείμενος σκοπός. 

Προς ένίσχυσιν δέ αυτών εις τοιαύτην καλλιέργειαν δύνασθε νά γνωστοποίηση-

τε αύτοϊς συγχρόνως ότι τό έπί τών οικονομικών υπουργεΐον. καθ' ά μοί έδήλωσε, 

σκέπτεται ήδη περί άνακουφίσεως τών ασχολουμένων εις τήν καλλιέργειαν 

ταύτην.»28 

' Η εξέγερση στό Ναύπλιο συνοδεύτηκε άπό άντιοθωνικές κινήσεις στην Τρί

πολη, τήν Κυπαρισσία καί τίς Κυκλάδες. Η αναταραχή κράτησε περισσότερο άπό 

δυό μήνες, ώσπου οί κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν τό Ναύπλιο κι εξανάγ

κασαν τους επαναστάτες νά παραδοθούν στίς 8 Απριλίου 1862. Τήν επομένη τής 

καταστολής, ό αρμόδιος υπουργός Χ. Χριστόπουλος υπέβαλε στό βασιλιά υπόμνη-

28. Βλ. Υπουργεΐον Εσωτερικών. Εγκύκλιος περί καλλιέργειας βαμβακιού, αρ 9/8 Φε

βρουαρίου 1862 (ΔΑΕ/Δ/Α/ Εγκύκλιοι/1). 
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μα όπου σημείωνε ότι «ή στάσις κατεστράφη καί ή τάξις έπανήλθεν, αλλ' αύτη δεν 

θεωρείται παγιωμένη εντελώς, διότι διαμένουοι εις τά πνεύματα ai προκηρυχθείσαι 

ύπό τών στασιαστών άρχαί»29. 

Μέ νεότερη εγκύκλιο του προς τους νομάρχες, στις 3 Μαίου, ό Χριστόπουλος 

επανέρχεται στό ζήτημα τού βαμβακιού γιά νά τονίσει ότι ή κρίση έχει ενταθεί, ή 

ζήτηση έχει αυξηθεί και οί τιμές διπλασιάστηκαν κι ίσως τριπλασιαστούν άν συνε

χιστεί ό πόλεμος. Προσθέτει παράλληλα ότι, σύμφωνα μέ πληροφορίες του, « Ελ-

ληνικόν βαμβάκιον άποσταλέν εις Λονδϊνον τό παρελθόν έτος έτιμήθη ώς έν τών 

καλλιτέρων βαμβακιών μετά τό Άμερικανικόν». Ώ ς προς τή φορολογία σημειώνει 

ότι, γιά τήν ενίσχυση τής βαμβακοκαλλιέργειας, καταργήθηκε η έγγειος εισφορά 

«έπί τών καταναλισκομένων εντός τού Κράτους βαμβακιών»30. 

Τρεις βδομάδες αργότερα, ή κυβέρνηση Μιαούλη παραιτήθηκε καί ορκίστηκε 

νέα. μέ πρωθυπουργό τόν Γενναίο Κολοκοτρώνη, ό όποιος ανέλαβε καί τό υπουρ

γείο Εσωτερικών. Στή διάρκεια τής θητείας της πύκνωσαν οί άντιδυναστικές κινή

σεις καί συνωμοσίες, μέ την ενεργό ανάμειξη καί ξένων παραγόντων Ή πολιτική 

κρίση κορυφώθηκε στίς 10 Οκτωβρίου μέ τήν ανατροπή τού "Οθωνα καί τή συγ

κρότηση προσωρινής κυβέρνησης, ή όποια προκήρυξε εκλογές γιά τή σύγκληση 

' Εθνοσυνέλευσης. Μεσολάβησε δημοψήφισμα γιά τήν εκλογή νέου βασιλιά, στό 

όποιο πλειοψήφησε ό πρίγκηπας Αλφρέδος τής Αγγλίας, χωρίς όμως ή υποψη

φιότητα του νά έχει τήν έγκριση τών Μεγάλων Δυνάμεων. Στίς 10 Δεκεμβρίου 

συγκλήθηκε η νέα εθνοσυνέλευση καί έπανεξέλεξε τήν προσωρινή κυβέρνηση, ή 

όποια ορκίστηκε στίς 2 Φεβρουαρίου 1863. 

Τέσσερις μέρες αργότερα, ό υπουργός Εσωτερικών Θρ. Α. Ζαΐμης, μέ εγκύ

κλιο του, επανερχόταν στό ζήτημα τού ξένου βαμβακόσπορου πού είχε διανεμηθεί 

στά 1857 καί 1858, ζητώντας πληροφορίες γιά τήν εξέλιξη τής καλλιέργειας του 

καί τή σύνταξη καταλόγου «όλων έν γένει, όσοι έπιθυμούσι ν' άποκτήσωσι καί 

καλλιεργήσωσι τόν σπόρον αυτόν». ' Ο υπουργός εφιστούσε τήν προσοχή τών νο

μαρχών, ώστε νά εφοδιαστούν μέ σπόρο «όσοι πραγματικώς καί μετά τής απαιτου

μένης επιμελείας παρέχουσιν ελπίδα, ότι θέλουσιν έπιδοθή εις τήν καλλιέργειαν», 

θεωρώντας άσκοπη καί ασύμφορη τή διανομή του σ' όσους δέν τόν καλλιεργούν 

«εύδοκίμως»31. 

Τήν επομένη, 7 Φεβρουαρίου, ξέσπασε κυβερνητική κρίση μεταξύ «ορεινών» 

καί «πεδινών», η οποία οδήγησε στην παραίτηση τριών υπουργών, μεταξύ τών ο

ποίων καί ο Θρ. Ζαίμης. Ακολούθησε ή παραίτηση τού Κανάρη καί ή κρίση εξελί

χθηκε σέ ένοπλες αιματηρές συγκρούσεις ατούς δρόμους τής Αθήνας. Ή μία 

προσωρινή κυβέρνηση διαδεχόταν τήν άλλη, αποκαλύφθηκε οθωνική συνωμοσία, 

ένώ νέες ένοπλες συγκρούσεις ξέσπασαν στην Αθήνα τόν Ιούνιο. Στό μεταξύ ό 

29 Βλ Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους, τ ΙΓ'. Αθήνα 1977. α 194 

30 Βλ Υπουργεΐον Εσωτερικών. Εγκύκλιος περί καλλιέργειας βαμβακιού αρ 7677/3 

Μαίου 1862 ( Δ Α Ε Δ Ά / Εγκύκλιοι/1). 

31 Βλ Υπουργεΐον Εσωτερικών, Εγκύκλιοι τού έτους 1864. ο. 4 
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πρίγκηπας Γεώργιος της Δανίας είχε επιλεγεί γιά τόν ελληνικό θρόνο καί ανέλαβε 

τά καθήκοντα του τόν Οκτώβριο τού 1863. Ταυτόχρονα, ή Βουλή τής Επτανή

σου, μέ σύμφωνο γνώμη τής προστάδιδας Δύναμης,, ψήφιζε τήν ένωση μέ τήν 

Ελλάδα, ή όποια πραγματοποιήθηκε τό Μάιο τού 1864. Η κατάρτιση τού νέου 

ελληνικού Συντάγματος άρχισε τό Δεκέμβριο τού 1863, άλλα οί σχετικές συζητή

σεις δέν είχαν ολοκληρωθεί ώς τόν Οκτώβριο τού 1864. Μέ παρέμβαση τού Γε

ώργιου οί διαδικασίες επισπεύσθηκαν καί τό νέο Σύνταγμα τέθηκε σέ ισχύ τελικά 

τό Νοέμβριο τού 1864. 

' Από τό Μάιο τού 1862 ώς τό καλοκαίρι τού 1864, ένώ ή παγκόσμια κρίση τού 

βαμβακιού βρίσκεται στην αποκορύφωση της, τά γεγονότα πού περιγράψαμε έ

χουν παραλύσει τό ελληνικό κράτος, και απουσιάζει οποιαδήποτε πολιτική πρωτο

βουλία γύρω άπό τό ζήτημα αυτό. Εντούτοις στον ελληνικό αγροτικό χώρο ση

μειώνεται μιά κινητοποίηση πού δείχνει ότι οί αγρότες αρχίζουν νά ανταποκρίνον

ται στίς εξελίξεις. Ή βαμβακοκαλλιέργεια πέρασε άπό τά 21.105 στά 77.158 

στρέμματα μεταξύ 1861 καί 1863. 

Ταυτόχρονα, θορυβημένη άπό τήν παρατεινόμενη κρίση τής πρώτης ύλης, ή 

Αγγλία κινείται δραστήρια προς τήν κατεύθυνση τής αύξησης τής παγκόσμιας 

βαμβακοπαραγωγής καί τής δημιουργίας νέων αποθεμάτων, μέ στόχο βέβαια όχι 

μόνο τό ξεπέρασμα τής έλλειψης, άλλα καί τήν πτώση τής τιμής, μέσο τής υπερ

παραγωγής. ' Η δραστηριότητα της αυτή, έκτος άπό τίς απέραντες εκτάσεις τών 

Ινδιών ή τής Αιγύπτου, εξαπλώνεται όπου υπάρχει καί ή ελάχιστη δυνατότητα ώς 

καί στην Ελλάδα. Αρχές τοΰ 1864 ή Cotton Supply Association αποφάσισε τή 

δημιουργία μιας αποθήκης βαμβακόσπορου στή Σύρο, ύπό τόν έλεγχο τού έκεϊ 

βρετανού πρόξενου, γιά τήν προμήθεια τών ελλήνων βαμβακοκαλλιεργητών μέ 

σπόρο Νέας ' Ορλεάνης καί Αιγύπτου. ' Ο σπόρος θά πουλιόταν σέ τιμή κόστους 

καί, σέ πρώτη δόση, προγραμματίστηκε ή αποστολή 400 οκάδων άπό κάθε ποικι

λία3 2. Τό Μάιο τής ίδιας χρονιάς ή μισή ποσότητα είχε φτάσει στην ' Ελλάδα καί 

μοιράστηκε τελικά στά προξενεία Πειραιά καί Σύρου. Ή τιμή τού αμερικανικού 

σπόρου ήταν διπλάσια εκείνης τού αιγυπτιακού (35 σελίνια τό κανταρι τών 39,75 

όκαδων αντί 18)33 

Μέ εγκύκλιο του, τόν Ιούνιο τού 1864, ό Α. Αυγερινός, υπουργός Εσωτερι

κών στην κυβέρνηση Ζην. Βάλβη, ζήτησε άπό τίς τοπικές αρχές πληροφορίες «έν 

τάχει» γιά τήν έκταση καί τήν κατάσταση τής βαμβακοκαλλιέργειας στίς περιοχές 

τους, καθώς καί τίς προβλέψεις τους γιά τήν ερχόμενη σοδειά34. ' Ενάμιση μήνα 

αργότερα οί μισές περίπου επαρχίες δέν είχαν στείλει τίς αιτηθείσες πληροφο

ρίες, καί ό νέος υπουργός Εσωτερικών Αλέξανδρος Κουμουνδούρος — δύο μέ-

32 ο π. ο 60 

33 ό.π., σ 84. 

34. ο.π., ο. 104 
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ρες μετά τήν ορκωμοσία τής κυβέρνησης Κανάρη — επανέρχεται, απαιτώντας τήν 
αποστολή τους «εντός δέκα ήμερων»35. Είναι προφανής έδώ ή. έστω καί καθυστε

ρημένη, προσπάθεια τοΰ κράτους νά αποκτήσει μιά εικόνα της κατάστασης, ώστε 

νά προγραμματίσει τίς επόμενες κινήσεις του. ' Η αποτελεσματικότητα όμως τής 

κρατικής μηχανής δέν φαίνεται νά συμβαδίζει μέ τίς επιθυμίες τοΰ πολιτικού της 

προϊσταμένου, κι έτσι ό Κουμουνδούρος αναγκάζεται νά στείλει νέα εγκύκλιο στις 

22 Οκτωβρίου — ένώ βρίσκεται σέ πλήρη εξέλιξη ή κρίση περί τό Σύνταγμα, τό 

οποίο ό Γεώργιος αρνείται νά υπογράψει — ζητώντας τίς πληροφορίες τών όποιων 

τή συγκέντρωση έδώ καί πέντε μήνες είχε διατάξει τό υπουργείο. Ήδη τό αίτημα 

γιά τήν πρόβλεψη τής ερχόμενης σοδειάς έχει χάσει τό νόημα του. δεδομένου ότι 

έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ή εποχή της, καί ό υπουργός ζητά πιά νά μάθει τήν 

πραγματική σοδειά, πού φοβάται μάλιστα ότι θά έχει υποστεί μεγάλη ελάττωση 

εξαιτίας τών βροχών πού είχαν προηγηθεί36. Τά στοιχεία πάντως πού έχουμε γιά 

τήν παραγωγή εκείνης τής χρονιάς δέν δείχνουν μιά τέτοια μείωση. 

Σημαντικό ανασταλτικό ρόλο στην ανάπτυξη τής ελληνικής βαμβακοκαλλιέρ-

γειας φαίνεται ότι έπαιξε ή απουσία βελτιωμένων μεθόδων. Αναφέραμε ήδη τήν 

έλλειψη ίπποσκαλιστηρίων, τών ειδικών δηλαδή γιά τό βαμβάκι μικρών μόνιππων 

άροτρων. Ένας μικρός αριθμός ίπποσκαλιστηρίων είχε εισαχθεί άπό τό κράτος τό 

184737, καί ενδεχομένως καί στην περίοδο 1856-186238, καί είχε διατεθεί σέ τιμή 

κόστους σέ ορισμένους αγρότες, χωρίς βέβαια νά καλυφθούν οί υπάρχουσες ανάγ

κες. Τό 1863 άρχισε ή παραγωγή ίπποσκαλιστηρίων ελληνικής κατασκευής άπό τό 

πρόσφατα δημιουργημένο εργοστάσιο Βασιλειάδη στον Πειραιά39. Κινούμενο προς 

τήν ίδια κατεύθυνση, τό υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδότησε τήν έκδοση 

Πραγματείας περί καλλιέργειας τού βάμβακος στίς αρχές τού 1865, καί τήν προώ

θησε γιά δωρεάν διανομή ατούς αγρότες. Στή μελέτη αυτή περιέχονταν οδηγίες 

γιά τή χρήση βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας καί γιά τήν επιλογή μεταξύ τών 

διαφόρων ποικιλιών σπόρου40. 

Εν τώ μεταξύ στίς 26 Φεβρουαρίου 1865 παραιτήθηκε ό Κανάρης καί στίς 2 

Μαρτίου σχημάτιζε κυβέρνηση ό ίδιος ο Κουμουνδούρος. Ήταν ή πρώτη φορά 

πού ό γοργά ανερχόμενος 48χρονος πολιτικός άπό τή Μεσσήνη αναλάμβανε τήν 

πρωθυπουργία. Τό υπουργείο Εσωτερικών ανατέθηκε στον Α. Χατζηαναργύρου. 

35. ό.π. α. 131. 

36. ό.π.. ο. 151. 

37 Βλ. Υπουργεΐον Εσωτερικών, Εγκύκλιος περί εισαγωγής νέων γεωργικών εργαλείων, 

αρ. 98/7 Ιουλίου 1848 (ΔΑΕ/Δ/Α/1/'Εγκύκλιοι/1) 

38. Μέ τις ειδικές πιστώσεις «εις προμήθειαν αρότρων καί λοιπών γεωρ. εργαλείων» που 

προβλέπονταν στους προϋπολογισμούς 1856-1862. 

39 Βλ. Υπουργεΐον Εσωτερικών, Εγκύκλιοι τού έτους 1865, ο. 74 

40 Δεν κατόρθωσα νά εντοπίσω δυστυχώς αύτη τή μελέτη Η ύπαρξη της καί περίληψη 

τού περιεχομένου της αναφέρονται σέ εγκύκλιο τής 31 Μαρτίου 1865. Βλ. ό.π. 
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0 Κουμουνδούρος προκήρυξε αμέσως εκλογές γιά τίς 14 Μαΐου, τίς οποίες καί 

κέρδισε. 
Ο πυρετός τού βαμβακιού τήν εποχή εκείνη είχε πιά εισχωρήσει γιά τά καλά 

στην ελληνική ύπαιθρο. ' Η έκταση τής βαμβακοκαλλιέργειας είχε ξεπεράσει τά 

210.000 στρέμματα. ' Η έλλειψη εργατικών χεριών τήν εποχή τής συγκομιδής είχε 

οδηγήσει στην κατακόρυφη άνοδο τών ημερομισθίων. Στή Βοιωτία τό 1863 ήσαν 3 

δραχμές καί «άφθονη τροφή», καί τό 1864 είχαν φθάσει τίς 5,5-7 δραχμές41. Πα

ράλληλα μπήκαν σέ λειτουργία εκκοκκιστικές μηχανές, αρχικά στους τόπους πα

ραγωγής, στή συνέχεια καί στά εμπορικά κέντρα. Τά δύο πρώτα εκκοκκιστήρια τής 

Λιβαδειάς έκαναν τήν εμφάνιση τους τό 1862. Τό 1864 έφταναν τά 1542. Τό πρώτο 

ατμοκίνητο εκκοκκιστήριο τού Πειραιά ιδρύθηκε τό 1863. Τό 1865, τό 75% τού 

εξαγόμενου άπ' αυτό τό λιμάνι βαμβακιού ήταν καθαρισμένο43. Σύμφωνα μέ τόν 

Α. Μανσόλα «τό πλείστον μέρος τού εξαγομένου βάμβακος, καί ιδίως τού άπό τού 

έτους 1862 καί εφεξής, εξάγεται καθαρόν»44. Έστω καί αν ή πληροφορία του 

είναι ασαφής, ή καί υπερβολική ενδεχομένως, μάς δείχνει καθαρά τήν κατεύθυνση 

τού φαινομένου. 

Ώ ς προς τό σπόρο, τό κράτος προώθησε τή χρήση τού αιγυπτιακού, άν καί 

αναγνώριζε τήν ανώτερη ποιότητα τού αμερικανικού, λόγω ίσως δυσκολιών προμή

θειας, κόστους μεταφοράς καί υψηλής τιμής. ' Επιδίωξε λοιπόν τήν αγορά σπόρου 

άπό τήν Αίγυπτο, τήν άνοιξη τού 1865. τελικά όμως τό φορτίο καθυστέρησε νά 

φτάσει καί είχε ήδη περάσει ή περίοδος τής σποράς45. Ό σπόρος αυτός αποθη

κεύτηκε στό Δενδροκομείο τής Αθήνας, ώστε νά διατεθεί στους καλλιεργητές 

τήν επόμενη χρονιά 

Στό μεταξύ οξύτατη πολιτική κρίση είχε ξεσπάσει στην Ελλάδα. Από τίς 20 

Οκτωβρίου ώς τίς 28 Νοεμβρίου 1865, σέ διάστημα πέντε εβδομάδων, πέντε κυ

βερνήσεις είχαν διαδεχθεί ή μία τήν άλλη. Τελικά, οί αρχηγοί τών πια σημαντικών 

πολιτικών μερίδων, Κουμουνδούρος, Βούλγαρης καί Δεληγιώργης, συμφώνησαν νά 

στηρίξουν συμμαχική κυβέρνηση ύπό τήν προεδρία τού έξωκομματικού Μπενιζέ-

λου Ρούφου. Στην κυβέρνηση αυτή τό υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε αρχικά ό 

φίλος τού Βούλγαρη, Βασίλειος Νικολόπουλος. Δυό μέρες πριν παραιτηθεί, στίς 20 

Ιανουαρίου 1866, ό Νικολόπουλος κοινοποίησε στους νομάρχες τού κράτους έγ

γραφο τού έλληνα πρόξενου στή Νέα Υόρκη, μέ τήν εντολή νά γνωστοποιηθεί 

στους βαμβακοκαλλιεργητες. Στό έγγραφο αυτό, μέ ημερομηνία 21 Δεκεμβρίου 

1865, ό πρόξενος έκανε ορισμένες παρατηρήσεις γύρω άπό τό ζήτημα τής αμερι

κανικής βαμβακοπαραγωγής. Σύμφωνα μέ τίς εκτιμήσεις του «ένεκα τής μεγάλης 

41 Βλ Χρ Αγριαντώνη. ό.π., ο. 74 Α Μανσόλας. Πολιτειογραφικαί πληροφορία, ο π., σ 54 

42 Βλ Χρ Αγριαντώνη.ό π, σ 123 

43 Βλ Χρ Αγριαντώνη, on. ο. 123 Β Τσοκοπουλος, Πειραιάς 1832-1870 Αθήνα 1984 

ο 161. 224. 236. 
44 Βλ. Α Μανσόλας. Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι. ό.π.. σ 68 

45 Βλ Υπουργεΐον Εσωτερικών. Εγκύκλιοι ... τού έτους 1865, α 309. 
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αιματοχυσίας πολλοί τών ανδρών, οϊτινες έκαλλιέργουν τήν γήν άπωλέσθησαν, ή δέ 

εντελής άπελευθέρωσις τών μαύρων έχει τό αποτέλεσμα νά έπαπειλή μεγίστην 

άργίαν έκ μέρους των, καί ως έκ τούτου ό ένταύθαέμπορικός κόσμος περιμένει 

ότι δι αρκετά έτη ακόμη αι έσοδίαι βαμβακιών θά ήναι ελλιπείς, καί ώς έκ τούτου 

ai τιμαί αναλόγως υψωμένοι». Συμβουλεύει λοιπόν νά συνεχιστεί καί νά επεκταθεί 

ή ελληνική βαμβακοκαλλιέργεια46. Στή νέα κυβέρνηση Ρούφου, πού ορκίστηκε 

στίς 22 Ιανουαρίου 1866, τό υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε ό παλαίμαχος πολι

τικός Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, πρώην γερουσιαστής καί τρείς φορές υπουρ

γός τού "Οθωνα στό παρελθόν. Στό βραχύ διάστημα τής θητείας του — παραιτή

θηκε γιά λόγους υγείας τρείς μήνες αργότερα — πραγματοποιήθηκε τελικά η διά

θεση τού περσινού αιγυπτιακού βαμβακόσπορου. Αρχές Μαρτίου στάλθηκαν στίς 

νομαρχίες από 500 οκάδες, μέ τήν εντολή νά μοιραστούν δωρεάν στους καλλιερ

γητές 4 7 

Δυο μήνες αργότερα οι τιμές τού βαμβακιού κατέρρεαν οτο χρηματιστήριο τού 

Λονδίνου 

Κάθε απόπειρα ποσοτικής προσέγγισης τού θέματος πού μάς απασχολεί αντι

μετωπίζει τα γνωστά προβλήματα ανακρίβειας, ασάφειας, αποσπασματικότητας ή 

απλούστατα έλλειψης τών στατιστικών δεδομένων τού ελληνικού 19ου αιώνα. Λαμ

βάνοντας υπόψη τη σχετικότητα τών στοιχείων που διαθέτουμε, μπορούμε εντού

τοις νά επιχειρήσουμε κάποιες παρατηρήσεις: 

α) Μεταξύ 1861 καί 1864 δεκαπλασιάστηκε ή έκταση τών ελληνικών βαμβακο-

φυτειών. Οί έλληνες αγρότες ανταποκρίθηκαν λοιπόν στή συγκυρία, άν καί όχι μέ 

ιλιγγιώδη ταχύτητα. Τό 1862 η ανταπόκριση στάθηκε υποτονική, άν καί υποτίθεται 

ότι είχαν πληροφορηθεί τίς προοπτικές. Τό 1863 οί εκτάσεις τριπλασιάστηκαν σέ 

σχέση μέ τό 1862, ένώ τό 1864 έγινε τό θεαματικό βήμα, όταν 133.255 στρέμματα 

προστέθηκαν στην καλλιέργεια μέσα σ' ένα χρόνο (βλ. πίνακα 1). 

β) Η παραγωγή βαμβακιού εννιαπλασιάστηκε από τό 1861 ώς τό 1864 Η αύ

ξηση αύτη οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση τής καλλιεργούμενης έκτασης, κι 

οχ· στην αύξηση τής παραγωγικότητας ανά στρέμμα (βλ. πίνακα 1). Ή παραγωγικό

τητα κινείται γύρω στο ενα κανταρι ava οτρέμμα καί παραμένει στάσιμη για καιρό, 

αψοΰ είναι n ίδια καί δέκα χρονιά αργότερα, το 1875, υποδηλώνοντας τήν απουσία 

εκσυγχρονισμού σέ μέσα και μεθόδους48. 

γ) Η εξαγωγή βαμβακιού αυξήθηκε, σέ σύγκριση με το μηδενικό σχεδόν επί

πεδο προ του 1861. Τά έσοδα από την εξαγωγή υπερεκατονταπλασιάστηκαν μετα

ξύ 1861 καί 1865 (βλ. πίνακα 1) Η αύξηση όμως αυτή τών εσόδων είναι κυρίως 

46 Βλ Υπουργεΐον Εσωτερικών. Εγκύκλιοι ... τού έτους 1866. ο 17 

47 Βλ Νθϋ Κυκλάδων Εγκύκλιος, αο 1640/2 Μαρτίου 1866 (ΔΑΕ/Δ/Α/1/ Εγκύ

κλιοι 1) 

48 Βλ. Α Μανσολας. Απογραφικοί πληροφοριαι περί γεωργίας κατά τό έτος 1875. ο 21 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Καλλιέργεια - παραγωγή - εμπόριο ελληνικού βαμβακιού 1859-1875 

Χρόνος "Εκταση 

σέ 

στρέμμ. 

Παραγωγή Εξαγωγή 

σε 
κοντάρια Κοντάρια'01 Αξία σέ δρχ. Τιμή 

άνά 

κανταρι1131 

21.180 35 1823 52 

22 435 183 12318 67 

22.072 714 36 801 51,5 

28537 3844 319.411 83 

69 942 6.235 "64 300 122.6 

193.615 10.020 1.375.297 137 

202418 30 174 4 151 557 137.5 

— 14.672 2 05S 847 140.3 

— 18457 1 787 720 96,8 

114 807 — 239932 — 

123.910 — 134871 — 

1859 21 015 

1860 22.062 

1861 21.105 

1862 26390 

1863 77 158 

1864 210.413 

1865 — 

1866 — 

1869 — 

1873 102438 

1875 109858 

Σημ.. (α) Τό εξαγόμενο βαμβάκι είναι, απο το 1862, κυρίως εκκοκκισμένο (βλ σημείωση 50) 
(β) Οι τιμές αυτές είναι στατιστικές. Προκύπτουν άπο τόν όγκο τών εξαγωγών καί τό ύψος 
τών εσόδων. 

Πηγές: Archives du Ministère des Affaires Etrangères /Correspondance Consulaire/Le 
Pirée, T. 1/12 Αυγούστου 1866 Α. Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι. δ.π.,ο. 67-69' 
τού ίδιου. Απογραφικοί πληροφορίαι, ό.π.. σ. 21 Ολύμπια τού 1875, α. 370. 

αποτέλεσμα τής κατακόρυφης ανόδου τών τιμών καί πολύ λιγότερο αποτέλεσμα 

τής αύξησης· τής εξαγόμενης ποσότητας (βλ. πίνακα 1 καί διάγραμμα 2). Τά 30.174 

κοντάρια πού εξήχθησαν τό 1865. θά είχαν αποφέρει λιγότερο άπό τά 2/5 τών 

εσόδων πού απέφεραν, άν είχαν τίς τιμές τού 1861. 

δ) Πράγματι τά στοιχεία πού διαθέτουμε δείχνουν, σέ πρώτη ανάγνωση, ότι τό 

1863 εξάχθηκε τό 9°ο τής ελληνικής παραγωγής, το 1864 μόλις τό 5°ο καί τό 1865 

τό 15% ι βλ. πίνακα 1). Τα στοιχεία αυτά είχαν δημιουργήσει αρκετή σύγχυση καί 

είχαν ήδη ελεγχθεί ως ανακριβή άπό τήν εποχή εκείνη4 9. Μιά νεότερη προσέγγιση, 

πού λαμβάνει υπόψη της καί τίς έμμεσες μαρτυρίες τών πηγών, νομίζω ότι βάζει 

κάπως τά πράγματα στή θέση τους. Είναι προφανές ότι, στό επίπεδο τών εξαγω

γών, έχουμε νά κάνουμε κυρίως μέ εκκοκκισμένο βαμβάκι50, τού όποιου η άναλο-

49 Βλ άρθρο τού Αρ Δοσιου στην αθηναϊκή εφημεοιδα Μέλλον τής 1ης Σεπτεμβρίου 

1867 

50 Βλ. Α Μανσολας, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι, ο π ο 68 Χρ Αγριαντώνη, ό.π.. ο 74 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

Παραγωγή — Εξαγωγή ελληνικού βαμβακιού (σέ κοντάρια) 
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για προς τό ακατέργαστο είναι κατά μέσο όρο 1 προς 351. Στην περίπτωση αυτή 

μπορούμε νά υποθέσουμε οριακά — άν δηλαδή όλο ήταν εκκοκκισμένο — ότι οί 

εξαγωγές τό 1863 κάλυψαν τό 27% τής παραγωγής, τό 1864 τό 15% καί τό 1865 

τό 45%. Καί άν ακόμη είναι έτσι, είναι πάλι προφανές ότι τό ελληνικό βαμβάκι, άν 

καί τό επιχείρησε, δέν μπόρεσε νά συνδεθεί δυναμικά μέ τήν παγκόσμια αγορά 

καλύπτοντας, μέ τό ελάχιστο έστω ποσοστό του, τό κενό πού δημιούργησε ό αμε

ρικανικός εμφύλιος πόλεμος. Πολλές υποθέσεις μπορούν νά προταθούν ώς προς 

τους λόγους αυτής τής αδυναμίας. 

Πρώτα πρώτα είναι προφανές ότι ή Ινδία καί ή Αίγυπτος ήταν άπό κάθε άποψη 

περισσότερο έτοιμες νά καλύψουν τό κενό, άμεσα καί σέ ασύγκριτα μεγαλύτερη 

έκταση. Κινητοποιήθηκαν σέ εθνικό επίπεδο, πόνταραν αποφασιστικά, παίρνοντας 

όλα τά ρίσκα. ' Εγκατέλειψαν τήν καλλιέργεια τροφίμων, κινδυνεύοντας άπό λιμό 

— πού καί ένέσκυψε στην Ινδία — καί κυριολεκτικά σάρωσαν τήν αγορά, γιά νά 

υποστούν στη συνέχεια, στην Ίδια έκταση, καί τίς συνέπειες άπό τήν υπερπαραγω

γή καί τήν κατάρρευση τών τιμών. 

Αντίθετα ή ελληνική γεωργία κινήθηκε αργά, συγκρατημένα, ρισκάροντας λίγα, 

κερδίζοντας λίγα άλλα καί χάνοντας λίγα όταν ήρθε ή κρίση. Πράγματι τό 1862, 

ένώ ή Αίγυπτος αύξησε κατά 223.910 κοντάρια τήν παραγωγή της, ή ελληνική πα

ράγωγη παρέμεινε σχεδόν στάσιμη (βλ. διάγραμμα 3 καί πίνακα 1). Τό 1863 ή αιγυ

πτιακή παραγωγή είχε αυξηθεί συνολικά κατά 690.800 κοντάρια (άπό τό 1861), ένώ 

ή ελληνική μόνο κατά 47 870. ' Η καθυστέρηση αυτή εϊχε ώς αποτέλεσμα, όταν τό 

ελληνικό βαμβάκι εμφανίστηκε στό προσκήνιο, ή αγορά νά έχει ήδη κατακλυστεί 

άπό τό ινδικό καί τό αιγυπτιακό. ' Εξάλλου δέν υπάρχουν στοιχεία πού νά φανερώ

νουν εγκατάλειψη άλλων καλλιεργειών χάριν τού βαμβακιού. ' Η παραγωγή στα

ριού, κριθαριού καί αραβοσίτου εμφανίζεται τό 1864 αυξημένη, σέ σχέση μέ τό 

I8605 2. Η πτώση τών τιμών στή συνέχεια δέν προκάλεσε κρίση στην ελληνική 

οικονομία, γιατί ή επένδυση δέν είχε γίνει σέ κλίμακα τέτοια πού νά δημιουργήσει 

δραματικά προβλήματα. 

Εντούτοις τά παραπάνω, άν καί δίνουν ένα ενδεικτικό πλαίσιο, δέν εξηγούν 

ικανοποιητικά τή μικρή, ποσοστιαία, εξαγωγή τού ελληνικού βαμβακιού. Εδώ, εν

δεχομένως, μπορούμε νά προσθέσουμε τόν παράγοντα τής πολιτικής συγκυρίας 

' Η μακρόχρονη πολιτική κρίση πού ζούσε η Ελλάδα εκείνη τήν περίοδο πρέπει νά 

έπαιξε τό ρόλο της. Ή αστάθεια καί ή κρίση αυτή στή διαχείριση τής εξουσίας, 

δέν επέτρεψε στό κράτος νά ασχοληθεί οργανωμένα μέ τους χειρισμούς εκεί

νους, στό εθνικό καί τό διεθνές πεδίο, πού θά επέτρεπαν ενδεχομένως τήν πληρέ

στερη σύνδεση τής ελληνικής βαμβακοπαραγωγής μέ τήν παγκόσμια αγορά. 

Υπάρχει όμως κι ένα γεγονός πού μας ωθεί νά υποθέσουμε ότι ή μή αύξηση 

τών εξαγωγών υπήρξε ίσως, όχι απλώς αποτέλεσμα τής συγκυρίας, άλλα καί συνει-

51 Βλ. Εφημερίς τής Ελληνικής Γεωργίας, άρ. 8, Μάιος 1856 

52 Βλ. Α. Μανσόλας, ό.π., ο. 62. 
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δητή πολιτική επιλογή. Θυμόμαστε ότι τό 1862 ό υπουργός τών Εσωτερικών Χρι

στόπουλος γνωστοποιούσε στους καλλιεργητές ότι «τό έπί τών οικονομικών υ

πουργεΐον, καθ' ά μοί έδήλωσε, σκέπτεται ήδη περί άνακουφίσεως τών ασχολουμέ

νων εις τήν καλλιέργειαν αυτήν»53. Πράγματι στίς 7 Φεβρουαρίου 1862, ένώ τά νέα 

τής ναυπλιακής εξέγερσης είχαν αναστατώσει τήν πρωτεύουσα καί η κυβέρνηση 

κατέθετε στή Βουλή κατεπειγόντως νομοσχέδιο γιά τίς αρμοδιότητες τών στρατο

δικείων πού θά δίκαζαν τους κινηματίες, ό υπουργός τών Οικονομικών, Ευστάθιος 

Σίμος, εισήγαγε τό φορολογικό νομοσχέδιο τής τρέχουσας χρονιάς. Βάσει τού νό

μου αυτού, πού συζητήθηκε καί ψηφίστηκε άπό τή Βουλή στίς 21 Φεβρουαρίου, 

τό βαμβάκι απαλλασσόταν άπό τόν έγγειο φόρο, έάν καταναλωνόταν μέσα στην 

ελληνική επικράτεια. Εάν όμως προοριζόταν γιά εξαγωγή, τότε έπρεπε νά κατα

βληθεί όχι μόνο δασμός (0,90 δρχ. άνά καντάρι), άλλα καί ό έγγειος φόρος άπό τόν 

όποιο είχε απαλλαγεί (2,25 δρχ. άνά καντάρι)54 Θεσπιζόταν μάλιστα καί ποινή γιά 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Εισαγωγές βαμβακερών νημάτων 1858-1874 

Χρόνος Οκάδες Δραχμές Δρχ Οκα 

1858 411.940 1.178356 2.86 
1859 482.407 2.018069 4.18 
1860 562 526 2206 909 3.92 
1861 443.407 1.724.855 3.89 
1862 152.467 660.060 4,32 
1863 160.875 1.279.929 7,95 
1864 191.127 1.401.449 7,33 
1865 344.531 2485.754 7,21 
1866 435.745 2.635.252 6.04 
1867 465.718 2.501.334 5,37 
1868 414.439 2.014.426 4.86 
1869 391.722 2.170.210 5.54 
1870 455.718 2.739699 6,01 
1871 351 896 1.702231 4.83 
1872 284.175 1 681.692 5.91 
1873 241199 1.463275 6.06 
1874 218865 1 292.665 5.90 

Πηγή: Α. Mansolas, Renseignements statistiques, on., ο. 9 

53. Βλ. σημείωση 28. 

54. ' Η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή «με ευχαρίστησιν της παρετηρησε το ληφθέν 

μέτρον προς έμψύχωσιν τής παραγωγής τών βαμβακιών, μή υποκειμένων εις εσωτερικον 

έγγειον φόρον, πληρωνομενου τού φόρου τούτου εις τά τελωνεία επι τής εξαγωγής, αναλό

γως τοΰ ήδη έν ίσχύι εξαγωγικού τέλους τού αυτού προϊόντος» Βλ Βουλή τών Ελλήνων. 

Πρακτικά, συνεδρ. 14 Φεβρουαρίου 1862. σ 712. 
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τους παραβάτες: «Έάν τις φορτώσας σταφιδόκαρπον ή βαμβάκιον έπί μεταφορά 

εντός τού Κράτους, έξαγάγη ταύτα εις τό έξωτερικόν, υποβάλλεται εις τήν πλη-

ρωμήν διπλού έγγειου φόρου καί εξαγωγικού τέλους»55 Τό λιγότερο πού μπορού

με νά πούμε γιά μιά τέτοια νομοθετική ρύθμιση είναι ότι δέν στόχευε στή δη

μιουργία φορολογικών κινήτρων γιά νά αυξηθούν οί εξαγωγές. Αντίθετα, δη

μιουργεί κίνητρα γιά τήν αύξηση τής παραγωγής μέ στόχο τήν εσωτερική αγορά. 

"Ενα μέρος βέβαια τού βαμβακιού παρ' όλα αυτά εξάγεται, δεδομένου ότι οί υ

ψωμένες διεθνείς τιμές αποτελούν άπό μόνες τους ισχυρό κίνητρο. Η μή διοχέ

τευση εντούτοις τού μεγαλύτερου μέρους τού προϊόντος στην παγκόσμια αγορά, 

δέν ανέκοψε τήν παραγωγή. Αυτό σημαίνει ότι τό προϊόν εύρισκε πράγματι διέξο

δο στή ντόπια κατανάλωση. Η διαδικασία αυτή ευνοήθηκε τόσο άπό τήν προανα

φερθείσα φορολογική πολιτική — πού αποτελούσε έμμεση επιδότηση τής ελληνι

κής μεταποίησης — όσο καί από τή διεθνή συγκυρία. 

Η αύξηση πράγματι τής παγκόσμιας τιμής τής πρώτης ύλης, σέ συνδυασμό μέ 

τήν έλλειψη της, οδήγησε σέ αύξηση τής τιμής τών ευρωπαϊκών νημάτων καί υφα

σμάτων, τών οποίων ή εισαγωγή κάλυπτε κατά μέγα μέρος ώς τώρα τίς ανάγκες 

τής ελληνικής αγοράς, πλάι στή ντόπια βιοτεχνική παραγωγή (βλ. διάγραμμα 4 καί 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

Δείκτης μέσης τιμής βαμβακερών νημάτων 

μέ βάση (100) τήν τιμή 1860 
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55 Βλ ΦΕΚ 17/14 Μαρτίου 1862 

300-

200-

100 



Ελληνικό βαμβάκι καί αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος 

πίνακα 2). Αυτό οδηγεί, από τό 1862, σέ πτώση τής ποσότητας τών εισαγομένων 

νημάτων στην ' Ελλάδα (βλ. πίνακα 2). Παράλληλα, κάνει τήν εμφάνιση της μιά ντό

πια βαμβακουργία, σέ βιομηχανική πλέον βάση. Αναφέραμε ήδη ότι τά εκκοκκιστή

ρια πολλαπλασιάστηκαν. Σιγά σιγά εμφανίζονται καί βαμβακοκλωστικά εργοστάσια. 

Ως τό 1867 είχαν δημιουργηθεί 7, καί τό 1875 είχαν φτάσει τά 18. Τά σπουδαιό

τερα κέντρα αυτής τής νέας βιομηχανίας είναι ο Πειραιάς, ή Λιβαδειά καί ή Πάτρα56. 

Μέ τό τέλος τής παγκόσμιας κρίσης, παρουσιάζεται μιά μικρή ανάκαμψη τών 

εισαγωγών, πού όμως δέ φτάνουν ξανά στά προπολεμικά επίπεδα. ' Η αύξηση αυτή 

μάλιστα είναι ακόμη μικρότερη άπ' όσο φαίνεται, άν λάβουμε υπόψη τό γεγονός 

ότι τό καταναλωτικό κοινό έχει αυξηθεί, όχι μόνο μέ τή φυσιολογική ανάπτυξη τού 

πληθυσμού, αλλά καί μέ τήν ένωση, τό 1864, τών Έπτανήσων, πού αύξησε κατά 

20% τους κατοίκους τού βασιλείου57. Αντίθετα, οί εισαγωγές, μετά άπό τήν ανά

καμψη τών ετών 1865-1867, ακολουθούν μιά πτωτική πορεία στή συνέχεια (βλ. 

πίνακα 2). παράλληλη κατά κάποιο τρόπο με την ανάπτυξη τής ελληνικής βαμβακο-

βιομηχανίας. ' Εννοείται ότι μιλάμε γιά τά νήματα. Προφανώς η δημιουργία ελληνι

κής βιομηχανικής παραγωγής βαμβακερών υφασμάτων έθετε άλλου τύπου προβλή

ματα πού η συγκυρία δέν αρκούσε γιά να λυθούν. Εντούτοις τά 2 πρώτα εργοστά

σια υφασμάτων έκαναν τήν εμφάνιση τους λίγο αργότερα, τό 1875, στον Πειραιά58 

Οί αγρότες, μετά τήν κινητοποίηση τών χρόνων τής κρίσης, δείχνουν νά χάνουν 

βαθμιαία τόν πρώτο ενθουσιασμό τους, βοηθούσης καί τής παγκόσμιας υπερπαρα

γωγής. Δέκα χρόνια αργότερα, ή βαμβακοκαλλιέργεια μοιάζει νά έχει σταθεροποι

ηθεί γύρω στά 100.000 στρέμματα, στά μισά δηλαδή τού 1864, πενταπλάσια όμως 

τών προπολεμικών (βλ πίνακα 1). 

Η παραγωγή αυτή φαίνεται ότι δέν επαρκεί γιά τίς ανάγκες τών κλωστηρίων, κι 

έτοι άπό τό 1873 παρατηρείται αύξηση τών εισαγωγών βαμβακιού59. Οί έλληνες 

βιομήχανοι ζήτησαν τήν κατάργηση τών εισαγωγικών δασμών καί ή κυβέρνηση α

ποφάσισε τό Φεβρουάριο τού 1875 τή μείωση τους σέ 2 λεπτά τήν όκά γιά τό 

ακατέργαστο καί 7 γιά τό εκκοκκισμένο βαμβάκι (βλ. πίνακα 3). 

Στό κείμενο αυτό επιχειρήθηκε μιά μερική προσέγγιση τού ζητήματος τού ελ

ληνικού βαμβακιού μέσα στη συγκυρία τού αμερικανικού εμφυλίου πολέμου Τό 

ενδιαφέρον εστιάστηκε κυρίως στή σύλληψη τού προβλήματος άπό τήν τότε πολι

τική ηγεσία, μέσα στίς ιδιόμορφες συνθήκες τής οξύτατης πολιτικής κρίσης που 

56 Α. Μανσολας, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι. ό.π., σ 114. 'Απογραφικοί πληροφορίαι. 

ο π., σ 22 Β Τσοκόπουλος, ό.π.. α. 236-237 

57 Τό 1861 ο πληθυσμός τής Ελλάδας ήταν 1 096 810 και τών Επτανήσων 228 669 Βλ 

Α Μανσολας. Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι. ο π. ο 8. 10 

58 Βλ Α. Mansolas. Renseignements statistiques, o n ο 11. 

59 Βλ Α Μανσόλας. Απογραφικοί πληροφορίαι. ο π . ο 22 Οι εισαγωγές γίνονταν κυρίως 

απο τήν Τουρκία 
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Λεωνίδας Φ- Καλλιβρετάκης 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Εισαγωγικοί δασμοί βαμβακιού (σέ δραχμές άνά καντάρι) 

Είδος 1857 1867 1875 

Βαμβάκι ακατέργαστο 3 

Βαμβάκι κατεργασμένο 3 

Βαμβακόσπορος 0,5 

17.60 

5.28 

0.40 

0,88 

3,08 

Πηγές ΦΕ^ 19/5 Ιουλίου 1857 

1875 

ΦΕΚ 11/15 Φεβρουαρίου 1867 ΦΕΚ 10/19 Φεβρουαρίου 

διερχόταν ή Ελλάδα εκείνη τήν περίοδο60. Συμπερασματικά μπορούμε νά πούμε ότι 

σύλληψη υπήρξε καί. παρ' όλα τά μειονεκτήματα, τίς καθυστερήσεις ή τα κενά 

της, σέ γενικές γραμμές ανταποκρινόταν στά πραγματικά δεδομένα τού προβλή

ματος. Παράλληλα, όμως, καί πέρα άπό τό πολιτικό ζήτημα, η οικονομία κινητοποιή

θηκε. Οχι μονό η βαμβακοπαραγωγή αυξήθηκε, άλλα ή συγκυρία έδωσε τήν ευ

καιρία σέ δυνάμεις πού μοιάζουν νά ήσαν έτοιμες, νά δραστηριοποιηθούν μέ απο

τέλεσμα τή δημιουργία τής πρώτης, ουσιαστικά, ελληνικής βιομηχανίας61. 

Λεωνίδας Φ. Καλλιβρετάκης 

60 Για τήν εικονογράφηση αυτής τής προσέγγισης χρησιμοποιήθηκαν κυρίως οι εγκύκλιοι 

του καθ υλπν αρμοδίου υπουργείου Εσωτερικών. Δέν έχουν άρα αξιοποιηθεί όλες οι διαθέ

σιμες πήγες Είναι βέβαιο λ χ ότι τα αρχεία τής Εθνικής Τράπεζας (ιδίως τών υποκαταστημά

των Βοιωτίας και Φθιώτιδας) η ρ προξενική αλληλογραφία (τών ελλήνων προξένων στην Αγ

γλία. την Αμερική και την Αίγυπτο, και τών ξένων στην Ελλάδα) περιέχουν σ τ ο ι χ ε ί που θα 

βελτίωναν σημαντικά τις γνώσεις μας γύρω απο την υπόθεση αυτή 

61 Για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση τής εξέλιξης αυτής τής βιουηχανιας. βλ Χρ Α

γριαντώνη. ό.π. ο. 72-75. 321-335. 
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