
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

. · . • • . · . • • . • • < • . .· 

Μελέτες 
• • • • . ' : • • . • • . • • . 

. 

• · ' · : • • . - . - : • : : : 

Μ. Στ. Πανοπούλου 

Οικονομικά και τεχνικά 
προβλήματα 
στην ελληνική 
ναυπηγική βιομηχανία 
1850-1914 

,. «is* . 

Αθήνα 1993 









Οικονομικά και τεχνικά 
προβλήματα 
στην ελληνική 
ναυπηγική βιομηχανία 
1850-1914 





ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Μελέτες 41 

Οικονομικά και τεχνικά 
προβλήματα 
στην ελληνική 
ναυπηγική βιομηχανία 
1850-1914 

Μαρίας Στ. Πανοπούλου 
Επιστημονικής Ερευνήτριας ΚΕΠΕ 

Α θ ή ν α 1 9 9 3 



Copyright 1993 
του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

Ιπποκράτους 22,106 80 Αθήνα 

ISBN: 960-341-002-0 

Οι γνώμες και κρίσεις που περιέχει η εργασία αυτή είναι της συγγραφέως και 
αντιπροσωπεύουν αναγκαία γνώμες ή κρίσεις του Κέντρου 

Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. 

6 



Στη μνήμη τον πατέρα μον 



Διδακτορική διατριβή, η οποία έγινε δεκτή από το Ιστορικό Τμήμα 

τον Πανεπιστημίου Αθηνών το 1991. 

8 



ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1959 ως 

μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία "Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με βασικό 

σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση 

των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρ ύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και του ανατέθηκαν 

οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) Η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και 

μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής 

και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η κυβέρνηση, (β) Η παρακολούθηση και ανάλυση 

της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η κα

τάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων, (γ) Η επιμόρφωση νέων οικονομο

λόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

ΤοΚΕΠΕέχει αναπτύξεικαι αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε όλους τουςπιοπάνω 

τομείς. Διεξάγει συστηματικές έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, εκ

πονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί 

υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό 

και οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση μελετών, που εί

ναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, εκθέσεων, που είναι συνήθως αποτέλεσμα συλ

λογικής εργασίας ομάδων επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για την εκπόνηση αναπτυξια

κών προγραμμάτων, καθώς και διαλέξεων, που δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες, οι 

οποίοι προσκαλούνται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα του 

εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πλ ηροφορίες πάνω σε θέματα τρε-

χουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτό 

τον τρόπο στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Πρόσφατες θεωρητικές και εμπειρικές έρευνες από το χώρο της αναπτυξιακής οικονο
μικής και της οικονομικής ιστορίας έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ανάλ υση των συνθηκών 
συσσώρευσης τεχνολογιών δυνατοτήτων, επιδιώκοντας να διαμορφώσουν μιαν ολοκληρωμέ
νη προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Οι αναλύσεις αυτές αποδίδουν μεγάλη σημασία 
σης ενδογενείς τεχνολογικές προσπάθειες των οικονομικών μονάδων για την αύξηση του πα
ραγωγικού δυναμισμού τους και την αποτελεσματική αφομοίωση γνώσεων. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται αυτή η προβληματική για τη μελέτη της ελληνι
κής ναυπηγικής βιομηχανίας κατά την περίοδο 1850-1914. Το βασικό θέμα που τίθεται είναι ο 
προσδιορισμός των παραγόντων που επέβαλαν τη διακοπή της σχέσης συμπληρωματικότητας 
ανάμεσα στην εγχώρια ναυπηγική και την ελληνική ναυτιλία κατά την αντικατάσταση των 
ιστιοφόρων από τα ατμόπλοια. Από τα συμπεράσματα της μελέτης προκύπτει ότι η αδυναμία 
προσαρμογής των παραδοσιακών ναυπηγικών μονάδων στις αλλαγές της ζήτησης και των τε
χνικών παραγωγής οφείλεται στις δυσκολίες αφομοίωσης σύνθετων τεχνολογιών παραγωγής 
σε ένα υποτυπώδες βιομηχανικό περιβάλλον και στο περιορισμένο επίπεδο ανάπτυξης ενδογε
νών τεχνικών ικανοτήτων. 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον για τημελέτηκαι την εμπειρική τεκ
μηρίωση των προβλημάτων προσαρμογής που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακοί κλάδοι της με
ταποίησης, όταν εκτίθενται σε εξωγενείς πιέσεις για την αναδιάρθρωση των τεχνικών παραγω
γής και τη βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας τους. 

Καθηγητής ΤΡΥΦΩΝΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ 
Επιστημονικός Διευθυντής 

Κέντρο Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών 
Μάιος 1993 
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τον καθηγητή κ. Γεωργίον Παπαδημητρίον σε μια δύσκολη φάση της διαδικασίας εκπόνησης 

της ανά χείρας διατριβής. 

Για τονς οικονομολόγονς, η προσφυγή σε αρχειακές πηγές είναι ένα σχετικά δύσκολο εγ

χείρημα, ιδιαίτερα όταν αφορά την ελληνική πραγματικότητα. Σε αυτή μου την προσπάθεια 
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χρωστώ στην κ. Φρόσω Παναρέτον, Προϊσταμένη τον Τμήματος Υπολογιστών του ΚΕΠΕ, η 

οποία κατά τη συγγραφή της διατριβής με ιδιαίτερη προθυμία βοήθησε στην εξοικείωση μου με 

τη χρήση του υπολογιστή. 

Τέλος, θα πρέπει να τονίσω, ότι κανείς άλλος εκτός από μένα δεν είναι νπενθννος για τις 

απόψεις και τα λάθη αυτής της διατριβής. 

Μ. ΣΤ ΠΑΝΟΠΟΥΑΟΥ 

Ιούνιος 1991 

13 





ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 21 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΙΟ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ: 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

1.1. Αύξηση και διαφοροποίηση των μεταφορικών αναγκών 27 
1.1.1. Η εξέλιξη τον όγκου και της αξίας του διεθνούς εμπορίου 28 
1.1.2. Διαφοροποίηση και γεωγραφική αναδιάρθρωση του εξωτερικού 

εμπορίου 30 
1.1.3. Η υπερπόντια μετανάστευση 33 
1.1.4. Οι ανάγκες του πολεμικού ναυτικού 37 

1.2. Οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις της μετάβασης από το ιστίο στον ατμό 38 
1.2.1. Τεχνολογικές βελτιώσεις στη ναυπηγική βιομηχανία μετά το 1850 39 

1.2.1.1. Εξέλιξη των τεχνολογικών βελτιώσεων των θαλάσσιων 
ατμομηχανών 41 

1.2.1.2. Τεχνολογικές βελτιώσεις στην κατασκευή του κύτους 
των πλοίων 46 

1.2.1.3. Μεταβολές στη δομή και το μέγεθος των ναυπηγείων 51 
1.2.1.4. Η αναγκαιότητα απόκτησης εξειδικευμένων τεχνικών 

γνώσεων από το εργατικό δυναμικό των ναυπηγείων 54 
1.2.1.5. Η συμβολή των βασικών κλάδων παραγωγής ενδιάμεσων 

εισροών 57 
1.3. Η αυξανόμενη ζήτηση και η προοπτική κερδοφόρας ικανοποίησης της από τα 

ατμόπλοια, 1850-1900 59 
1.4. Συμπεράσματα 64 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ 

ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ 

2.1. Η ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία » 66 
2.1.1. Ο ρόλος του κράτους στη διαδικασία ανάπτυξης της ιαπωνικής 

ναυπηγικής βιομηχανίας 66 
2.1.2. Η ανάπτυξη των μεγάλων ιαπωνικών ναυπηγείων 70 
2.1.3. Οι συμπληρωματικές βιομηχανίες 72 

15 



2.1.4. Εργατικό δυναμικό 75 

2.1.5. Διάρθρωση και όγκος της παραγωγής των ιαπωνικών ναυπηγείων 77 

2.2. Νορβηγική ναυπηγική βιομηχανία και ναυτιλία 79 

2.2.1. Η ανάπτυξη της νορβηγικής ναυτιλίας 80 

2.2.2. Η εξέλιξη της νορβηγικής ναυπηγικής 82 

2.3. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ναυπήγησης πολεμικών πλοίων από 

αναπτυσσόμενες χώρες 86 

2.4. Συμπεράσματα 91 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΉΟΦΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ 

3.1. Ιστορική επισκόπηση της ελληνικής ιστιοφόρου ναυτιλίας 93 

3.2. Η εξέλιξη της ναυπήγησης ιστιοφόρων εμπορικών πλοίων 102 

3.2.1. Ιστορική παρουσίαση της ναυπήγησης ιστιοφόρων εμπορικών πλοίων. 102 

3.2.2. Οργανωτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της ναυπήγησης ιστιοφόρων. 105 

3.3. Οι πρώτες προσπάθειες ναυπήγησης ατμόπλοιων 111 

3.4. Η σταδιακή αναδιάρθρωση της ελληνόκτητης ναυτιλίας 112 

3.5. Συμπεράσματα 119 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ 

4.1. Πηγές ζήτησης για τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες των 

μηχανουργείων - ναυπηγείων 121 

4.2. Ιστορικό δημουργίας και πηγές χρηματοδότησης της διαδικασίας μεγέθυνσης 124 

4.3. Διάρθρωση της παραγωγής 130 

4.3.1. Εργοστάσιο - Ναυπηγείο "Ελληνικής Ατμοπλοίας 131 

4.3.2. Μηχανουργείο ·-Ναυπηγείο Βασιλειάδη 134 

4.3.3. Μηχανουργείο - Ναυπηγείο " Ήφαιστος" 139 

4.4. Συμπεράσματα 143 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

5.1. Το παραγωγικό δυναμικό των μηχανουργείων - ναυπηγείων 146 

5.1.1. Το εργοστάσιο - ναυπηγείο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" 146 

16 



5.1.2. Μηχανουργείο - Ναυπηγείο Βασιλειάδη 151 

5.1.3. Μηχανουργείο - Ναυπηγείο "Ήφαιστος" 154 

5.2. Η προσφορά ενδιάμεσων εισροών από εγχώριους προμηθευτές 156 

5.2.1. Οι προσπάθειες εγχώριας παραγωγής βασικών ενδιάμεσων εισροών . 156 

5.2.2. Οι επιπτώσεις από την εισαγωγή των συμπληρωματικών εισροών της 

ναυπηγικής βιομηχανίας 159 

5.2.3. Η προσφορά άλλων συμπληρωματικών εισροών 163 

5.3. Εργατικό δυναμικό 166 

5.3.1. Εξέλιξη της απασχόλησης και τεχνικές ικανότητες των εργαζομένων 

στα μηχανουργεία - ναυπηγεία : 166 

5.4. Η τεχνική εκπαίδευση των εργαζομένων στα μηχανουργεία - ναυπηγεία 171 

5.4.1. Η γενική υποδομή τεχνικής εκπαίδευσης 174 

5.5. Μεταφορά τεχνολογίας κατά την ανάπτυξη ναυπηγικής βιομηχανίας 178 

5.5.1. Μορφές μεταφοράς τεχνολογίας κατά την ανάπτυξη ναυπηγικής 

βιομηχανίας στην Ελλάδα 179 

5.6. Συμπεράσματα 182 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΉΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

6.1. Κράτος και ναυτιλία 187 

6.2. Κρατική πολιτική και ναυπηγική βιομηχανία 192 

6.2.1. Επενδύσεις σε έργα υποδομής: Το ζήτημα των μόνιμων δεξαμενών... 192 

6.2.2. Κρατικές παραγγελίες προς τη ναυπηγική βιομηχανία 194 

6.2.3. Δασμολογική πολιτική 197 

6.2.4. Πιστωτική πολιτική και κρατικές επιδοτήσεις προς τη ναυπηγική 

βιομηχανία 199 

6.3. Η συμμετοχή του κράτους στην παραγωγή και συντήρηση ατμόπλοιων: 

Βασιλικός Ναύσταθμος 201 

6.4. Συμπεράσματα 209 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 211 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 219 

ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 257 

17 





ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι η ανάλυση των παραγόντων που 

οδήγησαν στην αποτυχημένη προσπάθεια ναυπήγησης ατμόπλοιων από τα ελ

ληνικά ναυπηγεία κατά την περίοδο 1850-1914. Η αξιολόγηση της ελληνικής 

εμπειρίας καλύπτει τρεις θεματικές ενότητες. 

α) Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της ζήτησης της εμπορικής ναυ

τιλίας και του πολεμικού ναυτικού. 

β) Αναλύονται οι επιδόσεις των ναυπηγείων και η εξέλιξη των τεχνικών 

ικανοτήτων τους. 

γ) Αξιολογούνται οι επιπτώσεις της αδύναμης βιομηχανικής υποδομής 

στη διαμόρφωση των συνθηκών ανάπτυξης τεχνικών ικανοτήτων από τις ναυ

πηγικές μονάδες καθώς και οι συνέπειες της κρατικής πολιτικής στη ναυτιλία 

και τη ναυπηγική. 

Μετά το 1850, η πίεση για την εισαγωγή νέων τεχνικών παραγωγής στις 

εγχώριες μονάδες ήταν εξωγενής και προερχόταν από την εισαγωγή των ατμό

πλοιων στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Οι ανάγκες της ναυτιλίας και των 

πρώτων μεταποιητικών μονάδων της χώρας, οδήγησαν στη δημιουργία μηχα

νουργικών μονάδων που παράλληλα ασχολήθηκαν με ναυπηγικές εργασίες. Η 

προσπάθεια των ναυπηγείων να βελτιώσουν το επίπεδο των τεχνικών ικανο

τήτων τους βρήκε ελάχιστη υποστήριξη από την υποτυπώδη εγχώρια βιομη

χανική υποδομή, ενώ η περιορισμένη αποτελεσματικότητα του θεσμικού περι

βάλλοντος δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα. Η κρατική πολιτική, όσο 

αφορά την άμεση συμμετοχή της στην παραγωγή και τη μεταφορά πόρων στη 

ναυπηγική, ήταν αποσπασματική. Η εξασφάλιση εξειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού ήταν δύσκολη και η επίλυση πολλών τεχνικών προβλημάτων γινό

ταν με την πρόσληψη ξένων τεχνικών. Τέλος, σημαντικά τμήματα της δυνητι

κής αγοράς δεν ήταν δεδομένα για τα εγχώρια ναυπηγεία, διότι οι ναυτιλιακές 

μονάδες μπορούσαν εύκολα να στραφούν στο εξωτερικό για τοποθέτηση νέων 

παραγγελιών. 
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Τα εγχώρια ναυπηγεία προσπάθησαν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη 

της διεθνούς ναυπηγικής βιομηχανίας αλλά η ναυπήγηση ατμόπλοιων προϋ

πέθετε ένα ανώτερο επίπεδο τεχνικών ικανοτήτων. Όταν η ζήτηση της ελληνι

κής ναυτιλίας στράφηκε στην αγορά εξειδικευμένων ατμοπλοίων μεγάλης χω

ρητικότητας, οι κατασκευαστικές εργασίες των ελληνικών ναυπηγείων 

ελαχιστοποιήθηκαν και οι εργασίες συντήρησης και επισκευών έγιναν οι κύ

ριες δραστηριότητες τους. 

Από την αξιολόγηση των γενικών συνθηκών και των τεχνικών προβλη

μάτων που αντιμετώπισαν τα εγχώρια ναυπηγεία, προκύπτουν ορισμένα συ

μπεράσματα γενικότερου ενδιαφέροντος για τις συνθήκες που αντιμετωπί

ζουν οι βιομηχανικές μονάδες, όταν σε περιόδους ριζικών τεχνικών αλλαγών 

επιχειρούν να διεισδύσουν στην παραγωγή τεχνολογικά σύνθετων προϊό

ντων. Η αδυναμία προσαρμογής στις τεχνολογικές εξελίξεις της διεθνούς 

ναυπηγικής βιομηχανίας αποδίδεται τόσο στους γενικότερους οικονομικούς 

και τεχνολογικούς περιορισμούς, όσο και στο χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης τε

χνικών ικανοτήτων στο εσωτερικό των ναυπηγείων. Ο συνδυασμός αυτών 

των παραγόντων δεν μπόρεσε τελικά να διαμορφώσει μια συνεκτική διαδικα

σία ανάπτυξης της ναυπηγικής βιομηχανίας, με αποτέλεσμα τη σταδιακή με

τατροπή των εγχώριων ναυπηγείων σε μονάδες επισκευαστικής υποστήριξης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα από τα θέματα που έχουν απασχολήσει την οικονομική επιστήμη εί

ναι η ανάλυση των παραγόντων που επιτρέπουν σε μια εθνική οικονομία να 

παράγει πλούτο, ακολουθώντας μια διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης. Οι 

οικονομικές θεωρίες έχουν προσεγγίσει αυτό το πρόβλημα από διαφορετικές 

πλευρές. Μεταξύ των άλλων, τα θέματα που σχετίζονται με την αναπτυξιακή 

διαδικασία έχουν αναλυθεί με την αξιολόγηση της συμπεριφοράς ενός περιο

ρισμένου αριθμού μακροοικονομικών μεγεθών ή έχουν υιοθετήσει την παρα

δοχή ότι πρόκειται για ένα "ειδικό" πρόβλημα των λιγότερο ανεπτυγμένων 

χωρών. Στα οικονομικά της ανάπτυξης έχει επίσης διαμορφωθεί μια αναλυτι

κή προσέγγιση, η οποία, ξεκινώντας από τα διαρθρωτικά προβλήματα που 

προκαλεί η οικονομική μεγέθυνση και ο κλαδικός μετασχηματισμός μιας εθνι

κής οικονομίας, επιδιώκει να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

της αναπτυξιακής διαδικασίας. Κατά την τελευταία εικοσαετία αυτή η κατη

γορία ερευνών έχει ωφεληθεί ιδιαίτερα από την ανάπτυξη δύο σχετικά νέων 

περιοχών της οικονομικής επιστήμης: των οικονομικών της τεχνικής αλλαγής 

και τη μελέτη της συμβολής των θεσμικών παραγόντων στη λειτουργία του οι

κονομικού συστήματος. 

Η διεθνής οικονομία χαρακτηρίζεται από διαφορετικά επίπεδα ανάπτυ

ξης των κρατών που την αποτελούν. Για την ανάλυση του φαινομένου αυτού 

ιδιαίτερη σημασία έχει αποκτήσει η μελέτη και ερμηνεία της "καθυστερημένης 

εκβιομηχάνισης", η οποία εξετάζει τις γενικές συνθήκες που επέτρεψαν την 

επιτυχημένη υλοποίηση προγραμμάτων "καθυστερημένης εκβιομηχάνισης" 

και ασχολείται ιδιαίτερα με τη διερεύνηση της διαδικασίας που ακολούθησαν 

μια σειρά χώρες οι οποίες σήμερα ανήκουν στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες. 

Αυτή η περιοχή ερευνών έχει αποκτήσει ιδιαίτερη επικαιρότητα μια που δεν 

αποτελεί απλώς το προσφιλές αντικείμενο αυτών που ασχολούνται με τα 

προβλήματα των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, αλλά απασχολεί επίσης τις 

βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες καθώς αναζητούν τρόπους να διατηρήσουν 
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την απόσταση που τις χωρίζει από λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες δε θα πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο το αυξα

νόμενο ενδιαφέρον για τη συμβολή της Οικονομικής Ιστορίας σε αυτή τη συ

ζήτηση. Όπως έχει επανειλημμένα υποστηριχθεί, η Οικονομική Ιστορία προ

σφέρει μια ευκαιρία στην οικονομική θεωρία για την ανάλυση της δυναμικής 

συμπεριφοράς των μακροοικονομικών μεγεθών.1 Στο συγκεκριμένο πρόβλη

μα της "καθυστερημένης εκβιομηχάνισης" η Οικονομική Ιστορία παρέχει ακό

μη τη δυνατότητα να αναλυθεί η διαδικασία διαμόρφωσης των χαρακτηριστι

κών μιας εθνικής οικονομίας. Από αυτή την άποψη η κατανόηση της 

ιστορικής εξέλιξης μπορεί να αποτελέσει μια περιοχή γνώσεων, η οποία έχει 

τη δυνατότητα να συνεισφέρει ιδιαίτερα στη μελέτη της αναπτυξιακής διαδι

κασίας. 

Η Οικονομική Ιστορία είναι ένας κλάδος των οικονομικών με ευρύ ερευ

νητικό αντικείμενο. Πολλές φορές η οικονομικοϊστορική έρευνα και ιδιαίτε

ρα οι εκπρόσωποι της "Νέας Οικονομικής Ιστορίας" υιοθέτησαν έννοιες και 

μεθόδους ανάλυσης που είχαν διαμορφώσει άλλες περιοχές της οικονομικής 

επιστήμης. Αυτή η προσέγγιση έχει βρει εφαρμογή και στην περίπτωση της 

ιστορικής ανάλυσης του αναπτυξιακού προβλήματος. Μπορούμε χαρακτηρι

στικά να αναφέρουμε ότι η συγκέντρωση των ποσοτικών δεδομένων που σχε

τίζονται με τη διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης των δυτικών βιομηχανι

κών χωρών στηρίχθηκε στους ορισμούς και τις σχέσεις αιτιότητας των 

μακροοικονομικών μεγεθών που υιοθέτησε το κυρίαρχο ρεύμα των οικονομι

κών ιστορικών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αργότερα, η ιστορική 

ανάλυση της διαδικασίας οικονομικής ανάπτυξης χαρακτηρίστηκε από την ει

σαγωγή διαφόρων μοντέλων "προϋποθέσεων". Ενδεικτικά μπορούμε να ανα

φέρουμε ότι η εξέλιξη των ευρωπαϊκών χωρών έχει κατά καιρούς παρουσια

σθεί σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις που προκύπτουν από την 

επιχειρηματικότητα που διαθέτει το ανθρώπινο κεφάλαιο, την αποτελεσματι

κότητα του θεσμικού περιβάλλοντος, τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών, τη συμ

βολή του τραπεζικού συστήματος και άλλες παραμέτρους. Η διατύπωση δια

φορετικών σχέσεων αιτιότητας έχει επηρεαστεί από τη διαφορετική σημασία 

που αποδίδουν οι θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης σε συγκεκριμένα μακροοι

κονομικά μεγέθη και σε άλλους μη-οικονομικούς παράγοντες. 

Η κριτική προς τα μοντέλα των "προϋποθέσεων" έχει επικεντρωθεί σε 

1. William Parker, Economic History and the Modern Economist, Basil Blackwell, 

1986. 
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μεθοδολογικά προβλήματα που έχουν σχέση με την ερμηνευτική ικανότητα 

αυτών των εργασιών. Οι αναλύσεις αυτές, ανεξάρτητα από την οικονομική θε

ωρία η οποία προσδιορίζει το αναλυτικό τους πλαίσιο, πολύ λίγο μπορούν να 

συμβάλλουν στην κατανόηση της διαδικασίας μεγέθυνσης μιας εθνικής οικο

νομίας. Από την ύπαρξη των "προϋποθέσεων" μέχρι την επίτευξη ενός ανώ

τερου επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης μεσολαβεί μια περίοδος την οποία 

αυτές οι εργασίες δεν έχουν φωτίσει σε ικανοποιητικό βαθμό. Η κριτική στα 

μοντέλα των "προϋποθέσεων" ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από το αυξα

νόμενο ενδιαφέρον για το ρόλο της τεχνολογικής αλλαγής στη διαδικασία οι

κονομικής ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης, η ανάλυση των χα

ρακτηριστικών της αναπτυξιακής διαδικασίας έχει επεκταθεί και στη 

διερεύνηση θεμάτων που συνδέονται με την εισαγωγή και την αποτελεσματική 

χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών από συγκεκριμένους βιομηχανικούς κλά

δους ή στα πλαίσια εθνικών οικονομιών. 

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση των παραγόντων 

που οδήγησαν στην αποτυχημένη προσπάθεια ναυπήγησης ατμόπλοιων από 

τα ελληνικά ναυπηγεία κατά την περίοδο 1850-1914. Ειδικότερα προσπαθού

με να διερευνήσουμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα εγχώρια ναυπηγεία, 

όταν προσπάθησαν να προχωρήσουν στην κατασκευή ατμόπλοιων και ατμο

μηχανών μετά την αρχική δημιουργία μιας στοιχειώδους υποδομής επεξεργα

σίας μετάλλων. 

Τα προγράμματα "καθυστερημένης εκβιομηχάνισης" κατά τον 19ο αιώ

να, τόσο σε εθνικό όσο και σε κλαδικό επίπεδο, στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό 

στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση τεχνικών διαμόρφωσης και επεξεργα

σίας μετάλλων. Στη διεθνή ναυπηγική βιομηχανία, κατά τα τέλη του 19ου αι

ώνα, έλαβαν χώρα σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση και τις τεχνικές της 

παραγωγικής διαδικασίας, οι οποίες οδήγησαν στη συγκεντρωποίηση του 

κλάδου και κατέστησαν επιβεβλημένη την πραγματοποίηση επενδύσεων μεγά

λης κλίμακας. Οι αλλαγές αυτές ήταν συνδεδεμένες άμεσα με την εισαγωγή νέ

ων τεχνικών παραγωγής και τη σταδιακή αντικατάσταση των ιστιοφόρων από 

τα ατμόπλοια ως βασικό προϊόν της παραγωγικής δραστηριότητας των ναυ

πηγείων στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. 

Στην ελληνική περίπτωση η πίεση για την εισαγωγή νέων τεχνικών παρα

γωγής στη ναυπηγική ήταν εξωγενής. Οι ανάγκες τόσο των πρώτων μεταποιη

τικών μονάδων της χώρας, όσο και της ναυτιλίας, για υπηρεσίες επισκευαστι-

κής υποστήριξης έδωσαν το έναυσμα για τη δημιουργία μηχανουργικών 

μονάδων που παράλληλα ασχολήθηκαν και με επισκευές ατμόπλοιων. Η υπο-
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τυπώδης υποδομή ναυπήγησης ιστιοφόρων που υπήρχε στη χώρα δεν μπορού

σε να ανταποκριθεί στις τεχνικές απαιτήσεις συντήρησης ατμόπλοιων. Την 

αγορά που δημιουργήθηκε επιχείρησαν να καλύψουν νέες επιχειρήσεις που 

εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά και τη Σύρο. Αργότερα, οι παράγοντες που 

προσδιόρισαν τις επιλογές των ναυπηγείων κατά την ανανέωση του μηχανο

λογικού εξοπλισμού και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών ήταν οι αυξανόμενες 

ανάγκες των ναυτιλιακών εταιρειών για συνθετότερες επισκευαστικές εργα

σίες και η προσπάθεια τανν ναυπηγείων να κατασκευάσουν μικρά ατμόπλοια 

για την αγορά της περιοχής. 

Η προσπάθεια των εγχώριων ναυπηγείων να βελτιώσουν το επίπεδο των 

τεχνικών τους ικανοτήτων βρήκε ελάχιστη υποστήριξη από την υποτυπώδη 

εγχώρια βιομηχανική υποδομή, ενώ η περιορισμένη αποτελεσματικότητα του 

θεσμικού περιβάλλοντος δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα. Η κρατική πο

λιτική σε περιοχές όπως η άμεση συμμετοχή στην παραγωγή και η μεταφορά 

πόρων για την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας υπήρξε αποσπασματική. 

Επίσης, η εξασφάλιση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού ήταν δύσκολη και 

η επίλυση πολλών τεχνικών προβλημάτων γινόταν με την πρόσληψη ξένων τε

χνικών. Πρόσθετα προβλήματα δημιούργησε ο ιδιόμορφος χαρακτήρας της 

αγοράς. Σημαντικά τμήματα της δυνητικής αγοράς δεν ήταν δεδομένα για τα 

εγχώρια ναυπηγεία, αφού οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούσαν εύκολα να 

στραφούν προς ξένα ναυπηγεία για νέες παραγγελίες ή ακόμη για την εκτέλεση 

επισκευών. 

Το πρώτο Κεφάλαιο εξετάζει τις διεθνείς οικονομικές και τεχνικές συν

θήκες, οι οποίες επέβαλαν την αντικατάσταση των ιστιοφόρων από τα ατμό

πλοια στις θαλάσσιες μεταφορές. Μεταξύ των αποτελεσμάτων της βιομηχανι

κής επανάστασης ήταν η αύξηση που σημειώθηκε στον όγκο του διεθνούς 

εμπορίου και της μετανάστευσης. Η κάλυψη της ζήτησης για μεταφορικές υπη

ρεσίες που δημιουργήθηκε έγινε δυνατή μόνο όταν η ναυπηγική βιομηχανία 

της εποχής πέτυχε να κατασκευάσει τεχνικά ανώτερα πλοία για τις ανάγκες 

της ναυτιλίας. Η εξέλιξη αυτή μετέβαλε ριζικά τα χαρακτηριστικά της ναυτι

λιακής δραστηριότητας, επιτρέποντας τη διακίνηση φορτίων και επιβατών με 

χαμηλούς ναύλους. Παράλληλα, το πολεμικό ναυτικό των βιομηχανικών χω

ρών της εποχής προχώρησε σε εκτεταμένες παραγγελίες βελτιωμένων τύπων 

πολεμικών πλοίων, δημιουργώντας έτσι πρόσθετα κίνητρα για αλλαγές στη 

ναυπηγική βιομηχανία. 

Το δεύτερο Κεφάλαιο αναφέρεται στις στρατηγικές ανάπτυξης της ναυ

πηγικής βιομηχανίας ατμόπλοιων, τις οποίες ακολούθησαν οι χώρες που ει-

24 



σήλθαν καθυστερημένα στη διαδικασία εκβιομηχάνισης. Ενώ στη Βρετανία η 

ναυπηγική αναπτύχθηκε παράλληλα με τη ναυτιλία και λειτούργησε συμπλη

ρωματικά προς τις ανάγκες για μεταφορικό έργο που δημιούργησε η βιομηχα

νική επανάσταση, σε πολλές χώρες που εισήλθαν καθυστερημένα στην εκβιο

μηχάνιση, η δημιουργία ναυπηγικής υποδομής αντιμετωπίσθηκε ως βασική 

προτεραιότητα της διαδικασίας εκβιομηχάνισης, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

που τέθηκαν σε εφαρμογή προγράμματα παρεμβατικής κρατικής πολιτικής. Η 

εγκατάσταση εγχώριας υποδομής για τη ναυπήγηση ατμόπλοιων δεν προσδιο

ρίστηκε μόνο από τη ζήτηση της ναυτιλίας, αλλά ήταν αποτέλεσμα κοινών 

προσπαθειών του κράτους και των ναυπηγικών επιχειρήσεων κάθε χώρας. 

Στο τρίτο Κεφάλαιο επιχειρείται μια ιστορική επισκόπηση της ελληνό-

κτητης ναυτιλίας. Η ανάλυση έχει επικεντρωθεί στους παράγοντες που συνέ

βαλαν στην άνθιση της ιστιοφόρου ναυτιλίας και στη σχέση συμπληρωματικό-

τητας που αυτή ανέπτυξε με τα εγχώρια καρνάγια ναυπήγησης ξύλινων 

ιστιοφόρων. Όταν οι συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού διαφοροποιήθη

καν με την εισαγωγή του ατμόπλοιου, την εξομάλυνση των εμπορικών συναλ

λαγών και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, η ελληνική ναυτιλία προχώρησε -με 

αρκετή καθυστέρηση- στην αγορά ατμόπλοιων. Τα παραδοσιακά καρνάγια 

ξύλινων ιστιοφόρων δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία 

προσαρμογής στα νέα δεδομένα της αγοράς. Αντίθετα, ακολούθησαν την εγ

χώρια ιστιοφόρο ναυτιλία στην ύφεση και την παρακμή. 

Όταν η ελληνόκτητη ναυτιλία απέκτησε τα πρώτα ατμόπλοια προέκυψε 

η ανάγκη συντήρησης και επισκευαστικής υποστήριξης τους. Όπως προκύ

πτει από το τέταρτο Κεφάλαιο, η ζήτηση αυτή καλύφθηκε από τα μηχανουρ-

γεία-ναυπηγεία2 που ιδρύθηκαν στον Πειραιά και τη Σύρο. Επρόκειτο για νέ

ες μονάδες, οι οποίες δημιουργήθηκαν ανεξάρτητα από τα παραδοσιακά 

καρνάγια ναυπήγησης ιστιοφόρων. Οι επιχειρήσεις αυτές δημιούργησαν τμή

ματα μηχανουργικών κατεργασιών και εγκαταστάσεις για επισκευές ατμό

πλοιων. Αργότερα προσπάθησαν να διεισδύσουν στη ναυπήγηση σιδερένιων 

ατμόπλοιων και θαλάσσιων ατμομηχανών. Στο Κεφάλαιο αυτό αναλύεται το 

αντικείμενο της παραγωγικής δραστηριότητας των μηχανουργείων-ναυπηγεί-

ων και περιγράφεται η διαδικασία σταδιακής εξειδίκευσης τους στις επισκευ

ές. 

2. Στο εξής χρησιμοποιούμε τον όρο μηχανουργεία-ναυπηγεία μια που πρόκειται για 

επιχειρήσεις που ασχολήθηκαν ταυτόχρονα με ναυπηγήσεις, επισκευές και ένα ευρύ φάσμα μη

χανουργικών εργασιών. 
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Στο πέμπτο Κεφάλαιο αξιολογείται το επίπεδο τεχνικών ικανοτήτων 

που διέθετε η εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία. Ειδικότερα γίνεται αναφορά 

στις επενδύσεις που πραγματοποίησαν τα μηχανουργεία-ναυπηγεία και στη 

συσσώρευση τεχνικής εμπειρίας στο εσωτερικό τους. Επίσης αξιολογείται ο 

χαρακτήρας των διασυνδέσεων, που ανέπτυξαν τα μηχανουργεία-ναυπηγεία 

με τις εγχώριες συμπληρωματικές (προς τη ναυπηγική) βιομηχανίες. Το επί

πεδο τεχνικών ικανοτήτων της ναυπηγικής βιομηχανίας προσδιορίστηκε, 

εκτός από τις πάγιες εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα και από τη χρησιμο

ποίηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και την εισαγωγή τεχνικών γνώ

σεων από το εξωτερικό. Στο Κεφάλαιο αυτό επισημαίνονται οι εκτεταμένες 

ανάγκες για νέες ειδικότητες που δημιούργησε η προσπάθεια ναυπήγησης σι

δερένιων ατμόπλοιων. Στη συνέχεια εξετάζεται η κρατική πολιτική στο χώρο 

της τεχνικής εκπαίδευσης, αλλά και η προσπάθεια των ναυπηγείων να βελτιώ

σουν το επίπεδο τεχνικών γνώσεων του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. 

Επιπλέον περιγράφεται η εταιρική αλλά και η κρατική πολιτική αναφορικά με 

τη μεταφορά ναυπηγικής τεχνολογίας από το εξωτερικό. 

Το έβδομο Κεφάλαιο εξετάζει το θεσμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εκ

δηλώθηκε η προσπάθεια ναυπήγησης ατμόπλοιων στην Ελλάδα. Αναλύονται 

οι πτυχές εκείνες της κρατικής πολιτικής που επηρέασαν την εξέλιξη της ναυ

πηγικής αλλά και της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Εξετάζεται επίσης η άμεση 

συμμετοχή του κράτους στο χώρο της παραγωγής μέσω του Βασιλικού Ναύ

σταθμου. 

Στο Κεφάλαιο των συμπερασμάτων γίνεται μια γενική αξιολόγηση των 

γενικών συνθηκών και των τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν τα εγ

χώρια ναυπηγεία, όταν επιχείρησαν να κατασκευάσουν ατμόπλοια. Η ερμη

νεία της αποτυχημένης προσπάθειας ναυπήγησης ατμόπλοιων έχει στηριχθεί 

στην εμπειρική διερεύνηση των δεδομένων της τοπικής αγοράς, στο επίπεδο 

ανάπτυξης του κλάδου και στο ευρύτερο θεσμικό περιβάλλον. Μετά την εξα

γωγή συμπερασμάτων για τους παράγοντες που προσδιόρισαν την εξέλιξη 

των εγχώριων ναυπηγείων, επιχειρείται η συγκριτική ανάλυση της ελληνικής 

εμπειρίας σε συνάρτηση με τη διεθνή εμπειρία ανάπτυξης ναυπηγικής βιομη

χανίας, κατά την εξεταζόμενη περίοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΙΟ ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ: 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Η εισαγωγή της τεχνολογίας του ατμού στις θαλάσσιες μεταφορές ήταν 

μία από τις κυριότερες τεχνικές αλλαγές που έλαβαν χώρα τον 19ο αιώνα. Η 

προσφορά χαμηλότερων ναύλων και η καθιέρωση τακτικών δρομολογίων 

ανάμεσα στα βιομηχανικά κέντρα της Δυτικής Ευρώπης και τον υπόλοιπο κό

σμο συνέβαλαν στην αύξηση του εξωτερικού εμπορίου και των ρυθμών ανά

πτυξης των βιομηχανικών χωρών. Ο κλάδος παραγωγής θαλάσσιων μέσων 

μεταφοράς ανταποκρίθηκε στην αυξανόμενη ζήτηση που προκάλεσε η βιομη

χανική επανάσταση, εισάγοντας συνεχείς βελτιώσεις τόσο στα παραγόμενα 

προϊόντα όσο και στη ναυπηγική διαδικασία. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιά

ζονται συνοπτικά τα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα, τα οποία επέβαλαν 

την εισαγωγή και την τελική επικράτηση των ατμόπλοιων στη διεθνή ναυτιλία. 

Η παρουσίαση της σταδιακής προσαρμογής της ναυτιλίας στα νέα δεδο

μένα του διεθνούς εμπορίου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά τον 19ο αιώνα, 

και των αλλαγών που σημειώθηκαν στη ναυπηγική βιομηχανία των βιομηχα

νικών χωρών της εποχής, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν στη συνέχεια της με

λέτης την καλύτερη κατανόηση αφενός των εξελίξεων που έλαβαν χώρα στην 

ελληνική ναυτιλία και αφετέρου τη συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών 

και των επιδόσεων των εγχώριων ναυπηγικών μονάδων. 

1.1. Αύξηση και διαφοροποίηση των μεταφορικών αναγκών 

Η εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου, από την έναρξη της βιομηχανικής επα

νάστασης στη Βρετανία μέχρι τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου, φαίνεται να κυριαρχείται από την επίδραση τριών αλληλοεξαρτώ

μενων τάσεων: α) την τάση της ποσοτικής αύξησης τόσο του όγκου όσο και της 

αξίας των διεθνών ανταλλαγών, β) την τάση διεύρυνσης και διαφοροποίησης 

της σύνθεσης των ανταλλασσόμενων προϊόντων και γ) την τάση μετατόπισης 
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και ανακατάταξης των σχετικών μεριδίων των κυριότερων εμπορικών χωρών 

και γεωγραφικών περιοχών τόσο ως προς το ύψος όσο και ως προς το είδος 

των ανταλλασσόμενων προϊόντων. 

Εκτός όμως από τις επιδράσεις που άσκησε η διαδικασία εκβιο

μηχάνισης στις εμπορικές ανταλλαγές, σοβαρές επιπτώσεις επέφερε και στις 

μετακινήσεις πληθυσμών που έλαβαν χώρα κατά την ίδια περίοδο. 

Η ποσοτική αύξηση και οι ποιοτικές και γεωγραφικές διαφοροποιήσεις 

του διεθνούς εμπορίου καθώς και η αύξηση της διεθνούς μετανάστευσης επέ

φεραν, όπως ήταν φυσικό, την αύξηση και διαφοροποίηση των μεταφορικών 

αναγκών, η αντιμετώπιση των οποίων καλύφθηκε κυρίως από τον κλάδο κα

τασκευής θαλάσσιων μέσων μεταφοράς. 

Παράλληλα, οι ανάγκες του πολεμικού ναυτικού των βιομηχανικών χω

ρών εκείνης της περιόδου και κυρίως τα προγράμματα ναυτικών εξοπλισμών 

μετά το 1890 συνέτειναν στην εξέλιξη των θαλάσσιων μέσων μεταφοράς. 

1.1.1. Η εξέλιξη του όγκου και της αξίας του διεθνούς εμπορίου 

Η επέκταση των διεθνών ανταλλαγών οφείλεται κυρίως στην έναρξη και 

εξάπλωση της εκβιομηχάνισης και στην απορρέουσα από αυτήν ανάγκη για 

συνεχή αύξηση όλων των εισροών της παραγωγικής διαδικασίας που τη συνο

δεύουν. Πράγματι, η σημαντική αύξηση της παραγωγής βιομηχανικών προϊό

ντων κατά την εξεταζόμενη περίοδο και αν ακόμη, λόγω κυρίως της επίδρασης 

της τεχνικής προόδου, δεν απαιτούσε την αντίστοιχη αύξηση σε όλα τα στοι

χεία της αναπαραγωγής κατά γραμμική αναλογία, προκάλεσε όμως την εντυ

πωσιακή διεύρυνση τους. Ο Πίνακας 1.1 του Παραρτήματος παρουσιάζει την 

εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής στη Μεγ. Βρετανία, Γερμανία και ΗΠΑ 
κατά την περίοδο 1853-1913. Δεδομένου ότι η βιομηχανική επανάσταση άρ

χισε στη Βρετανία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Ηπειρωτική Ευρώπη, 

Βορ. Αμερική και Ιαπωνία, γι' αυτό και οι χώρες αυτές αποτέλεσαν ιστορικά 

τόσο την κύρια πηγή ζήτησης των απαιτούμενων στοιχείων της συνεχώς διευ

ρυνόμενης αναπαραγωγής, όσο και της συνεχώς ογκούμενης προσφοράς βιο

μηχανικών προϊόντων. Η αυξανόμενη ζήτηση πρώτων υλών και τελικών κα

ταναλωτικών αγαθών, που δημιουργούσε η επέκταση του βιομηχανικού τομέα 

και η μετακίνηση εργατικού δυναμικού από τη γεωργία, καθώς και η διαρκώς 

εντεινόμενη ανάγκη εξεύρεσης νέων αγορών για την πώληση της προοδευτικά 

πλεονάζουσας παραγωγής, οδήγησαν στην εντυπωσιακή επέκταση των διε

θνών ανταλλαγών κατά τον 19ο αιώνα. 
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Τα υπάρχοντα αποθέματα σε πρώτες ύλες και καταναλωτικά αγαθά, το 

επίπεδο και η κατεύθυνση εκβιομηχάνισης των πρωτοπόρων βιομηχανικών 

χωρών, καθώς και οι επικρατούσες μορφές οργάνωσης των διεθνών οικονο

μικών σχέσεων,1 καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο το ύψος, αλλά και το εί

δος των ανταλλασσόμενων προϊόντων. Οι κλάδοι που έπαιξαν αποφασιστικό 

ρόλο στη διαδικασία εκβιομηχάνισης και γενικότερα η κατεύθυνση της διαδι

κασίας εκβιομηχάνισης ήταν διαφορετική από χώρα σε χώρα. Στις αρχές του 

19ου αιώνα η Βρετανία κυριάρχησε στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών 

με την ανάπτυξη μεθόδων μαζικής παραγωγής, εκμεταλλευόμενη παράλληλα 

το εκτεταμένο αποικιακό της δίκτυο. Οι ευρωπαϊκές χώρες και οι ΗΠΑ ακο

λούθησαν αργότερα, μετά το 1850, αναπτύσσοντας με επιτυχία συγκεκριμένες 

κατηγορίες βιομηχανικών δραστηριοτήτων.2 

Για την παγκόσμια οικονομία έχει υπολογισθεί ότι, ενώ το κατά κεφαλή 

ακαθάριστο προϊόν αυξήθηκε μεταξύ 1800-1913 λιγότερο από 2 1/2 φορές, 

το αντίστοιχο εξωτερικό εμπόριο αυξήθηκε πάνω από 25 φορές. Ενώ δηλαδή 

το εξωτερικό εμπόριο ήταν 3% του παραχθέντος προϊόντος το 1800, έφθασε 

στο 33% το 1913. Στη Βρετανία μεταξύ 1815 και 1914 ο πληθυσμός διπλα

σιάστηκε, το εθνικό εισόδημα δεκαπλασιάστηκε και το εξωτερικό εμπόριο ει-

κοσαπλασιάστηκε. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ 1830 και 1910, το κα

ι. Είναι χαρακτηριστική η εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Ευρώπης με τις χώρες 

που συνήθως αποκαλούνται "Τρίτος Κόσμος". Σύμφωνα με τον Paul Bairoch ("Geographical 

Structure and Trade Balance of European Foreign Trade from 1800 to 1970", Journal of 

Economic History, vol. 3, no 3, winter 1979, σ. 567) σημειώθηκε σημαντική αύξηση μεταξύ 

1800-1860, την οποία ακολούθησε η ύφεση της περιόδου 1860-1880. Στις απαρχές της βιομη

χανικής επανάστασης, η Βρετανία, πλεονεκτούσα τεχνολογικά, πέτυχε να επιβάλει την άρση 

πολλών περιορισμών στο διεθνές εμπόριο. Μετά το 1860 οι δασμοί στην Ευρώπη άρχισαν να 

ανεβαίνουν ως αντίδραση στην εισαγωγή φθηνών αγροτικών προϊόντων από τις αναπτυσσόμε

νες χώρες. Στη συνέχεια πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία υιοθέτησαν την 

εφαρμογή παρεμβατικής πολιτικής και για το βιομηχανικό τομέα, εισάγοντας δασμούς και χο

ρηγώντας επιδοτήσεις. Άμεση συνέπεια των δασμολογικών μέτρων ήταν οι δασμολογικοί πόλε

μοι μεταξύ κρατών, με σημαντικότερους αυτούς ανάμεσα στη Γαλλία και Ιταλία (1888-1899), 

τη Ρωσία και Γερμανία (1879-1894), τη Γαλλία και Ελβετία (1893-1895) και τη Γερμανία και 

Καναδά (1897-1910) βλ. Shepard Clough and Richard Rapp, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία, 

τόμ. Β, Αθήνα, Παπαζήσης, 1980, σ. 429-448, Barry Supple, "The State and the Industrial 

Revolution, 1700-1914", στο Carlo Cipolla (ed.), The Fontana Economic History of Europe, 

The Industrial Revolution, τόμ. Ill, Fontana/Collins, Glasgow, 1973, σ. 323-327. 

2. Walter Rostow, "Leading Sectors and the Take-off, στο Walter Rostow, The 

Economics of Take-off into Sustained Growth, Macmillan, London, 1963. 
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τά κεφαλή εξωτερικό εμπόριο αυξήθηκε ως εξής: στη Γαλλία δώδεκα φορές, 

στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, δέκα φορές, 

στην Ιταλία εννέα φορές και στη Σουηδία οκτώ φορές.3 

1.1.2. Διαφοροποίηση και γεωγραφική αναδιάρθρωση του εξωτερικού εμπο
ρίου 

Κατά την περίοδο που εξετάζουμε, οι βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης, 

για να ικανοποιήσουν τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση πρώτων υλών και ειδών 

διατροφής, κατέφευγαν στην εισαγωγή γεωργικών προϊόντων και στην αναζή

τηση νέων πηγών προμήθειας πρώτων υλών για τη βιομηχανία από τις ανα

πτυσσόμενες χώρες, τις αποικίες και τα "νέα εδάφη" (ΗΠΑ, Αυστραλία). 

Το βαμβάκι ήταν η κυριότερη πρώτη ύλη που είχε ανάγκη η βιομηχανία 

κατά την πρώτη βιομηχανική επανάσταση. Ως την έναρξη του αμερικανικού 

εμφυλίου πολέμου, η Ευρώπη προμηθευόταν βαμβάκι από τις Νότιες 

Πολιτείες της Αμερικής. Οι δυσκολίες όμως που προκάλεσε ο πόλεμος στην 

παραγωγή και ομαλή διακίνηση του βαμβακιού οδήγησαν στην ανάπτυξη της 

καλλιέργειας του στην Ινδία, Γουιάνα, Αυστραλία, Αίγυπτο και Βραζιλία και 

τη στροφή της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στους προμηθευτές των χωρών αυ

τών.4 

Η εκμηχάνιση της παραγωγής ειδών από μαλλί στην Ευρώπη πραγματο

ποιήθηκε πολύ αργότερα από τη βαμβακουργία. Μετά το 2ο μισό του 19ου αι

ώνα διαπιστώνουμε την αδυναμία της κτηνοτροφίας στην Ευρώπη να καλύψει 

την αυξανόμενη ζήτηση της βιομηχανίας επεξεργασίας μαλλιού. Το 1913 το 

1/2 της παγκόσμιας παραγωγής μαλλιού προερχόταν από την Αυστραλία και 

Ν. Ζηλανδία, ενώ άλλες σημαντικές πηγές ήταν η Αργεντινή και Ν. Αφρική.5 

Η οικοδομική δραστηριότητα στις πόλεις και η ανέγερση εργοστασίων 

και ορυχείων οδήγησαν στην αύξηση της ζήτησης για ξυλεία. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στην εκτεταμένη χρησιμοποίηση ξυλείας στην κατασκευή σπιτιών, 

3. Sidney Pollard, European Economic Integration, Thames and Hudson, London, 
1974, σ. 14-15. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν εξήγαγαν μόνο 
εμπορεύματα χαι υπηρεσίες αλλά κεφάλαιο, ιδέες και επιχειρηματικότητα. 

4. Woodruff, "The Emergence of an International Economy, 1700-1714", στο Carlo 
Cipolla (ed.), The Fontana Economic History of Europe, τόμ. 4 (2), 1979, σ. 659, επίσης 
Herbert Heaton, Economic History of Europe, Harpen and Brothers, New York, 1948, σ. 626, 
W. Page, Commerce and Industry, Constable and Company, London, 1919, σ. 241-244. 

5. Woodruff, O.K., σ. 659, Heaton, ό.π., σ. 627. 
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υποστηριγμάτων στα ορυχεία, τμημάτων μηχανών και αργότερα στην παρα

γωγή χαρτιού, όπου το ξύλο αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη. Η Σουηδία, που 

ήταν ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές ξύλου, κατά την περίοδο 

1850-1900 δεκαπλασίασε τις εξαγωγές της.6 

Οι ανάγκες των βιομηχανικών χωρών της Ευρώπης σε μεταλλεύματα και 

ορυκτά καλύφθηκαν αρχικά από πήγες προμήθειας πρώτων υλών που βρίσκο

νταν στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η Σουηδία και η Ισπανία ήταν οι δύο κύριες πή

γες από τις οποίες προμηθεύονταν οι σιδηροβιομηχανίες της Αγγλίας και 

Γερμανίας το σημαντικότερο μέρος των μεταλλευμάτων που χρησιμοποιού

σαν. Αργότερα οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχα

νίας για χαλκό και άλλες πρώτες ύλες (π.χ. καουτσούκ, πετρέλαιο, έλαια) οδή

γησαν στην αύξηση των εισαγωγών και από άλλες ηπείρους.7 Η εξασφάλιση 

της προμήθειας και της πρωτογενούς επεξεργασίας πρώτων υλών στις αποι

κίες επέβαλε την εξαγωγή ευρωπαϊκής τεχνολογίας εξόρυξης και κατεργα

σιών σε αυτές τις περιοχές. 

Μετά το 1850 παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στο διεθνές εμπόριο 

δημητριακών και κρέατος. Οι ποσότητες σιταριού που προμηθεύονταν η 

Ευρώπη από την Αυστραλία, Αργεντινή, Ινδία, Καναδά και τις χώρες της 

Κεντρικής και Δυτικής Αμερικής παρουσίαζαν συνεχή αύξηση. Στη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1880 διπλασιάζονταν οι εξαγωγές σιταριού από την 

Αυστραλία και μία δεκαετία αργότερα, το 1890, τριπλασιάζονται οι αντίστοι

χες εξαγωγές της Αργεντινής. Κατά τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου 

πολέμου, εξαιτίας της αυξανομένης εσωτερικής ζήτησης της Αμερικής και της 

προοδευτικής μείωσης της παραγωγικότητας των νέων εδαφών, οι εξαγωγές 

ρώσικων δημητριακών στη Δυτική Ευρώπη ξεπέρασαν εκείνες των ΗΠΑ.8 

Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση των εισαγωγών κρέατος και γαλακτο

κομικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη μετά την εισαγωγή 

των πλοίων-ψυγείων στις θαλάσσιες μεταφορές. Ζωντανά βοοειδή είχαν ήδη 

μεταφερθεί από την Αμερική στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 1860 και 

1870, η μαζική όμως μεταφορά και διατήρηση νωπών κρεάτων έγινε δυνατή 

6. Eli Heckscher, An Economic History of Sweden, Harvard University Press, 
Cambridge, 1954, σ. 228. 

7. I. Vicens Vives, An Economic History of Spain, Princeton University Press, 
Princeton, 1969, σ. 661-663, Woodruff, ό.π., σ. 660, Heckscher, ό.π., α. 222. 

8. Charles, Knick, Harley, "Transportation, The World Wheat Trade and the Kuznets 
Cycle 1850-1913", Explorations in Economic History, τόμ. 17, No 3, Ιούλιος, 1980, σ. 227, 
Πίνακας 4. 
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μόνο μετά την εγκατάσταση ψυκτικών χώρων στα ποντοπόρα πλοία. Η 

Ευρώπη, προκειμένου να ικανοποιήσει την αυξημένη ζήτηση κρέατος, στηρί

χθηκε στα αποθέματα του υπόλοιπου κόσμου και επέβαλε κατ' αυτό τον τρό

πο την εξειδίκευση πολλών χωρών στην παραγωγή και προσφορά ειδών δια

τροφής. Ως το τέλος του 19ου αιώνα, οι ΗΠΑ αποτέλεσαν τον κύριο 

προμηθευτή της Ευρώπης σε κρέας. Σημαντική αύξηση των εξαγωγών του 

προϊόντος αυτού από τις ΗΠΑ σημειώθηκε κατά την εικοσαετία 1870-1890.9 

Επίσης σε βασικούς προμηθευτές της Ευρώπης εξελίχθηκαν η Αργεντινή, η 

Αυστραλία και η Ν. Ζηλανδία.10 

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η καταναλωτική αγορά των δυτικών 

κυρίως χωρών διευρύνθηκε με την εισαγωγή πολλών νέων προϊόντων όπως 

ρύζι, κακάο, καφές, τσάι, μετάξι, ζαχαροκάλαμο, μπαχαρικά, μπανάνες, φοι

νικέλαιο. Η αγορά τροφίμων της Ευρώπης, ιδιαίτερα μετά το 1870, εισήλθε σε 

μια νέα περίοδο με την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων από άλλες ηπείρους. 

Η τεχνολογική αλλαγή στο σιδηρόδρομο και τη ναυτιλία οδήγησαν στη μείωση 

του κόστους μεταφοράς και στη σημαντική μείωση της τιμής των τροφίμων.11 

Με αυτό τον τρόπο αυξήθηκε ο όγκος του διεθνούς εμπορίου και σημειώθη

καν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τις χώρες που εφοδίαζαν την ευρω

παϊκή αγορά με τρόφιμα. 

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις φάσεις στην εξέ

λιξη του διεθνούς εμπορίου σε συνάρτηση με τη διαδικασία εκβιομηχάνισης 

στην Ευρώπη κατά τον 19ο αιώνα. 

Από το 1815 μέχρι το 1850 

Η Βρετανία κυριαρχούσε στις διεθνείς αγορές ως η μόνη ώριμη βιομηχα

νική χώρα. Η Ευρώπη ήταν η βασική αγορά για τα βρετανικά προϊόντα αλλά 

και για την επανεξαγωγή προϊόντων από τις βρετανικές αποικίες. Στο τέλος 

αυτής της περιόδου, τα βιομηχανικά κέντρα της Ευρώπης μπορούσαν να 

ανταγωνιστούν τη βρετανική βιομηχανία. Η ανάπτυξη συμπληρωματικότητας 

ανάμεσα στη Βρετανία και την Ηπειρωτική Ευρώπη οδήγησε στην περαιτέρω 

αύξηση του διεθνούς εμπορίου. 

Από το 1850 μέχρι το 1873 

Είναι η περίοδος κατά την οποία σημειώθηκαν οι γρηγορότεροι ρυθμοί 

9. Τη δεκαετία του 1870, οι εξαγωγές των ΗΠΑ ήταν περίπου 50 τόνων, ενώ το 1900 

έφθασαν τους 65.000 τόνους, βλ. Woodruff, ό.π., ο. 661. 

10. Woodruff, ό.π., α. 661, Robert, Porter, The full recognition of Japan, Oxford 

University Press, London, 1911, σ. 439-442 και, ιδιαίτερα Πίνακας Χ, σ. 441. 

11. Heaton, ό.π., α. 626-627, Porter, ό.π., ο. 526. 
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ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η Βρετανία στράφηκε στις αποικίες 

και τις ΗΠΑ για επενδύσεις κεφαλαίου και εκμετάλλευση των νέων αγορών 

που δημιουργήθηκαν. Το τμήμα των συνολικών βρετανικών εξαγωγών που 

κατευθυνόταν στην Ευρώπη μειώθηκε από 50% το 1850 σε 40% κατά την πε

ρίοδο 1870-1874. Η Βρετανία λειτούργησε και ως διαμετακομιστικό κέντρο 

μια που πέρα από τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς εφοδίαζε την Ηπει

ρωτική Ευρώπη με πρώτες ύλες και είδη διατροφής. Αυτή η επέκταση του βρε

τανικού εμπορίου συνδυάστηκε, όπως ήταν φυσικό, με την απόλυτη επικράτη

ση της βρετανικής ναυτιλίας στη διεθνή αγορά. 

Από το 1873 μέχρι το 1914 

Σε αυτή την περίοδο οι δυτικές χώρες πέρα από την εξαγωγή βιομηχανι

κών προϊόντων, στράφηκαν στην εξαγωγή κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και 

εγκαταστάσεων για τη δημιουργία έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας στις 

αποικίες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Βρετανία στράφηκε, ακόμη περισ

σότερο, στις λιγότερο αναπτυγμένες αγροτικές χώρες, όπου διοχετεύθηκε το 

70% των εξαγωγών της κατά την περίοδο 1909-1913. Καθ' όλη τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου στη διεθνή αγορά σημειώθηκε σταδιακή αύξηση της παρα

γωγής και του εμπορίου κεφαλαιουχικών αγαθών.όπως μηχανήματα, μεταφο

ρικά μέσα, μεταλλικά προϊόντα, χημικά και μια σχετική πτώση του μεριδίου 

των καταναλωτικών αγαθών, όπως τρόφιμα, κλωστοϋφαντουργικά, είδη 

υπόδησης. 

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ανοδική εξέλιξη του διεθνούς εμπορί

ου οδήγησε στη βαθμιαία διείσδυση σε πολλές νέες και συχνά απομακρυσμένες 

από την Ευρώπη αγορές και στη μεταβολή της σχετικής σημασίας των ανταλ-

λασσόμενων προϊόντων, ανάλογα με το επίπεδο και την κατεύθυνση της βιο

μηχανικής ανάπτυξης και τα αποθέματα σε πρώτες ύλες που διέθεταν οι χώρες 

που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. 

1.1.3. Η υπερπόντια μετανάστευση 

Οι διαφορετικοί ρυθμοί εκβιομηχάνισης που παρατηρήθηκαν στις επιμέ

ρους χώρες και τα διαφορετικά επίπεδα παραγωγικότητας και μισθών που 

προκλήθηκαν από αυτό το λόγο τόσο ανάμεσα στον αγροτικό και τους άλλους 

τομείς της οικονομίας, όσο και διακρατικά, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις 

για τη ραγδαία ανάπτυξη της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης. Η 

εξωτερική μετανάστευση, η οποία μας ενδιαφέρει εδώ άμεσα, οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στα υλικά κίνητρα που δημιουργήθηκαν από το διαφορετικό επί-
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πεδο ανάπτυξης των χωρών προέλευσης και προορισμού, επηρεάστηκε όμως 

και από συγκυριακά οικονομικά φαινόμενα ή ακόμη από ιστορικούς και τυ

χαίους παράγοντες.12 

Σημαντικό ρόλο στις μεγάλες μετακινήσεις του εργατικού δυναμικού 

κατά τη διάρκεια του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, διεδραμάτισαν οι 

ιδιαίτερες συνθήκες που χαρακτήριζαν την οικονομική ανάπτυξη κυρίως της 

Βόρειας Αμερικής και ως ένα βαθμό της Αυστραλίας, του Καναδά και της Ν. 

Ζηλανδίας σε αντιδιαστολή με την Ηπειρωτική Ευρώπη και τη Βρετανία.13 

Στις χώρες της Ευρώπης, η εκμηχάνιση και η προοδευτική επικράτηση 

της εργοστασιακής μορφής οργάνωσης της παραγωγής στη μεταποίηση, δημι

ούργησαν την ανάγκη απελευθέρωσης εργατικού δυναμικού από τον αγροτικό 

κυρίως τομέα, ώστε να καταστεί δυνατή η χρησιμοποίηση του στη βιομηχανία. 

Η κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας σε εργατικό δυναμικό, εξασφαλίσθη

κε μέσω του μηχανισμού της αγοράς και συγκεκριμένα με το διαφορετικό 

ύψος των πραγματικών μισθών που άρχισε να επικρατεί στην αγορά εργα

σίας, ως απόρροια των ενδοτομεακών διαφορών στους ρυθμούς εξέλιξης της 

παραγωγικότητας της εργασίας. Μέτρα κρατικής πολιτικής σε πολλές περι

πτώσεις επιτάχυναν αυτή τη διαδικασία. Εξαιτίας όμως του απρογραμμάτι

στου χαρακτήρα της μετακίνησης του αγροτικού πληθυσμού και των ιδιομορ

φιών που χαρακτήριζαν το γεωργικό τομέα κάθε χώρας, δημιουργήθηκαν 

μεγάλες ανισορροπίες στην αγορά εργασίας με σοβαρές κοινωνικές και πολι-

12. Γι1 αυτό παρατηρούμε αύξηση μεταναστευτικών ρευμάτων σε περιόδους οικονομικής 

ύφεσης στις χώρες προέλευσης των μεταναστών, ενώ διαπιστώνουμε ότι επικρατεί οικονομική 

άνθηση στις χώρες προορισμού. Στη Γερμανία η μετανάστευση αυξήθηκε κατά τα μέσα της δε

καετίας του '40, όταν σημειώθηκε κρίση στον αγροτικό τομέα, μετά από συνεχόμενες άσχημες 

χρονιές για τους καλλιεργητές, ενώ ο ρυθμός των μεταναστεύσεων μειώθηκε στα μέσα της δεκα

ετίας του 1880, όταν σημειώθηκε μεγάλη αύξηση στο ρυθμό εκβιομηχάνισης της. Επίσης στη 

Βρετανία η υποχώρηση του ρυθμού μεγέθυνσης του βιομηχανικού τομέα συνοδεύτηκε από ένα 

συνεχές μεταναστευτικό ρεύμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. (Βλ. Πίνακα 1.3 του Παραρτ.), 

Woodruff, ό.π., σ. 700, 702, Brinley Thomas, International Migration and Economic 

Development, A Trend Report and Bibliography, Paris, Unesco, 1961, σ. 9-11 και Arthur 

Lewis, Growth and Fluctuation 1870-1913, George Allen and Unwin, London, 1978, σ. 182. 

13. Η μεγάλη εισροή εργατικών μαζών στη Βόρεια Αμερική διαπιστώνεται, κατά την πε

ρίοδο των μεγάλων επενδύσεοίν στους σιδηροδρόμους, καθώς και μετά το 1880, με την αύξηση 

στους ρυθμούς εκβιομηχάνισης. Στην Αυστραλία, αύξηση του μεταναστευτικού ρεύματος πα

ρατηρήθηκε κατά την περίοδο ανακάλυψης κοιτασμάτων χρυσού (δεκαετία του 1850) και κατά 

τη δεκαετία του 1880, όταν πραγματοποιήθηκαν μεγάλες επενδύσεις στις κατασκευές, βλ. 

Lewis, ό.π., ο. 182-183. 
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τικές επιπτώσεις για κάθε χώρα. Η υπερπόντια μετανάστευση αποτέλεσε μια 

καλή ευκαιρία όχι μόνο για την άμβλυνση των εσωτερικών κοινωνικών προ

βλημάτων, που δημιούργησε η εκβιομηχάνιση, αλλά και τη βελτίωση των υλι

κών όρων διαβίωσης μεγάλων μαζών πληθυσμού που συνέχιζαν να υποαπα

σχολούνται στον αγροτικό κυρίως τομέα. 

Η Βόρεια Αμερική, σε αντίθεση με τις χώρες της Ευρώπης, διέθετε μεγά

λες ποσότητες πρώτων ύλων και αναξιοποίητων εδαφών, σε συνδυασμό με 

την έλλειψη εργατικού δυναμικού σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομι

κής δραστηριότητας.14 Η έναρξη και επέκταση της εκβιομηχάνισης στην Β. 

Αμερική δεν μπορούσε αντικειμενικά να πραγματοποιηθεί, χωρίς την αθρόα 

εισροή αλλοδαπού εργατικού δυναμικού και τη χρησιμοποίηση μεθόδων πα

ραγωγής που χαρακτηρίζονταν από ένταση κεφαλαίου.13 

Ο κύριος όγκος της διηπειρωτικής μετανάστευσης, κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο, προερχόταν κυρίως από την Ευρώπη, (95% περίπου του συνόλου 

κατά την περίοδο 1846-1920) και κατευθυνόταν προς τη Β. Αμερική, προς 

την Αυστραλία και Ν. Ζηλανδία, προς την Αργεντινή και προς τη Βραζιλία, 

(βλ. Πιν. 1.2 Παραρτ.). Επίσης, αξιόλογο ήταν και το μεταναστευτικό ρεύμα 

από την Κίνα και την Ινδία, ενώ οι πληθυσμοί άλλων χωρών της Ασίας αλλά 

και της Αφρικής είχαν περιορισμένη συμμετοχή στο μεταναστευτικό ρεύμα 

κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.16 

Κατά την περίοδο που εξετάζουμε πραγματοποιήθηκαν 4 βασικές υπε

ρατλαντικές μεταναστευτικές εκροές από την Ευρώπη κατά τις εξής περιό

δους: 1844-1854, 1863-1873, 1881-1888, 1903-1913.17 Στην δεκαετία του 

1850 η πλειοψηφία των μεταναστών ήταν Βρετανοί και Ιρλανδοί. 

Ακολούθησαν Γερμανοί, Σκανδιναβοί και από τη δεκαετία του 1880 με τη με

γάλη επιτάχυνση του όγκου της μετανάστευσης προστέθηκαν Ιταλοί, Ισπανοί, 

Πορτογάλοι, Έλληνες, Αυστροούγγροι, Πολωνοί και Ρώσοι. Στις αρχές του 

20ου αιώνα, όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες παρουσίαζαν αύξηση των με

ταναστευτικών τους εκροών (βλ. Πιν. 1.3 Παραρτ.).18 Κατά την περίοδο 

14. David Landes, The Unbound Prometheus, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1969. 

15.0 Woodruff, ό.π., σ. 704, αναφέρει ότι ο πληθυσμός των ΗΠΑ από 5 εκατ. που ήταν 
το 1800, με τη συμβολή της μετανάστευσης, το 1914 έφθασε τα 100 εκατ. 

16. Lewis, ό.π., σ. 185, Simon Kuznets, Σύγχρονος Οικονομική Ανάπτνξις, Παπα-
ζήσης, Αθήνα, 1967, στη σ. 54. 

17. Woodruff, ό.π., σ. 703, επίσης Thomas, ό.π., ο. 10. 
18. Woodruff, ό.π., σ. 701. 
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1871-1915 μετανάστευσαν 36 εκατ. Ευρωπαίοι. Από αυτούς τα 2/3 κατευ

θύνθηκαν στις ΗΠΑ και οι υπόλοιποι στον Καναδά, την Αυστραλία, την 

Αργεντινή και τη Βραζιλία.19 

Κατά την περίοδο 1860-1890, η πλειοψηφία των μεταναστών που έφθα

σαν στην Αμερική ήταν αγρότες από την Σκανδιναβική Χερσόνησο και τη 

Γερμανία. Αναλυτικότερα, την περίοδο 1880-1889, οι μετανάστες από τις 

Σκανδιναβικές χώρες στις ΗΠΑ ήταν 672 χιλιάδες (δηλαδή το 7% του συνο

λικού πληθυσμού της πατρίδας τους) και οι Γερμανοί μετανάστες έφθαναν 

περίπου τους 1.250.000.20 Η μεγάλη όμως εισροή μεταναστών πραγματοποι

ήθηκε κατά την περίοδο 1903-1913, όταν σχεδόν 10 εκατ. άνθρωποι μετανά

στευσαν απ§ την Ευρώπη στη Β. Αμερική: Το 70% περίπου προερχόταν από 

την Ιταλία,21 τη Ρωσία, τις χώρες της Βαλτικής και την Κεντρική Ευρώπη.22 

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα, μπορούμε να συμπε

ράνουμε ότι ήταν πολλοί οι λόγοι που συνετέλεσαν στη μεγάλη αύξηση του με

ταναστευτικού ρεύματος κατά την περίοδο που εξετάζουμε. Ο κυριότερος 

ήταν η βελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης μέσω της διαδικασίας εκβιομηχάνι

σης στις κυριότερες χώρες υποδοχής των μεταναστών. Άλλοι λόγοι ήταν η 

κατάργηση της δουλείας και του δουλεμπορίου που συντελέσθηκε στα πρώτα 

χρόνια αυτής της περιόδου, η υπερνίκηση των εθνικών προκαταλήψεων και τα 

κίνητρα που πρόσφεραν στους μετανάστες οι ενδιαφερόμενες χώρες. 

Η μείωση του μεταναστευτικού ρεύματος αρχίζει μετά την πρώτη δεκαε

τία του 20ου αιώνα,23 ως συνέπεια της έναρξης του Πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου, της μείωσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ και 

της θέσπισης διαφόρων νομικών περιορισμών στην εγκατάσταση των μετανα

στών, αρχικά στις ΗΠΑ και αργότερα και σε άλλες χώρες προορισμού όπως 

στην Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, και Καναδά.24 

19. Lewis, ό.π.,ο. 181. 

20. Kuznets, ό.π., σ. 55. 

21. Κατά την περίοδο 1905-1914 μετανάστευσαν 2,2 εκατ. που υπερέβαιναν το 6% του 

ιταλικού πληθυσμού. Την περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκε η εκμηχάνιση της Ιταλίας. 

22. Thomas, ό.π.,ο. 10. 

23. Ο Thomas, ό.π., σ. 15, αναφέρει ότι ο αριθμός των αλλοδαπών που έφθαναν στις 

ΗΠΑ μειώθηκε από 1.198.000 το 1913 σε 110.000 το 1918. 

24. Οικονομική και Λογιστική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Ε, Ι. Σιδερής, Αθήνα 1959, σ. 

116-117. 
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1.1.4. Οι ανάγκες του πολεμικού ναυτικού 

Κατά τη διαδικασία συγκρότησης εθνικών κρατών στην Ευρώπη, που 

πραγματοποιήθηκε με εκτεταμένες πολεμικές συγκρούσεις, έγινε φανερή η ση

μασία του ελέγχου των θαλάσσιων μεταφορών για την έκβαση των πολεμικών 

συγκρούσεων και την εξασφάλιση στρατηγικής υπεροχής. Επίσης, κατά τη 

διάρκεια των μακροχρόνιων πολεμικών αναμετρήσεων ανάμεσα στις μεγάλες 

ευρωπαϊκές δυνάμεις είχε μεγάλη σημασία η δυνατότητα γρήγορης μετακίνη

σης στρατευμάτων και εφοδίων. Μετά τον 17ο αιώνα, η έκβαση των συγκρού

σεων ανάμεσα σε εθνικούς πολεμικούς στόλους, για τον έλεγχο και την κυ

ριαρχία των θαλασσών συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του 

συσχετισμού δύναμης μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών. Η διαδικασία της 

εκβιομηχάνισης και η επέκταση των αποικιακών δικτύων που δημιούργησαν 

οι ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν επιφέρει, όπως προαναφέραμε, τη ραγδαία αύ

ξηση της εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες και καταναλωτικά αγαθά, 

αυξάνοντας έτσι τη στρατηγική σημασία των θαλάσσιων μεταφορών.25 

Σύμφωνα με τον P. Kennedy,26 στη Βρετανία ".. . η προστασία των χιλιάδων 

εμπορικών πλοίων που μετέφεραν αυτό τον πελώριο όγκο εμπορευμάτων 

αποτέλεσε την κρισιμότερη αποστολή για το Βασιλικό Ναυτικό...". 

Η εθνική άμυνα, η ασφάλεια των εμπορικών δικτύων και η αποικιακή 

επέκταση απαιτούσαν ισχυρούς στόλους πολεμικών πλοίων. Στις βιομηχανι

κές χώρες το κράτος έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής πλοίων και ναυπηγικών 

υπηρεσιών και παράλληλα επιδίωξε την οικονομική και στρατηγική αυτονο

μία της ναυπηγικής βιομηχανίας, για να μπορέσει να εξασφαλίσει τη βιωσιμό

τητα της κάθε φορά που αντιμετώπιζε πιέσεις από το διεθνή ανταγωνισμό.27 

Παράλληλα, το κράτος είχε τον έλεγχο μονάδων ναυπήγησης πολεμικών 

πλοίων και σε αρκετές χώρες κατείχε το μονοπώλιο της ναυπήγησης τους. 

Η Μεγάλη Βρετανία εξελίχθηκε στο σημαντικότερο παραγωγό πολεμι

κών πλοίων. Οι παραγγελίες του Βασιλικού Ναυτικού αυξήθηκαν προοδευτι

κά και στις αρχές του 20θυ αιώνα χρησιμοποιήθηκαν ως μέτρο αντικυκλικής 

πολιτικής για την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας σε περιόδους ύφεσης 

25. Daniel Headrick, The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in 
the Nineteenth Century, Oxford University Press, Oxford, 1981, σ. 128 και επόμενα. 

26. Paul Kennedy, The Rise and Fall of British Naval Mastery, Penguin Books, London, 
1976,0.200. 

27. Gautan Sen, The Military Origins of Industrialization and International Trade 
Rivalry, Frances Printer, London, 1984. 
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της εμπορικής ναυτιλίας (βλ. Πιν.1.4 του Παραρτ.). Κατά την ίδια περίοδο η 

εισαγωγή προηγμένων τεχνικών παραγωγής και η δημιουργία εγχώριων βιο

μηχανικών κέντρων επέτρεψαν σε διάφορες χώρες να ναυπηγήσουν το δικό 

τους πολεμικό στόλο και να περιορίσουν την κυριαρχία της Βρετανίας. Στην 

αρχή η Γαλλία, στη συνέχεια η Ρωσία, η Αυστροουγγαρία και αργότερα οι 

ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία απέκτησαν ισχυρούς πολεμικούς στόλους 

(βλ. Πιν. 1.5 του Παραρτ.). Ο αγγλο-γαλλικός ανταγωνισμός άρχισε με την 

κατασκευή του σιδερένιου θωρηκτού «La Groire» (1859) και την αναγγελία 

ενός ναυπηγικού προγράμματος 16 σιδερένιων θωρηκτών από τη Γαλλία. Το 

γαλλικό πολεμικό ναυτικό προσπάθησε να εισαγάγει τον ατμό στα πολεμικά 

πλοία, επιδιώκοντας να αναχαιτίσει την κυριαρχία του βρετανικού πολεμι

κού στόλου.28 Ακολούθως, τη δεκαετία 1890, η Γερμανία προσπάθησε με τη 

σειρά της να αμφισβητήσει τη βρετανική υπεροχή με το δικό της πρόγραμμα 

ναυτικών εξοπλισμών.29 Γενικότερα, για τη δημιουργία ισχυρού πολεμικού 

ναυτικού, τα διάφορα κράτη δαπανούσαν μεγάλους ναυτικούς προϋπολογι

σμούς και επεδίωκαν να κατασκευάσουν πολεμικά πλοία επιχειρησιακά ανώ

τερα από αυτά που διέθεταν οι αντίπαλοι τους. 

1.2. Οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις της μετάβασης από το 
ιστίο στον ατμό 

Η ανάγκη αντιμετώπισης των αυξημένων ποσοτικά και διαφοροποιημέ

νων ποιοτικά μεταφορικών αναγκών, οδήγησε στην προοδευτική υποκατά

σταση του ιστιοφόρου από το ατμόπλοιο μετά το 1850.30 Το πλοίο με τη χρη

σιμοποίηση ατμομηχανής μπορούσε να ανταποκριθεί ευκολότερα στις 

προαναφερθείσες απαιτήσεις, καθότι η πραγματοποίηση του μεταφορικού έρ

γου δεν εξαρτιόταν πλέον από τον ευνοϊκό άνεμο και τις καιρικές συνθήκες. 

Οι πρώτοι τύποι ατμόπλοιων χρησιμοποιούσαν ατμομηχανές που κατανάλω

ναν μεγάλες ποσότητες άνθρακα, γεγονός που είχε ως συνέπεια αφενός την 

28. Paul Kennedy, Strategy and Diplomacy 1870-1945, George Allen and Unwin, 
London, 1983, σ. 166 και William McNeill, The Pursuit of Power: Technology, Armed Force 
and Societ since A. D. 1000, Basil Blackwell, Oxford, 1983, σ. 227. 

29. Ivo Nicolai Lambi, The Navy and German Power Politics 1862-1914, Allen and 
Unwin, London, 1984. 

30. William Horgaard, Modern History of Warship, Spon E. and F. N., London, 1920, 
σ. 387-390. 
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αύξηση των λειτουργικών εξόδων του πλοίου και αφετέρου τη μείωση της χω

ρητικότητας του, εξαιτίας του υπερβολικά μεγάλου χώρου που ήταν αναγκαί

ος για την αποθήκευση του άνθρακα. 

Συνεπώς η χρησιμοποίηση του σε μεγάλες αποστάσεις ήταν οικονομικά 

ασύμφορη πριν από την εισαγωγή τεχνικών βελτιώσεων που οδήγησαν στη 

δραστική μείωση της κατανάλωσης άνθρακα.31 Αυτός ήταν ο κύριος λόγος 

που η υποκατάσταση του ιστιοφόρου από το ατμόπλοιο έγινε αρχικά σε δρο

μολόγια μικρών αποστάσεων, ενώ στα μεγάλα ταξίδια το ιστιοφόρο κατόρ

θωσε να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα του μέχρι τη δεκαετία του 1880. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, οι τεχνικές αλλαγές στα πολεμικά πλοία άλλαξαν το χα

ρακτήρα των ναυτικών συγκρούσεων και το ρόλο των εθνικών στόλων, δίνο

ντας έμφαση στην ταχύτητα των πλοίων και την παράλληλη αύξηση του οπλι

σμού και της θωράκισης, με αποτέλεσμα την οριστική αντικατάσταση των 

ιστιοφόρων από τα ατμόπλοια στους πολεμικούς στόλους από τη δεκαετία 

του 1880. 

Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια της εργασίας να παρουσιάσουμε τις τε

χνικές και οργανωτικές αλλαγές που σημειώθηκαν στον κλάδο κατασκευής 

θαλάσσιων μεταφορικών μέσων κατά την προσπάθεια των ναυπηγικών μονά

δων να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που δημιούργησαν οι εξελίξεις στη 

βιομηχανία, στο διεθνές εμπόριο, στη μετανάστευση και στο χαρακτήρα των 

αναγκών του πολεμικού ναυτικού. 

1.2.1. Τεχνολογικές βελτιώσεις στη ναυπηγική βιομηχανία μετά το 1850 

Από το μέσο του 19ου αιώνα και μετά διαπιστώνουμε την εισαγωγή ση

μαντικών τεχνολογικών αλλαγών στη ναυπηγική βιομηχανία. Με τις αλλαγές 

αυτές επήλθε αποφασιστική πρόοδος, τόσο στην αποδοτικότητα των 

θαλάσσιων μηχανών, όσο και στην κατασκευή του κύτους του πλοίου. Όπως 

θα αναλύσουμε παρακάτω, οι τεχνικές βελτιώσεις των θαλάσσιων μηχανών 

οδήγησαν στη μείωση της κατανάλωσης άνθρακα, στη μείωση του βάρους και 

του κόστους κατασκευής τους, καθώς και στην αύξηση της επιτυγχανόμενης 

ταχύτητας. Οι βελτιώσεις στην κατασκευή του κύτους είχαν ως αποτέλεσμα τη 

μείωση του βάρους του, τη δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων μηχανών, 

31. Charles Knick Harley, "The shift from sailing ships to steamships 1850-1890", στο 
D. N. McCloskey (ed.) Essays on a Mature Economy: Britain after 1840, Princeton University 
Press, New Jersey, 1971, σ. 219. 
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τη δυνατότητα ναυπήγησης πλοίων με καλύτερες γραμμές σχεδίασης που συ

νετέλεσαν στην αύξηση της ταχύτητας του πλοίου, καθώς και στη μείωση του 

κόστους κατασκευής. Απόρροια αυτών των τεχνικών βελτιώσεων ήταν η αύ

ξηση του ωφέλιμου φορτίου που μπορούσαν να μεταφέρουν τα ατμόπλοια, η 

δυνατότητα πραγματοποίησης περισσότερων δρομολογίων σε δεδομένο χρο

νικό διάστημα, καθώς και η μείωση του συνολικού κόστους κατασκευής του 

πλοίου. Οι αλλαγές αυτές έγιναν δυνατές με την παράλληλη πραγματοποίηση 

σημαντικών μεταβολών στις τεχνικές ναυπήγησης, τη δομή και το μέγεθος των 

ναυπηγείων, την αύξηση του καταμερισμού της εργασίας κατά την εκτέλεση 

της παραγωγικής διαδικασίας και τη βελτίωση/αντικατάσταση πολλών από 

τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και ενδιάμεσες εισροές κατά τη ναυπήγη

ση ατμόπλοιων. 

Στη συνέχεια θα γίνει σύντομη αναφορά στις σπουδαιότερες τεχνικές 

βελτιώσεις των προϊόντων της ναυπηγικής βιομηχανίας, που αποτέλεσαν την 

αφετηρία της διαδικασίας υποκατάστασης του ιστιοφόρου από το 

ατμόπλοιο.32 Ακολούθως, θα παρουσιαστούν οι τεχνικές αλλαγές που έλαβαν 

χώρα στη ναυπηγική βιομηχανία κατά την προσαρμογή της στις απαιτήσεις 

που έθετε η συνεχής εισαγωγή τεχνολογικών βελτιώσεων στη ναυπήγηση ατμο-

πλοίων. 

32. Η διαδικασία αντικατάστασης του ιστίου από τον ατμό έχει απασχολήσει πολλούς οι

κονομικούς ιστορικούς. Τη δεκαετία του 1950 δημοσιεύθηκαν δύο άρθρα (Gerald Graham, 

"The ascendancy of the sailing ship 1850-85", The Economic History Review, δεύτερη σειρά, 

τόμ. IX, No 1, Αύγουστος, 1956, Douglas North, "Ocean Freight Rate and Economic 

Development 1750-1913" και Journal of Economic History, τόμ. 18, No 4,1958), που αποτέ

λεσαν την αφετηρία δύο διαφορετικών προσεγγίσεων σε αυτό το πρόβλημα. Ο North 

υποστήριξε ότι η εισαγωγή του ατμόπλοιου οφείλεται στην αύξηση της παραγωγικότητας των 

ναυτιλιακών επιχειρήσεων που προκάλεσε η χρησιμοποίηση του. Ο Graham μελέτησε την εισα

γωγή του ατμού ως μια περίπτωση διάχυσης νέας τεχνολογίας. Ο ίδιος συγγραφέας είχε αποδώ

σει την καθυστέρηση της μαζικής εισαγωγής των ατμόπλοιων στα περιθώρια βελτίωσης των τε

χνικών παραγωγής της ναυπηγικής βιομηχανίας για την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων 

στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική και διεθνοποιημένη αγορά της ναυτιλίας. Αργότερα ο Nathan 

Rosenberg επεχείρησε να διατυπώσει μια συνθετική ερμηνεία της διαδικασίας υποκατάστασης 

του ιστίου από τον ατμό. Υποστήριξε, δηλαδή, ότι η διερεύνηση των λόγων που οδήγησαν στην 

εισαγωγή του ατμόπλοιου στις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να καλύπτει ταυτόχρονα την 

εξέλιξη των μεταφορικών αναγκών και των τεχνικών αλλαγών που έλαβαν χώρα στη ναυπηγική 

βιομηχανία (βλ. Factors Affecting the Diffusion of Technology στο Perspectives of 

Technology, M. T. Shape INC, London, 1985, σ. 191,207-210). 
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1.2.1.1. Εξέλιξη των τεχνολογικών βελτιώσεων των θαλάσσιων ατμομηχανών 

Όπως προαναφέραμε, μετά το 1850, σημειώθηκαν σταδιακά σημαντικές 

τεχνικές βελτιώσεις στην κατασκευή των θαλάσσιων μηχανών. 

Στα πρώτα στάδια χρησιμοποίησης ατμομηχανής στις θαλάσσιες μετα

φορές, η επιτυγχανόμενη πίεση του ατμού στους λέβητες ήταν πολύ μικρή, με 

αποτέλεσμα τη μεγάλη κατανάλωση άνθρακα και την επίτευξη μικρής ταχύτη

τας. Στη δεκαετία του 1830, η πίεση του ατμού που διοχετεύονταν στους λέ

βητες ήταν κατά μέσο όρο 5 λίμπρες. Στη δεκαετία του 1840 έφθασε τις 10 λί

μπρες και στο τέλος της δεκαετίας του 1850, με τη βοήθεια του σωληνοειδούς 

λέβητα (ανακάλυψη του Λόρδου Dundonald το 1848), έφθασε τις 20 λίμπρες. 

Αποφασιστική πάντως τεχνική πρόοδος επήλθε κατά τη δεκαετία του 1860, με 

την προοδευτική υιοθέτηση σύνθετων κυλίνδρων συνοδευόμενων από στρογ

γυλούς λέβητες μεγαλύτερης αντοχής. Η πίεση έφθανε τις 50-60 λίμπρες και 

είχε επιτευχθεί η επαναλαμβανόμενη χρήση του εισερχόμενου νερού στους λέ

βητες.33 Κατά τα πρώτα στάδια χρησιμοποίησης της σύνθετης μηχανής επήλθε 

μείωση της κατανάλωσης άνθρακα κατά 60% περίπου, ενώ οι αλλεπάλληλες 

τεχνικές βελτιώσεις οδήγησαν στη συνεχή μείωση της κατανάλωσης καυσίμων 

και στην προοδευτική αύξηση της ταχύτητας των ατμόπλοιων. Σύμφωνα με 

στοιχεία του βρετανικού Institute of Naval Architect τον Απρίλιο του 1870, 

τα πλοία με μέση κατανάλωση καυσίμων 30-40 τόνους άνθρακα την ημέρα και 

μεταφορική ικανότητα 1400 τόνους αντικαταστάθηκαν από γρηγορότερα 

πλοία με μέση κατανάλωση 14 τόνους και αντίστοιχη μεταφορική ικανότητα 

1600-2000 τόνους.34 

Ένα σοβαρό εμπόδιο στα πρώτα στάδια χρησιμοποίησης μηχανών στα 

ατμόπλοια αποτέλεσε η μειωμένη αντοχή των λεβήτων. Το εξωτερικό τους μέ

ρος δεν άντεχε σε μεγάλες πιέσεις και το εσωτερικό του διαβρωνόταν εύκολα 

από την υψηλή θερμοκρασία και πίεση. Επειδή η αντοχή στην πίεση ήταν πε

ριορισμένη, ήταν εξίσου περιορισμένη και η ταχύτητα που μπορούσε να ανα

πτύξει το ατμόπλοιο κατά τα πρώτα στάδια της κατασκευής ατμομηχανών. 

Παράλληλα και το κόστος κατασκευής των λεβήτων ήταν μεγάλο. Το εξωτερι

κό τους τοίχωμα κατασκευαζόταν από λαμαρίνες τύπου Standard Shire που 

κόστιζαν κατά μέσο όρο 9 λίρες Αγγλίας οι μικρές και 12 λίρες Αγγλίας οι με-

33. Basil Greenhill, The ship: The life and death of the merchant sailing ship 1815-
1965, Her Majesty's Stationery Office, London, 1980, σ. 32. 

34. Graham, ό.π., σ. 82-83. 
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γάλες. Το εσωτερικό του λέβητα κατασκευαζόταν από λαμαρίνες μικρής αντο

χής, που κόστιζαν 30 λίρες τον τόνο. Επιπλέον οι λαμαρίνες αυτές είχαν με

γάλο βάρος, μειώνοντας έτσι τη μεταφορική ικανότητα του ατμόπλοιου.35 

Η ανάγκη εξάλλου καθιέρωσης τακτικών δρομολογίων για τη μεταφορά 

επιβατών και φορτίων συνοδεύτηκε από μια παράλληλη αύξηση της προτίμη

σης των πελατών για ταχύτερα πλοία. Μια από τις πρώτες εταιρείες που προ

σπάθησαν να ανταποκριθούν στη ζήτηση αυτή ήταν η Inman and White Star 

Company.36 Η εταιρεία αυτή απέδειξε ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

ατμόπλοια, που να επιτυγχάνουν ταχύτητα 15 ναυτικά μίλια την ώρα και συγ

χρόνως να είναι επικερδή. Τα πλοία όμως αυτά ήταν πολύ μεγάλα, είχαν με

γάλο κόστος κατασκευής και αυξημένα έξοδα συντήρησης. Η κατασκευή του 

"Arizona" εντάσσεται στις προσπάθειες που έγιναν για την εισαγωγή γρηγο

ρότερων πλοίων από το "White Star". To "Arizona" είχε σιδερένιο κύτος και 

με τις σύνθετες μηχανές που διέθετε πέτυχε να αυξήσει την ταχύτητα του στα 

17 ναυτικά μίλια την ώρα. Παράλληλα όμως με την αύξηση της ταχύτητας αυ

ξήθηκε και η κατανάλωση άνθρακα κατά 50%. Το πρόσθετο κόστος που προ

κάλεσε η αύξηση της ταχύτητας ήταν πολύ μεγάλο. Οι ναύλοι μεταφοράς 

προϊόντων και χύδην φορτίων, που επικρατούσαν στην αγορά, ήταν δύσκολο 

να καλύψουν τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Το πλοίο αυτό, για να καταστεί 

εμπορικά συμφέρον, έπρεπε να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στη μεταφορά 

επιβατών και ευαίσθητων προϊόντων, όπου οι ναύλοι ήταν υψηλότεροι.37 

Μολονότι το "Arizona" παρουσίαζε, όπως προαναφέραμε, σημαντικά 

μειονεκτήματα, η ζήτηση για τη μεταφορά επιβατών και ευαίσθητων προϊό

ντων σημείωνε σταθερή αύξηση μετά τη δεκαετία του 1860, γεγονός που προ

κάλεσε το ενδιαφέρον των ναυτιλιακών εταιρειών και την κατασκευή πολλών 

μεγάλων και γρήγορων πλοίων, παρόμοιων με το "Arizona". Ένας βελτιωμέ

νος τύπος πλοίου ήταν το "Majestic" που διέθετε χωρητικότητα 10.000 τόνων 

και είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι και 20 ναυτικά μίλια την 

ώρα. Η αντικατάσταση του σιδήρου από το χάλυβα στη ναυπηγική συνέβαλε 

35. Α. Ε. Seaton, "The Development of the Marine Engine and the Progress Made in 

Marine Engineering the Past Fifteen Years", Journal of the Iron and Steel Institute, 1890, σ. 

426-463. 

36. John M. Maber, The ship: Channel Packet and Ocean Liners 1850-1970, Her 

Majesty's Stationery Office, London, 1980, σ. 23. 

37. A. E. Seaton, "The Development of the Marine Engine and the Progress Made in 

Marine Engineering during the Past Fifteen Years", Journal of the Iron and Steel Institute, 

1890,0.464-465. 
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στην περαιτέρω βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των ατμόπλοιων. 

Όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση του πλοίου "City of New York", το 

οποίο είχε χαλύβδινο κύτος και μηχανές με αποτέλεσμα να είναι πολύ ελα

φρύτερο, να έχει καλύτερες γραμμές σχεδίασης και να μπορεί να αναπτύξει 

μεγάλη ταχύτητα.38 

Η επικράτηση των ατμόπλοιων δεν προσδιορίστηκε μόνο από την ταχύ

τητα. Ακόμη και το 1875, ενώ υπήρχαν πολλά πλοία που μπορούσαν να επι

τύχουν ταχύτητα 15 μίλια την ώρα σε δοκιμαστικά ταξίδια, σε λίγες περιπτώ

σεις ήταν οικονομικά συμφέρουσα η χρησιμοποίηση τους σε κανονικά 

δρομολόγια μεταφοράς εμπορευμάτων.39 Τα ατμόπλοια, όμως, επιτυγχάνο

ντας μεγάλες ταχύτητες κατάφεραν να εδραιωθούν στα τακτικά δρομολόγια 

προσφέροντας ταχύτερη διεξαγωγή, κανονικότητα και αξιοπιστία στην εκτέ

λεση του μεταφορικού έργου. Επιπλέον, στο εμπορικό ναυτικό υπήρχε μεγά

λος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών που συνδέονταν με το σιδηρόδρομο 

για τη διεξαγωγή του εμπορίου, καθώς και άλλων που συναγωνίζονταν με 

τους σιδηρόδρομους και ζητούσαν συνεχώς αύξηση της ταχύτητας των πλοί

ων. Η επίτευξη μεγάλης ταχύτητας καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν 

επίσης απαραίτητη για τα πλοία του πολεμικού ναυτικού. Σε περίπτωση πο

λέμου, τα πλοία που συνόδευαν τις νηοπομπές έπρεπε να μπορούν να ανα

πτύσσουν μεγάλη ταχύτητα, ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τη διεξα

γωγή του εμπορίου από/προς τη χώρα τους. 

Για να επιτύχουν τα πλοία, με τις επικρατούσες συνθήκες, μεγαλύτερη 

ταχύτητα έπρεπε να διαθέτουν μεγαλύτερη ιπποδύναμη που επιτυγχανόταν με 

μεγαλύτερους λέβητες και αύξηση της κατανάλωσης καυσίμων, συνεπώς μι

κρότερη χωρητικότητα μεταφοράς του πλοίου.40 Για την επίλυση του προβλή

ματος αυτού, έπρεπε προηγουμένως να επέλθουν τεχνολογικές βελτιώσεις 

στην κατασκευή των θαλάσσιων μηχανών. 

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε στις μεθόδους παραγωγής χάλυβα οδήγησε 

καταρχήν στη βελτίωση των θαλάσσιων μηχανών.41 Η εισαγωγή λαμαρινών 

χάλυβα Siemens-Martin, επέτρεψε την κατασκευή λεβήτων μεγαλύτερης αντο-

38. Seaton, ό.π., σ. 465-466, John Maber, The ship: Channel Packet and Ocean Liners, 

1850-1970, Her Majesty's Stationery Office, London, 1980, σ. 23-32. 

39. Graham, ό.π. 

40. Seaton, ό.π., σ. 446. 

41. Greenhill, ό.π., α. 39 και Robin Craig, The ship: Steam Tramps and Cargo Liners 

1850-1950, Her Majesty's Stationery Office, London, 1980, σ. 14. 
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χής, με χαμηλότερο κόστος και μικρότερο βάρος. Επίσης ένας λέβητας μπο

ρούσε να κατασκευάζεται από λιγότερες λαμαρίνες σε σχέση με παλαιότερα.42 

Η παραγωγή λαμαρινών από χάλυβα επέτρεψε την κατασκευή τρικύλινδρων 

σύνθετων μηχανών που μπορούσαν να αντέξουν υψηλότερη πίεση χωρίς να 

παρουσιάζουν προβλήματα.Έτσι το 1881 ο D. Kirk κατασκεύασε στο ναυπη

γείο Napier στη Γλασκώβη, το ατμόπλοιο "Aberdeen", στο οποίο τοποθέτησε 

μηχανή τριπλής επεκτάσεως και πιέσεως 125 λιμπρών. To "Aberdeen" ήταν 

πλοίο μέσης χωρητικότητας, επιτύγχανε όμως μεγάλες ταχύτητες και μπορού

σε να διανύσει μεγάλες αποστάσεις, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει συνε

χώς σε σταθμούς ανθράκευσης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλη έκπληξη 

και ευνοϊκά σχόλια στους διεθνείς ναυπηγικούς και ναυτιλιακούς κύκλους.43 

Με την εισαγωγή της μηχανής τριπλής επεκτάσεως άρχισαν να λύνονται 

τα προβλήματα που οφείλονταν στην οικονομικά ασύμφορη απόδοση και τα 

τεχνικά προβλήματα που δημιουργούσε η χρησιμοποίηση θαλάσσιων 

μηχανών.44 Οι μηχανές αυτές παρουσίαζαν συγκριτικά με τους προηγούμενους 

τύπους μηχανών 20 % περίπου μειωμένη κατανάλωση καυσίμων. Οι λέβητες 

καταλάμβαναν μικρότερο χώρο, ήταν ελαφρότεροι και επετύγχαναν μεγαλύτε

ρες ταχύτητες σε κάθε είδους πλοία. Ακόμη και τα "tramps"45 επετύγχαναν 

πλέον ταχύτητες 10 μίλια την ώρα, από 8 μίλια μέγιστη ταχύτητα που μπορού

σαν να πετύχουν στο παρελθόν. Λόγω της αυξημένης ταχύτητας και της μείω

σης του χρόνου των δρομολογίων, τα πλοία ήταν σε θέση να πραγματοποιούν 

42. Πρέπει να σημειωθεί ότι 12 χρόνια πριν την εισαγωγή των λαμαρίνων αυτών, είχαν 

κατασκευαστεί λαμαρίνες πλάτους 9 ποδιών, οι οποίες ήταν πολύ ακριβότερες από τις σιδερέ

νιες και μια που η επίτευξη μεγάλων ταχυτήτων δεν ήταν ακόμη επιτακτική ανάγκη για τους πε

λάτες των ναυπηγείων, συνεχίστηκε η χρησιμοποίηση λεβήτων από πολλές μικρές λαμαρίνες με 

συγκόλληση, βλ. Seaton, ό.π., σ. 461. 

43. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ναυπηγός που κατασκεύασε το "Aberdeen", είχε 

ναυπηγήσει το 1874 το "Propontis", που είχε μεν τις ίδιες μηχανές με το "Aberdeen" αλλά λιγό

τερους λέβητες. Στο τελευταίο αυτό μειονέκτημα οφείλεται μάλλον και η αποτυχία αυτού του 

πρώτου εγχειρήματος. Βλ. Seaton, ό.π., σ. 467-470, επίσης Graham, ό.π., σ. 86-87. 

44. S. Β. Clough, and C. W. Cole, Economic History of Europe, D. C. Heath and 

Company, Boston, 1966, σ. 594. 

45. Τα "tramps" ήταν φορτηγά πλοία που εξειδικεύτηκαν στα χύδην φορτία και γνώρισαν 

μεγάλη επιτυχία μετά το 1880. C. Κ. Harley, "The shift from sailing ships to steamships, 1850-

1890", στο D. McCloskey (ed.), Essays on a Mature Economy: Britain after 1840, Princeton 

University Press, New Jersey, 1971, σ. 222. 
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περισσότερα δρομολόγια και να εξασφαλίζουν μεγαλύτερα κέρδη.46 

Ο χώρος που καταλάμβαναν τα μηχανήματα και τα καύσιμα, πριν την ει

σαγωγή της μηχανής τριπλής επεκτάσεως, μείωναν περίπου κατά 16% τη χω

ρητικότητα μεταφοράς ωφέλιμου φορτίου του ατμόπλοιου, σε σχέση με τα 

ιστιοφόρα ίδιων διαστάσεων.47 Το Δεκέμβριο του 1884, από το Freight and 

Steam Shipping Review ανακοινώθηκε η κατασκευή μηχανής που μπορούσε 

να πετύχει πίεση 150 λιμπρών. Η μηχανή τριπλής επεκτάσεως έγινε στο εξής 

οικονομικά συμφέρουσα και αντικατέστησε πλέον οριστικά τη μέχρι τότε χρη

σιμοποιούμενη δικύλινδρη μηχανή. Κατά το έτος 1887 πραγματοποιήθηκε 

νέα βελτίωση των θαλάσσιων μηχανών, επιτυγχάνοντας πίεση 200 λίμπρες 

που σήμαινε ότι, για να αυξηθεί η πίεση κατά μία μονάδα ανά ίντσα επιτυγχά

νοντας έτσι αύξηση δύο ίππων στην κινητήρια δύναμη της ατμομηχανής, 

απαιτείτο αύξηση στην κατανάλωση καυσίμων περίπου 113 γραμμαρίων άν

θρακα, ενώ παλαιότερα απαιτείτο 10 φορές μεγαλύτερη ποσότητα άνθρακα.48 

Οι τεχνικές βελτιώσεις των μηχανών, ιδιαίτερα όσο αφορά το βάρος τους, συ

νεχίστηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν. Μία ατμομηχανή 6000 ίππων το 

1870 είχε βάρος 1000 τόνους, το 1875 είχε βάρος 900 τόνους και το 1890 

έφθασε τους 560 τόνους.49 

Η ανάγκη για επίτευξη μεγαλύτερων ταχυτήτων ήταν, όπως προαναφέ

ραμε, πιο επιτακτική στο πολεμικό ναυτικό. Με διάφορες τεχνικές που εφαρ

μόσθηκαν για πρώτη φορά στη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων έγινε δυνατή η 

επίτευξη ακόμη μεγαλύτερων ταχυτήτων. Από το 1880 οι βελτιώσεις στην τα

χύτητα επιτεύχθηκαν εκτός από την εισαγωγή τεχνικά ανώτερων ατμομηχα

νών και με την αύξηση του πλάτους του πλοίου. Στην αρχή αυτή βασίστηκε η 

κατασκευή των μεγάλων καταδρομικών τύπου "Leader". Αργότερα εφαρμό

ζοντας την τεχνική σχεδίασης " forced draught " κατόρθωσαν να αυξήσουν 

περισσότερο την ταχύτητα των πλοίων φθάνοντας τα 19 ναυτικά μίλια την 

ώρα από 16 1/2 ναυτικά μίλια την ώρα, που ήταν η μέση ωριαία ταχύτητα πα

λαιότερα. Το 1890 η ταχύτητα έφθασε τα 20 ναυτικά μίλια την ώρα με το 

πλοίο "Majesty", του οποίου οι μηχανές και οι λέβητες είχαν το ίδιο μέγεθος 

με πλοία της προηγούμενης δεκαετίας που επιτύγχαναν ταχύτητες 15 μίλια 

ανά ώρα.50 

46. Seaton, ό.π., σ. 470-471. 
47. Graham, ό.π., ο. 86, υποσημείωση 2. 
48. Graham, ό.π.,ο. 88. 
49. Seaton, ό.π., σ. 477. 
50. Seaton, ό.π., σ. 472. 
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Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι η αντικατάσταση του σίδηρου από 

το χάλυβα στην κατασκευή των θαλάσσιων μηχανών είχε ως αποτέλεσμα τη 

μείωση του βάρους, τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και τη μείωση του κόστους 

κατασκευής των ατμόπλοιων. Από το 1875 ως το 1890 παρατηρούμε ότι η τα

χύτητα των επιβατηγών ατμόπλοιων αυξήθηκε 30-40%, η κατανάλωση άν

θρακα μειώθηκε 20-30 %, το κόστος των καυσίμων μειώθηκε σχεδόν στο μισό, 

ενώ αυξήθηκαν η ασφάλεια και οι ανέσεις για τη μεταφορά επιβατών.31 Είναι 

προφανές ότι η εισαγωγή των υψηλής πιέσεως τριπλής ή τετραπλής επεκτάσε

ως μηχανών συνέτεινε στο ξεπέρασμα των τεχνικών μειονεκτημάτων που πα

ρουσίαζαν οι ατμομηχανές θαλάσσης στα πρώτα στάδια λειτουργίας τους. 

Αυτές οι τεχνικές βελτιώσεις κατέστησαν προοδευτικά οικονομικά συμφέ

ρουσα τη συνεχή βελτίωση των χαρακτηριστικών των ατμομηχανών στις θα

λάσσιες μεταφορές. 

1.2.1.2. Τεχνολογικές βελτιώσεις στην κατασκευή τον κύτους των πλοίων 

Στη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε σημειώθηκαν σημαντικές τε

χνολογικές βελτιώσεις στη ναυπήγηση του κύτους των ατμόπλοιων. Από τη 

δεκαετία του 1850 και ως το 1862 άρχισαν να κατασκευάζονται πλοία με κύ

τος από ξύλο και σίδηρο. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1880 ο σίδηρος 

αντικατέστησε το ξύλο, ενώ ο χάλυβας επικράτησε στα τέλη της δεκαετίας του 

1880 ως η βασική πρώτη ύλη στην κατασκευή του κύτους.52 Η επικράτηση του 

σίδηρου στις ναυπηγοκατασκευές ήταν, όπως προκύπτει από τα παραπάνω 

στοιχεία, μια αργή διαδικασία, σε αντίθεση με το χάλυβα, που σε λιγότερο από 

μια δεκαετία αντικατέστησε το σίδηρο στην κατασκευή του κύτους των ατμό

πλοιων. 

Στην υποδ. 1.2.1. του Κεφ. 1 της παρούσας μελέτης διαπιστώσαμε την 

αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου, της διεθνούς μετανάστευσης και των ναυ

τικών εξοπλιστικών προγραμμάτων κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα. 

Συνέπεια αυτών των εξελίξεων ήταν η ανάγκη αντιμετώπισης από την πλευρά 

των ναυπηγείων αυτών των ποσοτικά αυξημένων ή ποιοτικά διαφοροποιημέ

νων μεταφορικών αναγκών. Τα θαλάσσια μεταφορικά μέσα, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις δημιουργηθείσες ανάγκες, έπρεπε να διαθέτουν αυξημένη 

51. Seaton, ό.π., α. 483. 

52. Karel Maywald, "The Construction Costs and the Value of the British Merchant 

Fleet 1850-1813", Scottish Journal of Political Economy, τόμ. Ill, Φεβρουάριος 1956, σ. 46. 
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χωρητικότητα για τη μεταφορά μεγαλύτερων φορτίων, αξιοπιστία και ασφά

λεια εκτέλεσης των δρομολογίων. Η πρώτη ύλη για την κατασκευή του κύτους 

του πλοίου, ως το 1850 περίπου, ήταν κυρίως η ξυλεία. Το υλικό αυτό παρου

σίαζε πολλά μειονεκτήματα και δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί ικανοποιη

τικά στις προαναφερθείσες ανάγκες. Το ξύλινο κύτος έπρεπε να διαθέτει με

γάλο πάχος στα τοιχώματα, διότι κατά τη διάρκεια των ταξιδιών το μισό 

περίπου καταστρεφόταν. Αυτό σήμαινε βέβαια ότι το βάρος του κύτους ήταν 

μεγάλο και η χωρητικότητα μικρότερη. Το μήκος των ξύλινων πλοίων δεν 

μπορούσε εξάλλου να ξεπεράσει τα 300 πόδια, πράγμα που δυσκόλευε την κα

τασκευή πλοίων μεγάλης χωρητικότητας. Επίσης, δεν άντεχαν την πίεση που 

δημιουργούσε η προπέλα και υπήρχε πάντα ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Τα ξύ

λινα πολεμικά πλοία ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα απέναντι στα βελτιωμένα ναυ

τικά πυροβόλα που άρχισαν να κατασκευάζονται από τη δεκαετία του 1850. 

Σημαντική ήταν η σπατάλη πρώτης ύλης κατά την κατασκευή του ξύλινου κύ

τους στα ναυπηγεία. Κατά τη διάρκεια του πλανίσματος το 1/4 ως το 1/2 της 

ξυλείας χανόταν. Από το 1860 άρχισαν τα ναυπηγεία να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα εξεύρεσης ξυλείας, στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Βρετανία που 

διέθετε τα μεγαλύτερα ναυπηγικά κέντρα του κόσμου. Κατά τη δεκαετία του 

1860 τα βρετανικά ναυπηγεία απορροφούσαν ετησίως 400.000 εκτάρια ξυ

λεία. Στην περίοδο αυτή άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες δυσκολίες εξεύ

ρεσης ξυλείας που έφθασαν στο σημείο να απειλήσουν ακόμη και την απρό

σκοπτη συνέχιση των εργασιών της βρετανικής ναυπηγικής βιομηχανίας.53 

Μια πρώτη προσπάθεια τεχνολογικών βελτιώσεων στην κατασκευή του 

κύτους, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις μεταφορικές ανάγκες της 

εποχής, ήταν η ναυπήγηση πλοίων με σιδερένιο σκελετό επενδυμένο με δρυ.54 

Η σημαντικότερη όμως βελτίωση επιτεύχθηκε με την επικράτηση του σίδηρου 

στις ναυπηγήσεις. Το σιδερένιο πλοίο ήταν πολύ ελαφρύτερο συγκρινόμενο 

με το ξύλινο και ο συνδυασμός σιδερένιου σκελετού και ξύλινης επένδυσης 

επέτρεπε την κατασκευή πλοίων με μεγαλύτερες διαστάσεις και δεν παρουσία

ζε προβλήματα αντοχής στην πίεση που ασκούσε η προπέλα. Οι σιδερένιες λα

μαρίνες μπορούσαν να καρφωθούν στις άκρες, επιτυγχάνοντας έτσι μια στε

γανή και αδιάβροχη κατασκευή μεγάλου μήκους. Η εισαγωγή του σιδήρου 

53.Sidney Pollard and Paul Robertson, The British Shipbuilding Industry 1870-1914, 
London, 1979, a. 13, James Baxter, The Introduction of the Ironclad Warship, Harvard 
University Press, Cambridge Mass, 1933, σ. 32. 

54. Graham, ό.π., σ. 76. 
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σήμαινε αύξηση της καθαρής χωρητικότητας περίπου 35% και από 20 έως 

50% αύξηση του χώρου στα αμπάρια του πλοίου. Επιπλέον ο σίδηρος δεν πα

ρουσίαζε κατά την επεξεργασία του τα προβλήματα αυξημένης κατανάλωσης 

πρώτης ύλης που δημιουργούσε το ξύλο. Παράλληλα ο χώρος που καταλάμ

βανε η αποθήκευση φύλλων σιδήρου ήταν πολύ μικρότερος σε σχέση με τη ξυ

λεία εξαιτίας κυρίως της μορφής των δύο υλικών.55 

Οι τεχνολογικές βελτιώσεις που επέφερε η χρησιμοποίηση του σιδήρου 

στις κατασκευές των πλοίων, όπως το μικρότερο πάχος του κύτους, η καλύτε

ρη πλοϊμότητα, καθώς και η μεγαλύτερη αντοχή στην πίεση του νερού, έπαι

ξαν αποφασιστικό ρόλο στη μετέπειτα μαζική παραγωγή ατμόπλοιων. 

Πράγματι, αν εξετάσουμε διαχρονικά την εξέλιξη των κατασκευών σιδερέ

νιων πλοίων, τότε καταλήγουμε στη διαπίστωση, ότι η χρησιμοποίηση του σι

δήρου στην κατασκευή του κύτους ήταν καθοριστικής σημασίας για την τελική 

επικράτηση των ατμόπλοιων. Στα μέσα της δεκαετίας του 1860, τα 2/3 των 

ναυπηγούμενων σιδερένιων πλοίων ήταν ατμόπλοια και στις αρχές της δεκα

ετίας του 1880 έφθασαν τα 5/6 των κατασκευών.56 

Από τη δεκαετία του 1860 και μετά παρατηρείται σημαντική αύξηση των 

ναυπηγήσεων σιδερένιων πλοίων, σε αντίθεση με τα ξύλινα τα οποία εμφανί

ζουν ιδίως μετά το 1870 μια ραγδαία πτώση (βλ. Πιν. 1.6 του Παραρτ.). Τα 

ναυπηγούμενα σιδερένια πλοία ήταν μεγάλων διαστάσεων με κατάρτια από 

χάλυβα, μηχανήματα που επέτρεπαν τη μείωση του πληρώματος και των λει

τουργικών εξόδων των πλοίων. Η χρησιμοποίηση ρυμουλκών ατμόπλοιων 

στα λιμάνια διευκόλυνε την κίνηση των μεγάλων πλοίων στα αβαθή ύδατα των 

λιμανιών και συνέτεινε ακόμη περισσότερο στην κατασκευή πλοίων μεγάλης 

χωρητικότητος.57 

Αρκετές δεκαετίες χρειάστηκε να περάσουν για να κυριαρχήσει ο σίδη

ρος στις κατασκευές πλοίων. Το 1787 ναυπηγήθηκε η πρώτη σιδερένια μαού-

να και το 1820 το πρώτο σιδερένιο ατμόπλοιο.58 Μέχρι το 1890, ωστόσο, συ

νέχισαν να κατασκευάζονται ξύλινα πλοία. Στην επικράτηση των σιδερένιων 

πλοίων συνέτεινε αφενός η ανάγκη κατασκευής πλοίων μεγαλύτερων διαστά

σεων και αφετέρου η συνεχής μείωση της τιμής του σιδήρου λόγω τεχνικών 

55. Pollard and Robertson, ό.π., σ. 14. 
56. Charles Knick Harley, "On the persistence of old techniques: The case of North 

American. Wooden Shipbuilding", The Journal of Economic History, τομ. XXXIII, No 2, 
Ιούνιος 1973, σ.374. 

57. Graham, ό.π., σ. 85. 
58. Ernest W. Blocksidge, Merchant Ship and Shipping, London, 1933, σ. 2-3. 
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βελτιώσεων που σημειώθηκαν στη μεταλλουργική βιομηχανία. Το 1856 η τιμή 

της σιδερένιας λαμαρίνας για πλοία ήταν 10,5 λίρες Αγγλίας ανά τόνο, το 

1860 στοίχιζε 8,8 λίρες Αγγλίας ανά τόνο και το 1885 έφθασε στις 5,2 λίρες 

Αγγλίας ανά τόνο. Άμεση απόρροια της πτώσης της τιμής ήταν η αντίστοιχη 

μείωση του κόστους κατασκευής και της τιμής των πλοίων. Κατά την εξεταζό

μενη περίοδο, οι τιμές των σιδερένιων πλοίων μειώνονταν συνεχώς. Το 1856 

η τιμή έφθανε τις 17,4 λίρες Αγγλίας ανά τόνο ακαθάριστης χωρητικότητας, 

ενώ το 1860 μειώθηκε στις 15,9 λίρες Αγγλίας και το 1885 στις 10,1 λίρες 

Αγγλίας.39 Όπως διαπιστώνουμε από το Πίνακα 1.7 του Παραρτήματος, οι 

μισθοί αυξάνονταν καθ' όλη την εξεταζόμενη περίοδο, φθάνοντας το 1880 να 

είναι περίπου 50% υψηλότεροι από το τέλος της δεκαετίας του 1850. 

Δεδομένου όμως ότι οι τιμές πώλησης των πλοίων κατά την ίδια περίοδο μει

ώθηκαν δραστικά, φαίνεται ότι ο ρυθμός αύξησης των μισθών ήταν κατά πολύ 

μικρότερος της αντίστοιχης αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας και 

της μείωσης του κόστους των ενδιάμεσων εισροών (σίδηρος) που απαιτούσε η 

ναυπήγηση πλοίων. 

Η παρακμή της βιομηχανίας ξύλινων πλοίων δεν έλαβε χώρα ταυτόχρο

να σε όλα τα ναυπηγικά κέντρα. Στη Μεγ. Βρετανία άρχισε στις αρχές της δε

καετίας του 1870, στη Βορ. Αμερική έλαβε χώρα μετά τα μέσα της δεκαετίας 

του 1880, ενώ στον Καναδά η ναυπήγηση ιστιοφόρων επιβίωσε ακόμη περισ

σότερο. Οι παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή τη χρονική διαφοροποίηση 

ήταν η μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας σιδήρου στη Μεγ. Βρετανία καθώς 

και το μέγεθος και η οργάνωση των αγγλικών ναυπηγείων που επέτρεπαν την 

εύκολη μεταστροφή τους από την κατασκευή ξύλινων στην κατασκευή σιδερέ

νιων πλοίων.60 Ένας άλλος, εξίσου αποφασιστικός παράγοντας ήταν τα δια

θέσιμα αποθέματα ξυλείας. Ενώ στην Αμερική και τον Καναδά υπήρχε φθηνή 

και άφθονη ξυλεία, η Αγγλία αντιμετώπιζε αυξανόμενες δυσκολίες προμήθει

ας ξυλείας για ναυπηγήσεις. Αν υπολογισθούν και οι δυσκολίες που συνδέο

νται με την αφομοίωση και χρησιμοποίηση τεχνικών επεξεργασίας σιδήρου, 

τότε μπορεί να εξηγηθεί η χρονική υστέρηση της μετακίνησης του εργατικού 

δυναμικού και άλλων συντελεστών παραγωγής στις χώρες της Βόρειας 

Αμερικής από τη ναυπήγηση ξύλινων στα σιδερένια ατμόπλοια.61 

59. Harley, "On the persistence of old techniques: The Case of North American. Wooden 
Shipbuilding", The Journal of Economic History, τόμ. XXXIII, No 2, Ιούνιος 1973, σ. 394. 

60. Harley, "On the persistence of old techniques: The Case of North American. 
Wooden Shipbuilding", ό.π., α. 382-383. 

61. Pollard and Robertson, ό.π., σ. 94. 
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Μετά το 1885 άρχισε να επικρατεί ο χάλυβας στις κατασκευές του κύ

τους των πλοίων, προσφέροντας μια σειρά από πρόσθετα πλεονεκτήματα. Η 

υποκατάσταση πάντως του σίδηρου από το χάλυβα έγινε σταδιακά. Στις αρ

χές της δεκαετίας του 1880 οι λαμαρίνες από χάλυβα ήταν περίπου 50 % ακρι

βότερες από εκείνες του σφυρήλατου σίδηρου (βλ. Πιν. 1.7 του Παραρτ.) και 

πιο εύθραυστες. Οι βιομηχανίες Bessemer και Siemens είχαν αναπτύξει τις 

τελειότερες μεθόδους κατασκευής χάλυβα, αλλά κατά τα πρώτα στάδια είχαν 

εξειδικευθεί στην παραγωγή σιδηροτροχών, αξόνων, καλουπιών χύτευσης, 

ράβδων και διαφόρων άλλων προϊόντων από χάλυβα προκειμένου να καλύ

ψουν τη μεγάλη ζήτηση που προερχόταν από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και την 

Ηπειρωτική Ευρώπη. Μόνο μετά το 1884 οι βιομηχανίες Bessemer και 

Siemens άρχισαν τη μαζική παραγωγή λαμαρινών από χάλυβα, κατάλληλων 

για την κατασκευή του κύτους. Η τιμή τους μειώθηκε αισθητά πλησιάζοντας 

τις αντίστοιχες τιμές των σιδερένιων, ενώ η ποιότητα τους ήταν κατά πολύ 

ανώτερη.62 Επιπλέον, οι αυξημένες ανάγκες για χάλυβα ακόμη μεγαλύτερης 

αντοχής, για την παραγωγή πυροβόλων και φύλλων θωράκισης, οδήγησαν τις 

εταιρείες που ναυπηγούσαν πολεμικά πλοία να πειραματισθούν με νέα κράμ-

ματα μετάλλων. Πρόσθεσαν νικέλιο, μαγνήσιο και χρώμιο στο χάλυβα και πέ

τυχαν να αυξήσουν την ανθεκτικότητα. Αρχικά τα κράματα νικελίου χρησιμο

ποιήθηκαν στη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων και αργότερα επικράτησαν και 

στην ναυπήγηση εμπορικών πλοίων.63 

Μια από τις επιπτώσεις της χρησιμοποίησης λαμαρινών χάλυβα στην 

κατασκευή του κύτους ήταν η μεγάλη μείωση του βάρους. Το 1881 σε ένα 

ατμόπλοιο 4000 τόνων ακαθάριστης χωρητικότητας αντιστοιχούσε σιδερένιο 

κύτος 2123 τόνων, ενώ το αντίστοιχο κύτος από χάλυβα είχε βάρος 1874 τό

νους, μία αύξηση δηλαδή της καθαρής χωρητικότητας μεταφοράς κατά 249 

τόνους.64 Η χρησιμοποίηση του χάλυβα στην κατασκευή του κύτους αφενός 

επέφερε σημαντική αύξηση της χωρητικότητας μεταφοράς των πλοίων, αφετέ

ρου έδωσε τη δυνατότητα να αυξηθούν οι διαστάσεις. Επίσης, το κόστος εργα

σίας γιά την κατασκευή πλοίων από χάλυβα ήταν μικρότερο. Αν και το κάρ

φωμα καρφιών από χάλυβα στοίχιζε ακριβότερα από το κάρφωμα καρφιών 

62. Graham, ό.π., α. 86-87. 
63. Clive Trebilcock, "Spin-off in British Economic History: Armaments and Industry 

1760-1914", Economic History Review, Δεύτερη σειρά, τόμ. 22, No 3, Δεκέμβριος 1969, σ. 
483. 

64. William Denny, "On the Economical Advantages of Steel Shipbuilding", Journal of 
the Iron and Steel Institute, 1881, σ. 56. 
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από σίδηρο, η συνολική εργασία στα πλοία από χάλυβα στοίχιζε λιγότερο, 

διότι οι λαμαρίνες από χάλυβα ήταν ελαφρότερες, γεγονός που διευκόλυνε 

σημαντικά τους εργάτες των ναυπηγείων.65 

Οι παράγοντες που προαναφέραμε οδήγησαν στη συνεχή αύξηση των κα

τασκευών πλοίων από χάλυβα. Το 1878 δηλώθηκαν στο βρετανικό Lloyds νε-

οναυπηγηθέντα χαλύβδινα πλοία συνολικής ακαθάριστης χωρητικότητας 

4500 τόνων, το 1879 οι νέες ναυπηγήσεις αυξήθηκαν σε 16000 τόνους και το 

1880 έφθασαν τους 35400 τόνους. Σε δέκα χρόνια ο χάλυβας είχε επικρατήσει 

οριστικά με αποτέλεσμα η αναλογία το 1890 να είναι 913000 τόνοι νεοναυπη-

γηθέντων ατμόπλοιων από χάλυβα στη Βρετανία προς 46000 τόνους σιδερέ

νιων.66 

1.2.1.3. Μεταβολές στη οομήκαι το μέγεθος των ναυπηγείων 

Οι τεχνολογικές βελτιώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην κατασκευή 

του κύτους του πλοίου καθώς και η ανάπτυξη βελτιωμένων τύπων ατμομηχα

νών συνοδεύτηκαν από μεταβολές στη δομή και το μέγεθος των ναυπηγείων. 

Κατά τη ναυπήγηση ξύλινων ιστιοφόρων η ναυπηγική διαδικασία ήταν 

μια χειρωνακτική δραστηριότητα. Η διαμόρφωση των δοκαριών σε σκελετό 

και των κορμών δένδρων σε σανίδες για το κύτος και τα καταστρώματα γινό

ταν χειρωνακτικά. Η κατασκευή του εξοπλισμού των καταλυμμάτων απαι

τούσε απλές ικανότητες ξυλουργικής, ενώ τα ξάρτια και τα πανιά τα προμη

θεύονταν κυρίως από άλλες βιομηχανίες.67 Ο μηχανολογικός εξοπλισμός των 

ναυπηγείων περιοριζόταν σε πριόνια, τρυπάνια και ένα γερανό περιορισμέ

νων δυνατοτήτων. Τα υπόλοιπα εργαλεία ήταν ιδιοκτησία των εργατών.68 Το 

μέγεθος των ναυπηγικών επιχειρήσεων ήταν μικρό και μόνο στην Αγγλία και 

τους πολεμικούς ναύσταθμους των μεγάλων δυνάμεων της εποχής είχαν δημι

ουργηθεί μεγαλύτερες εγκαταστάσεις. 

Η ναυπήγηση ατμόπλοιων επέφερε ριζικές αλλαγές στη δομή των ναυπη

γείων. Στα ναυπηγεία των χωρών με ανεπτυγμένη βιομηχανική υποδομή προ

στέθηκαν τμήματα μηχανουργικών εργασιών και δημιουργήθηκαν ή εξαγορά

στηκαν μονάδες που σχετίζονταν με το κύκλωμα μεταλλουργίας, 

65. Denny, ό.π., σ. 61. 
66. Landes, ό.π., σ. 260. 
67. G. Lehman-Felskowski, The Shipbuilding Industry of Germany, Grosby Lockwood 

and Son, London, 1904, σ. 4. 
68. Pollard and Robertson, ό.π., σ. 71. 
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διαμόρφωσης και επεξεργασίας μετάλλων. Στη Μεγ. Βρετανία η διαδικασία 

συγχωνεύσεων περιέλαβε και τις ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής θαλάσ

σιων μηχανών.Έτσι εξασφαλίστηκε η ποιότητα των υλικών και η εκτέλεση της 

κατασκευαστικής εργασίας στις μηχανές και τους λέβητες σύμφωνα με αυστη

ρές τεχνικές προδιαγραφές. Με αυτό τον τρόπο τα ναυπηγεία μπορούσαν να 

ανταποκριθούν με μεγαλύτερη συνέπεια στις ημερομηνίες παράδοσης, εξα

σφάλιζαν μεγαλύτερο κέρδος κατασκευάζοντας τους λέβητες και τις μηχανές 

των ατμοπλοίων και μπορούσαν να πειραματισθούν σε νέα προϊόντα. 

Παράλληλα, τα μεγάλα έξοδα και η δυσκολία μετακίνησης των μεταλλικών 

τμημάτων στο τελικό στάδιο της συναρμολόγησης επέβαλαν τη συγκέντρωση 

της παραγωγικής διαδικασίας σε γειτνιάζοντες εργοστασιακούς χώρους.69 

Αντίθετα, στις χώρες που εισήλθαν με καθυστέρηση στη διαδικασία εκβιομη

χάνισης, οι μηχανολογικές βιομηχανίες είχαν υποτυπώδεις δυνατότητες και 

έτσι οι ατμομηχανές στην αρχή εισάγονταν κυρίως από τη Μεγ. Βρετανία και 

αργότερα άρχισαν να κατασκευάζονται από τα ίδια τα ναυπηγεία.70 

Η ναυπήγηση ιστιοφόρων απαιτούσε μικρό αριθμό εργαλείων. Στα σιδε

ρένια και χαλύβδινα ατμόπλοια η κατασκευή του κύτους και η εφαρμογή των 

μεταλλικών τμημάτων κατέστη δυνατή με τη χρησιμοποίηση πλήθους ιδιοσυ-

σκευών και ειδικών εργαλείων παραγωγής. Επιπλέον, οι συνεχείς βελτιώσεις 

στη σχεδίαση των πλοίων δημιούργησαν πρόσθετες απαιτήσεις ανανέωσης και 

επέκτασης του εγκατεστημένου παραγωγικού δυναμικού των ναυπηγείων. Η 

διακίνηση των υλικών κατά την εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας σε 

συνδυασμό με την ανάγκη για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών, αλλά 

και τη μετακίνηση βαρύτερων υλικών, δεν μπορούσε πλέον να πραγματοποι

ηθεί με τη μεταφορά τους στις πλάτες των ανθρώπων. Οι νέες ανάγκες επέβα

λαν προοδευτικά την εισαγωγή νέων στοιχείων μηχανολογικού εξοπλισμού 

στα ναυπηγεία, όπως βαρούλκα, αντλίες, και άλλα βοηθητικά εργαλεία.71 

Η προοδευτική αύξηση των μηχανών και εργαλείων που χρησιμοποιού

σαν τα ναυπηγεία απαιτούσε κεντρικά συστήματα μηχανών μεγάλης δυναμι

κότητας, τα οποία παράλληλα επέτρεπαν την ευέλικτη οργάνωση της παραγω

γικής διαδικασίας. Τη δεκαετία του 1860 τα αγγλικά ναυπηγεία 

χρησιμοποιούσαν για τη λειτουργία τους τη δύναμη του ατμού. Τα ατμοκίνη

τα εργοστάσια περιόριζαν την ευελιξία των επιλογών στη σχεδίαση της παρα-

69. Pollard and Robertson, ό.π., ο. 89. 
70. Lehman - Felskowski, ό.π., ο. 4. 
71. Lehman - Felskowski, ό.π., σ. 8 και Pollard and Robertson, ό.π., σ. 90-92. 
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γωγικής διαδικασίας και δημιουργούσαν προβλήματα στην εύκολη μετακίνη

ση μηχανημάτων μέσα στο εργοστάσιο. Τα μειονεκτήματα αυτά οδήγησαν 

στην αντικατάσταση του ατμού από φυσικό αέριο και μηχανές εσωτερικής 

καύσεως, ενώ αργότερα αντικαταστάθηκαν και αυτές με τη σειρά τους από 

υδραυλική δύναμη. Στο τέλος του 19ου αιώνα όλα σχεδόν τα αγγλικά ναυπη

γεία για την κίνηση των σφυριών και των αντλιών χρησιμοποιούσαν υδραυλι

κή δύναμη. Η εισαγωγή του ηλεκτρισμού στα ναυπηγεία έλυσε με τον καλύτε

ρο τρόπο τα προβλήματα που δημιουργούσαν οι προηγηθείσες μορφές 

ενέργειας και παράλληλα περιόρισε σημαντικά τις λειτουργικές δαπάνες των 

ναυπηγείων. Η παραγόμενη δύναμη κόστιζε το ήμισυ των αντίστοιχων δαπα

νών των ατμοκίνητων μηχανών, παρείχε δε τη δυνατότητα φωτισμού τη νύ

κτα, επεκτείνοντας έτσι την εργάσιμη ημέρα κατά τις περιόδους με αυξημένη 

ζήτηση. Επιπλέον κατέστησε περισσότερο ευέλικτη τη χρήση των μηχανημά

των που διέθεταν πλέον δικό τους μοτέρ και μπορούσαν να μετακινηθούν μέ

σα στο ναυπηγείο. Ο ηλεκτρισμός βρήκε εφαρμογή κυρίως σε διατρητικές μη

χανές, αντλίες, βίντσια, πριόνια, ανεμιστήρες και στους γερανούς. Τα 

περισσότερα ναυπηγεία διατήρησαν την υδραυλική πίεση σε ένα αριθμό εργα

σιών, όπως π.χ. στα τρυπάνια και τις μηχανές καρφώματος, διότι είχε μικρό

τερο κόστος.72 

Η επέκταση των ναυπηγείων, η προσθήκη νέων στοιχείων μηχανολογι

κού εξοπλισμού και η αύξηση του μεγέθους των πλοίων είχαν ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της έκτασης που απαιτείτο για την εγκατάσταση των ναυπηγείων, 

ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1870. Οι ναυπηγικές κλίνες και οι δεξαμενές 

ακολούθησαν την αύξηση της χωρητικότητας των πλοίων και παράλληλα έγι

ναν πιο ανθεκτικές. Χτίστηκαν υπόστεγα νέων τμημάτων και χυτήρια. 

Αυξήθηκε το μέγεθος των σιδηροδρόμων και των γερανών, οι οποίοι πλέον 

έπρεπε να μεταφέρουν μεγάλες λαμαρίνες και ογκώδη εξαρτήματα. Έτσι η 

έκταση των χρησιμοποιούμενων εργοστασιακών χώρων και των γηπέδων 

πολλαπλασιάστηκε. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε το αγγλικό ναυπη

γείο Harland and Wolf. To 1850 η έκταση που καταλάμβανε έφθανε τα 3,5 

εκτάρια, ενώ το 1912 αυξήθηκε σε 80 εκτάρια.7" 

Το αυξανόμενο μέγεθος των πλοίων και η τεχνολογική συνθετότητα των 

ναυπηγήσεων κατέστησαν αναγκαία την ανάληψη εκτεταμένων επενδύσεων 

για τη δημιουργία σύγχρονων ναυπηγείων. Ένα από τα βασικά προβλήματα 

72. Pollard and Robertson, ό.π., a. 115-127. 
73. Pollard and Robertson, ό.π., a. 108-109. 
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της παραγωγικής διαδικασίας ήταν η προσπάθεια μείωσης του κόστους προ

μήθειας ενδιάμεσων υλικών. Τα προβλήματα που δημιουργούσε η γεωγραφική 

απόσταση από ανεξάρτητους παραγωγούς πρώτων υλών, εξαρτημάτων και 

κρίσιμων μηχανικών μερών τις περισσότερες φορές επέβαλαν την κάθετη ολο

κλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας στο εσωτερικό των ναυπηγείων. Κατά 

το τέλος του 19ου αιώνα σημειώθηκε μεγάλος αριθμός συγχωνεύσεων και εξα

γοράς συμπληρωματικών βιομηχανιών από τα μεγάλα ναυπηγεία σε μια προ

σπάθεια να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των οικονομιών 

κλίμακας.74 Οι οικονομίες κλίμακας έγιναν το βασικό χαρακτηριστικό που 

προσδιόριζε το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της ναυπηγικής βιομηχανίας. 

Τα ναυπηγεία σταδιακά εξελίχθηκαν σε μεγάλα και σύνθετα βιομηχανικά συ

γκροτήματα εντάσεως κεφαλαίου.75 

1.2.1.4. Η αναγκαιότητα απόκτησης εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων από 

το εργατικό δυναμικό των ναυπηγείων 

Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ναυπηγικής βιομηχανίας, οι γνώσεις 

που απαιτούνταν για τη ναυπήγηση προέρχονταν κυρίως από την εμπειρία 

που αποκτούσαν οι απασχολούμενοι στην παραγωγική διαδικασία. Το ξύλινο 

ιστιοφόρο μπορούσε να το σχεδιάσει ένας εμπειρικός ναυπηγός, χωρίς επι

στημονικές γνώσεις, δοκιμάζοντας διάφορες εκδοχές ή αντιγράφοντας ένα 

δοκιμασμένο τύπο πλοίου. Η κυριότερη δυσκολία ήταν η σωστή συναρμολό

γηση της ξυλείας, ώστε να παραχθεί το καλύτερο δυνατό προϊόν με τη χρησι

μοποίηση ενός μικρού αριθμού απλών εργαλείων, χωρίς ιδιαίτερες εγκατα

στάσεις στο χώρο της παραγωγικής διαδικασίας. Οι βελτιώσεις στο 

παραγόμενο προϊόν, στα εργαλεία, όπως και στις υποτυπώδεις εγκαταστά

σεις οφείλονταν στην προσωπική εργασία και επιδεξιότητα των απασχολού

μενων ναυπηγών και εργατών.76 

Η εισαγωγή του ατμόπλοιου επέφερε σημαντικές αλλαγές στην παραγω

γική διαδικασία της ναυπήγησης πλοίων. Στα πρώτα στάδια κατασκευής 

ατμόπλοιων δεν επήλθαν ριζικές αλλαγές στην κατασκευή του κύτους του 

πλοίου. Επρόκειτο για την εφαρμογή ατμομηχανών σε ξύλινο κύτος. Παρ' 

74. Pollard and Robertson, ό.π., a. 96-102. 
75. Α. Millward and S. Saul, Economie Development of Continental Europe 1780-

1870, George Allen and Unwin, London, 1973, σ. 222. 
76. Lehman - Felskowski, ό.π., σ. 3. 

54 



όλα αυτά η χρησιμοποίηση της ατμομηχανής για την κίνηση του πλοίου δημι

ούργησε την ανάγκη απόκτησης γνώσεων αναφορικά με την εγκατάσταση της 

μηχανής και τις μεταβολές που επέφερε στην ταχύτητα και στη χωρητικότητα 

του πλοίου. Παράλληλα η κατασκευή της ατμομηχανής, όπως και οι βελτιώ

σεις που ακολούθησαν, πραγματοποιήθηκαν από μηχανικούς με γνώσεις με

ταλλουργίας και κατεργασίας μετάλλων. Στα πρώτα στάδια κατασκευής σιδε

ρένιων πλοίων, οι τεχνικές επεξεργασίας ήταν σχετικά απλές, παρόμοιες με 

τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές στη λεβητοποιία και τη βιομηχανία κατα

σκευής σιδερένιων γεφυρών. Με το πέρασμα του χρόνου επινοήθηκαν πολλές 

μηχανολογικές εφαρμογές για τις ανάγκες τις ναυπηγικής, κυρίως στη 

Βρετανία που ήταν η χώρα με το ανώτερο επίπεδο βιομηχανικής ανάπτυξης 

εκείνη την περίοδο. Το εκτόπισμα του πλοίου έγινε προϊόν αυστηρών υπολο

γισμών, η εγκατάσταση των μηχανών απαιτούσε τεχνικές μελέτες και οι μελ

λοντικοί πλοιοκτήτες ζητούσαν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την ταχύτη

τα και την κατανάλωση άνθρακα. Επιπρόσθετα οι κατασκευαστές ήταν 

υποχρεωμένοι να βελτιώσουν την ασφάλεια, τα χαρακτηριστικά και τις επιδό

σεις των πλοίων που ναυπηγούσαν, ώστε να τα καταστήσουν περισσότερο 

ανταγωνιστικά στην αγορά.77 Την περίοδο 1870-1914 σημειώθηκαν οι κυριό

τερες τεχνολογικές βελτιώσεις στη σχεδίαση των πλοίων, όπως το μανουβρά-

ρισμα στο σχεδιασμό του καταστρώματος, η υιοθέτηση νέων γραμμών κατα

σκευής και η ενίσχυση της αντοχής του πλοίου, χωρίς να αυξάνει το βάρος 

του.78 

Οι τεχνολογικές βελτιώσεις συνοδεύτηκαν από την αύξηση του καταμε

ρισμού εργασίας. Το εργατικό δυναμικό των ναυπηγείων εξειδικεύτηκε στα

διακά σε διάφορα επαγγέλματα, όπως ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, μεταλλουρ

γοί, υδραυλικοί και άλλες ειδικότητες. Οι συνεχείς βελτιώσεις τόσο στην 

κατασκευή του κύτους, όσο και στις θαλάσσιες μηχανές, επέβαλαν την εξειδί

κευση του εργατικού δυναμικού.79 

Η ανάπτυξη υψηλού βαθμού εξιδίκευσης δεν μπορούσε να προκύψει μό

νο με την απόκτηση εμπειρικών γνώσεων, αλλά ήταν αναγκαία η παράλληλη 

πρόσβαση σε τεχνική και θεωρητική εκπαίδευση. Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι 

η απόκτηση και στη συνέχεια η συσσώρευση γνώσεων που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών απαιτεί ταυτόχρονα υψηλό μορφωτικό επίπεδο 

77. Lehman - Felskowski, ό.π., ο. 4-5. 
78. Pollard and Robertson, ό.π., ο. 148. 
79. Pollard and Robertson, ό.π., σ. 116-117. 
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και συσσώρευση τεχνικής εμπειρίας. Ο πληθυσμός της Μεγ. Βρετανίας είχε το 

υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο στην Ευρώπη κατά την πρώτη περίοδο της 

Βιομηχανικής Επανάστασης.80 Στο τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 

20ου οι χώρες με ανεπτυγμένο τεχνολογικό επίπεδο είχαν ταυτόχρονα αποτε

λεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα και υψηλό μορφωτικό επίπεδο.81 Η μόρφω

ση και η πρόσβαση σε τεχνικές γνώσεις καθιστά αποτελεσματικότερη όχι μόνο 

την ερευνητική δραστηριότητα αλλά και την απόδοση των εργατοτεχνιτών. 

Άλλωστε έχει αποδειχθεί επανειλημμένα η σημαντική συμβολή των τεχνιτών 

και εργατών στη δημιουργία και συσσώρευση τεχνικής γνώσης.82 

Από το 1811 η Μεγ. Βρετανία είχε αποκτήσει Ναυτική Ακαδημία στο 

Portsmouth, ενώ η Γαλλία ίδρυσε στην εποχή του Ναπολέοντα Ι την Ecole du 

Genie Maritime στο Παρίσι. Στη Γερμανία, η ναυτική εκπαίδευση εισήχθη το 

1830 με την ίδρυση του κολλεγίου Grabow κοντά στο Settin, το οποίο ασχο

λήθηκε με την ανάπτυξη της ναυπηγικής τέχνης. Η συστηματική ωστόσο επι

στημονική διδασκαλία της ναυπηγικής επιτεύχθηκε στη Γερμανία το 1861, 

όταν το κολλέγιο Grabow μεταφέρθηκε στο Βερολίνο και αποτέλεσε τμήμα 

του Ινστιτούτου Εμπορίου που δημιούργησε κολέγιο για μηχανικούς με αξιό

λογο διδακτικό προσωπικό.83 

Παρ' όλη τη βελτίοχιη σε θέματα τεχνικής εκπαίδευσης, η έρευνα και η 

ανάπτυξη δεν είχαν συστηματικά οργανωθεί στη ναυπηγική βιομηχανία, του

λάχιστον μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λειτούργησαν μόνο μερικά 

υποτυπώδη επιστημονικά εργαστήρια χωρίς όμως να εξελιχθεί η ναυπηγική σε 

αυτοτελή επιστημονικό κλάδο, ενώ στο εσωτερικό των ναυπηγείων οι δαπά

νες για έρευνα ήταν περιορισμένες. Μετά την εισαγωγή των βασικών καινοτο

μιών της μεταλλουργίας και των μεταλλικών κατασκευών, οι μηχανικοί των 

ναυπηγείων ασχολούνταν με τη βελτίωση των ήδη παραγομένων προϊόντων.84 

80. Α. Kenwood and Α. Loughead, Technological Diffusion and Industrialization 

before 1914, Groom Helm London & Canberra, St. Martin's Press, New York, 1982, σ. 201-

202. 

81. OECD, Directorate for Science, Technology and Industry, Παρίσι, 5 Ιανουαρίου 

1979, σ. 6. 

82. Nathan Rosenberg, Inside the Black Box, Cambridge University Press, 1982, σ. 13-

14. 

83. Lehman - Felskowski, ό.π., ο. 3. 

84. Pollard and Robertson, ό.π., ο. 136-137, UNCTAD, Case Studies in the Transfer of 

Technology: Policies for Transfer and Development of Technology in Pre- war Japan, 1868-

1937, United Nations, 1978, σ. 24. 
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Η γενική διαπίστωση που προκύπτει είναι ότι η ναυπηγική εξελίχθηκε σε 

μια πολύπλοκη παραγωγική δραστηριότητα. Η εκτέλεση των παραγγελιών και 

η ανάπτυξη νέων προϊόντων προϋπέθεταν τη συσσώρευση εμπειρικών και 

επιστημονικών γνώσεων στο εσωτερικό των ναυπηγείων. Η εξεύρεση εργατι

κού δυναμικού με γνώσεις και τεχνική εξειδίκευση σε διάφορους βιομηχανι

κούς κλάδους μπορούσε να εξασφαλισθεί, σε εθνικό πλέον επίπεδο, με την 

ύπαρξη ενός αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος που θα μπορούσε 

να παρέχει επαρκείς επιστημονικές γνώσεις, σε συνδυασμό με την τεχνική εκ

παίδευση του εργατικού δυναμικού. 

1.2.1.5. Η συμβολή των βασικώνκλάδωνπαραγωγής ενδιάμεσων εισροών 

Οι τεχνικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη ναυπηγική βιομηχα

νία υποστηρίχθηκαν κυρίως από την ανάπτυξη του κλάδου των εργαλειομη-

χανών και των τεχνικών επεξεργασίας μετάλλων. Με την αξιοποίηση των 

γνώσεων στην επεξεργασία μετάλλων και των ικανοτήτων σχεδιασμού προϊ

όντων και φάσεων της παραγωγικής διαδικασίας που προσέφερε η ανάπτυξη 

του κλάδου κεφαλαιουχικών αγαθών, η ναυπηγική βιομηχανία πέτυχε να βελ

τιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων της. 

Νέα προϊόντα ή νέες διαδικασίες παραγωγής, για να υλοποιηθούν και να 

καταστούν οικονομικά συμφέρουσες, απαιτούσαν την επίλυση τεχνικών κα

θώς και μηχανικών προβλημάτων και πολλές φορές την παραγωγή μηχανολο

γικού εξοπλισμού ειδικών τεχνικών απαιτήσεων. Αποφασιστική συμβολή 

στην επίλυση αυτών των προβλημάτων είχαν οι γνώσεις που συσσωρεύθηκαν 

κατά τη σχεδίαση και κατασκευή εργαλειομηχανών. Ο ρόλος των σχεδιαστών 

μηχανών ήταν καθοριστικός για τη δημιουργία και διάχυση των τεχνολογικών 

αλλαγών και καινοτομιών κατά τον 19ο αιώνα.85 Παράλληλα, ο ίδιος ο κλά

δος των εργαλειομηχανών συνέτεινε στην ανάπτυξη τεχνικών αλλαγών και 

καινοτομιών. Η τάση αυτή αποδίδεται αφενός στην ανατροφοδότηση με γενι

κές πληροφορίες, προβλήματα και τεχνική εμπειρία από τους χρήστες των μη

χανημάτων, που πολλές φορές ήταν τμήματα της ίδιας εταιρείας και αφετέρου 

στην προσπάθεια ανάπτυξης νέων μηχανημάτων που αντικαταστούσαν τα 

παλιά ή επιδίωκαν να καλύψουν νέες ανάγκες, αυξάνοντας έτσι τις τεχνικές 

85. Nathan Rosenberg, "Technology Change in the Machine Tool Industry, 1840-
1910", The Journal of Economic History, τόμ. XXIII, No 4, Δεκέμβριος 1963.σ. 418, Frances 
Stewart, Technology and Underdevelopment, Macmillan Press, London, 1977, σ. 152. 
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δυνατότητες των αγοραστών. Οι εργαλειομηχανές αποτελούσαν ενδιάμεσες 

εισροές στην παραγωγική διαδικασία των ναυπηγείων με άμεσο αποτέλεσμα η 

εισαγωγή τελειότερων μηχανημάτων να προκαλεί την αποτελεσματικότερη 

αξιοποίηση των άλλων συντελεστών της παραγωγής ή να οδηγεί στη βελτίωση 

του τελικού προϊόντος.86 

Η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των ναυπηγών 

από τους παραγωγούς εργαλειομηχανών επιτυγχανόταν με την ανάπτυξη μό

νιμης επικοινωνίας, η οποία τους προσέφερε τη δυνατότητα ανταλλαγής πλη

ροφοριών και γνώσεων. Αυτή η σχέση συνεργασίας πολλές φορές προσδιόρι

ζε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρήγαγαν οι κατασκευαστές 

εργαλειομηχανών. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση των εργαλείων 

που κατασκευάστηκαν στη Σκωτία, το Μάντσεστερ και το Λιντς στα μέσα του 

19ου αιώνα. Τα εργαλεία που κατασκευάστηκαν στη Σκωτία απευθύνονταν 

κυρίως σε κατασκευαστές θαλάσσιων μηχανών και ναυπηγεία, γι' αυτό και 

έπρεπε να αντέχουν σε βαριές εργασίες, με αποτέλεσμα να είναι άκομψα και να 

έχουν μεγάλο βάρος. Αντίθετα, παρόμοια εργαλεία που κατασκευάζονταν σε 

άλλες περιοχές είχαν σχεδιασθεί με περισσότερη προσοχή και ήταν ελαφρύτε

ρα, επειδή απευθύνονταν σε άλλες κατηγορίες αγοραστών.87 

Η ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών καθώς 

και η ανάγκη πειραματισμού σε νέα προϊόντα και μεθόδους παραγωγής μπο

ρούσαν να ικανοποιηθούν μόνο με την υποστήριξη ενός τεχνολογικά προηγ

μένου δικτύου συμπληρωματικών βιομηχανιών. Κάτω από αυτές τις συνθή

κες, οι λύσεις των προβλημάτων που προέκυπταν επέβαλαν την ανάπτυξη 

στενών διασυνδέσεων των προμηθευτών ενδιάμεσων υλικών με τα ναυπηγεία. 

Αυτή η στενή συνεργασία οδήγησε στην γειτνίαση των συμπληρωματικών βιο

μηχανιών, οι οποίες εγκαταστάθηκαν στα βιομηχανικά κέντρα που δημιουρ

γήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης, σε μια προσπάθεια να αξιοποιη

θούν στο έπακρο οι δυνητικές εξωτερικές οικονομίες.88 

Τελικά, από τη γενική παρουσίαση των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή ναυ-

86. Η προβληματική αυτή έχει διατυπωθεί από τον Nathan Rosenberg σε διάφορες μελέ

τες του ("Technological Change in the Machine Tool Industry, 1840-1910", ό.π., Inside the 

BlackBox, Factors Affecting the Diffusion of Technology in Perspectives of Technology) και 

από άλλους ερευνητές, όπως Stewart, ό.π., Martin Fransman, Machinery in Economic 

Development, Macmillan Press, London, 1986. 

87. Fransman, Machinery in Economy Development, σ. 28-30. 

88. Sidney Pollard, "Industrialization and the European Economy", Economic History 

Review, τόμ. 26,1973, σ. 636-648. 
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πηγική βιομηχανία μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η επίτευξη των τεχνολο

γικών βελτιώσεων στη ναυπηγική βιομηχανία καθορίστηκε, σε μεγάλο βαθμό, 

από τη σχέση συμπληρωματικότητας και κατ' επέκταση από τη σύμμετρη ανά

πτυξη του κλάδου κεφαλαιουχικών αγαθών. 

1.3. Η αυξανόμενη ζήτηση και η προοπτική κερδοφόρας ικανοποίησης 
της από τα ατμόπλοια, 1850-1900 

Όπως τονίστηκε κατ' επανάληψη, η μετάβαση από το ιστιοφόρο στο 

ατμόπλοιο έγινε προοδευτικά και αφού προηγουμένως ικανοποιήθηκαν ορι

σμένες τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις. Η συνεχής βελτίωση των 

ατμόπλοιων και των θαλάσσιων μηχανών κατέστησαν οικονομικά συμφέρου

σα την αγορά ατμόπλοιων από την εμπορική ναυτιλία. Η ναυπηγική βιομηχα

νία ανταποκρίθηκε στην υφιστάμενη ζήτηση και δημιούργησε ακόμη μεγαλύ

τερη αγορά για νέες ναυπηγήσεις με την εισαγωγή τεχνικών βελτιώσεων στην 

οργάνωση και την εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας. 

Στο αρχικό στάδιο, η υποκατάσταση του ιστιοφόρου από το ατμόπλοιο 

εξαρτιόταν κυρίως από τη διανυόμενη απόσταση του δρομολογίου αλλά και 

το είδος του φορτίου. Ήδη από το 1830 περίπου, τα ατμόπλοια εκτελούσαν 

δρομολόγια κοντινών αποστάσεων ιδίως στις ποτάμιες μεταφορές και ιδιαί

τερα σε περιοχές που το πρόβλημα του ανεφοδιασμού με άνθρακα μπορούσε 

να βρει εύκολη και φθηνή λύση. Οι μεταφορικές ανάγκες επιβατών και ευαί

σθητων προϊόντων, όπου η ταχύτητα και τα τακτικά δρομολόγια έπαιζαν κα

θοριστικό ρόλο, ανήκουν στις πρώτες κατηγορίες αγορών, στις οποίες πέτυ

χαν να διεισδύσουν τα ατμόπλοια. Στην εδραίωση του ατμόπλοιου σε αυτού 

του είδους τις μεταφορές συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό και η παροχή επιδοτήσε

ων από πολλές κυβερνήσεις. Οι έμποροι ήταν και αυτοί πρόθυμοι να πληρώ

σουν, υψηλότερους ναύλους από αυτούς των ιστιοφόρων προκειμένου να 

εξασφαλίσουν ταχύτερη μεταφορά πολύτιμων φορτίων χωρίς να μειωθούν τα 

περιθώρια κέρδους, μια που μπορούσαν να προσθέσουν την αύξηση της τιμής 

μεταφοράς στην τιμή πώλησης των εμπορευμάτων. 

Τα ατμόπλοια εξυπηρετούσαν τη μεταφορά επιβατών στον Ατλαντικό 

από το μέσο του 19ου αιώνα. Η πρώτη εταιρεία που εκτελούσε τέτοια δρομο

λόγια ήταν η Gunard Line, που ήδη από το 1840 εξυπηρετούσε το επιβατικό 

κοινό εισπράττοντας παράλληλα από την αγγλική κυβέρνηση ετήσια επιδότη

ση ύψους 81.000 λιρών. Το 1850 δημιουργήθηκε η American Collins Line, 
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ανταγωνίστρια της Gunard, με ετήσια επιδότηση από την αμερικανική κυβέρ

νηση 385.000 λίρες.89 Η προοδευτική επικράτηση του ατμόπλοιου στις μετα

φορές επιβατών προκύπτει και από τα ακόλουθα ενδεικτικά στοιχεία. Το 

1856 το 96% των επιβατών έφθαναν στη Νέα Υόρκη από λιμάνια άλλων χω

ρών με ιστιοφόρα. Μετά από μερικά χρόνια, το 1862, το 32% των επιβατών 

από δυτικές και σχεδόν όλοι οι προερχόμενοι από ανατολικές κατευθύνσεις 

έφθαναν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης με ατμόπλοια.90 

Όπως προαναφέραμε, η αντικατάσταση του ιστιοφόρου από το ατμό

πλοιο άρχισε στα δρομολόγια μικρών αποστάσεων κοντά σε κέντρα παραγω

γής άνθρακα.91 Το 1885 σχεδόν όλο το παράκτιο εμπόριο της Βρετανίας διε

ξαγόταν με ατμόπλοια. Το 1852 και 1853 χρησιμοποιήθηκαν τα πρώτα 

ατμόπλοια στις μεταφορές άνθρακα από τις βορειοανατολικές περιοχές της 

Βρετανίας προς το Λονδίνο. Στη συνέχεια τα πλοία αυτά αποδείχθηκαν ιδι

αίτερα χρήσιμα για την εξυπηρέτηση των αναγκών των συμμαχικών στρατευ

μάτων κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέμου. Τα πρώτα ατμόπλοια μετα

φοράς άνθρακα μπορούν να θεωρηθούν ως τα αρχέτυπα των "tramps". Μετά 

το 1855 κάλυπταν το 20% του διαμετακομιστικού εμπορίου άνθρακα στο λι

μάνι του Λονδίνου και το 1865 έφθασαν το 50%. Τα παλιά ξύλινα ιστιοφόρα 

μεταφοράς άνθρακα αντικαταστάθηκαν σταδιακά από ατμόπλοια. 

Στη Μεσόγειο, εξάλλου, ήδη από το 1855 το 1/3 του εμπορίου διεξαγό

ταν με ατμόπλοια. Η χρησιμοποίηση των ατμόπλοιων οφειλόταν κατά κύριο 

λόγο αφενός στους μεταβαλλόμενους ανέμους που επικρατούσαν σε αυτή την 

περιοχή και δεν ευνοούσαν τα ιστιοφόρα και αφετέρου στο γεγονός, ότι το με

γαλύτερο ποσοστό των μεταφερόμενων φορτίων ήταν ευαίσθητα προϊόντα 

(π.χ. φρούτα) που εύκολα μπορούσαν να υποστούν αλλοιώσεις κατά τα πο

λυήμερα ταξίδια των ιστιοφόρων. Στα μέσα της δεκαετίας του 1860, το εμπό

ριο φρούτων καθώς και το εμπόριο βάμβακος από την Αλεξάνδρεια διεξάγο

νταν αποκλειστικά με ατμόπλοια. Κατά την ίδια περίοδο, το ατμόπλοιο 

άρχισε να διεισδύει στο εμπόριο δημητριακών στη Βαλτική και τη Μαύρη 

Θάλασσα.92 Μετά το 1865 το ατμόπλοιο άρχισε βαθμιαία να χρησιμοποιείται 

στο εμπόριο του Βόρειου Ατλαντικού, ιδιαίτερα για τη μεταφορά δημητρια-

89. Το 1858 χρεωκόπησε και ως βασικότερες αιτίες αναφέρονται η κακοδιοίκηση καθώς 
και η απώλεια 2 πλοίων, από τα 5 που αποτέλεσαν το στόλο της βλ. Harley, "The shift from sail 
ships to steamships, 1850-1890", ό.π., σ. 222. 

90. Harley, "The shift from sailing ships to steamships, 1850-1890", ό.π., σ. 222-223. 
91. Harley, "The shift from sailing ships to steamships, 1850-1890", ό.π., a. 217. 
92. Harley, "The shift from sailing ships to steamships, 1850-1890", ό.π., a. 221. 
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κών. Το εμπόριο που διεξαγόταν από/προς το Μόντρεαλ στηριζόταν στις με

ταφορές με ατμόπλοια από το τέλος της δεκαετίας του 1860. 

Αποφασιστικό βήμα στην επικράτηση του ατμόπλοιου αποτέλεσε η διά

νοιξη της διώρυγας του Σουέζ το 1869. Οι αποστάσεις από την Ευρώπη στην 

Ασία διαμέσου της διώρυγας μειώθηκαν σημαντικά.93 

Αν λάβουμε υπόψη μας τις χρονολογίες και τα πλεονεκτήματα που προ

σέφεραν οι βελτιώσεις των θαλάσσιων μηχανών, τότε κανονικά η μεταφορά 

προϊόντων από την Ινδία και την Άπω Ανατολή προς την Ευρώπη με ατμό

πλοια έπρεπε να καθυστερήσει μέχρι τις δεκαετίες 1880 και 1890. Το άνοιγμα 

όμως της διώρυγας του Σουέζ μείωσε σημαντικά την απόσταση και επέτρεψε 

στο ατμόπλοιο να εισέλθει σε αυτές τις εμπορικές γραμμές ήδη από το 1869.94 

Επίσης τη δεκαετία του 1880 η μείωση των διοδίων της διώρυγας από την 

εταιρεία του Σουέζ, επέτρεψε στα ατμόπλοια να διεκδικούν με ανταγωνιστι

κές τιμές ένα σημαντικό μερίδιο της διακίνησης του εμπορίου ρυζιού της 

Νοτιανατολικής Ασίας.95 

Από την αρχή της δεκαετίας του 1870 το ατμόπλοιο χρησιμοποιήθηκε 

στο εμπόριο του Βορ. Ατλαντικού για δρομολόγια μέχρι και 3000 μίλια. Στα 

μέσα της δεκαετίας του 1870 κυριάρχησε στη διακίνηση βαμβακιού της Νέας 

Ορλεάνης προς την Ευρώπη καλύπτοντας απόσταση 5000 μιλίων περίπου. 

Το 1870 μόνο το 10% του εμπορίου βαμβακιού μεταξύ Βρετανίας και Νέας 

Ορλεάνης διεξήγαγαν ατμόπλοια, ενώ το 1875 το ποσοστό αυτό ανήλθε σχε

δόν στο 50% και το 1880 ξεπέρασε το 70%. 

Όπως προαναφέραμε, η κατασκευή και χρησιμοποίηση της τριπλής και 

αργότερα τετραπλής επεκτάσεως μηχανής έκανε τα ατμόπλοια ασυναγώνιστα 

στις ωκεάνιες μεταφορές κατά το τέλος του 19ου αιώνα. Από το 1850 ως το 

τέλος του 19ου αιώνα πάντως, τα ιστιοφόρα συνέχισαν να διεξάγουν το εμπό

ριο μεγάλων αποστάσεων ιδιαίτερα σε διαδρομές που κυριαρχούσαν σταθε

ροί άνεμοι, μεταφέροντας ογκώδη προϊόντα χαμηλής αξίας και προσφέρο

ντας σχετικά χαμηλότερους ναύλους.96 Μετά το 1850 άρχισαν να 

93. Π.χ. η απόσταση από τη Βρετανία στη Βομβάη μειώθηκε από 11.500 μίλια σε 6.200 

μίλια, η απόσταση από τη Βρετανία στην Καλκούτα από 11.500 μίλια σε 8.200 μίλια. Βλ. 

Harley, "The shift from sailing ships to steamships, 1850-1890", ό.π., σ. 223. 

94. Harley, "The shift from sailing ships to steamships, 1850-1890", ό.π., σ. 223, H. L. 

Hoskins, British Routes to India, Frank Cass & Co, London, 1966,σ. 469-472. 

95. Harley, "The shift from sailing ships to steamships, 1850-1890", ό.π., σ. 223, 

Gracham, ό.π., σ. 84. 

96. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους ναύλους των ιστιοφόρων και ατμόπλοιων στο εμπόριο 
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κατασκευάζονται ιστιοφόρα μεγαλύτερων διαστάσεων και μικρότερου λει

τουργικού κόστους. Τις δεκαετίες 1860 και 1870 διπλασιάζεται η χωρητικό

τητα τους, αποκτούν μεγαλύτερη ταχύτητα και χρειάζονται για τη λειτουργία 

τους το 1/3 του αριθμού των ναυτικών που χρησιμοποιούσαν παλιότερα.97 

Σημαντική διευκόλυνση στη λειτουργία των ιστιοφόρων προσέφερε η 

ανάπτυξη της ωκεανογραφίας μετά το 1850. Ως το μέσο του 19ου αιώνα δεν 

υπήρχαν συστηματικές έρευνες για τους ανέμους και τα ωκεάνια ρεύματα. 

Ολοκληρωμένη μελέτη και χαρτογράφηση δημοσιεύτηκε το 1850 από το 

Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Αποτέλεσμα μιας σειράς παρόμοιων εργασιών 

που ακολούθησαν ήταν η σημαντική μείωση της διάρκειας των ταξιδιών. Στις 

αρχές της δεκαετίας του 1850, ο διάπλους του Ισημερινού μειώθηκε κατά 10 

ημέρες. Το ταξίδι από τη Βαλτιμόρη στον Ισημερινό από 41 μέρες έφθασε πε

ρίπου τις 24 μέρες. Το ταξίδι από την Αγγλία στην Αυστραλία, περίπου 

11.000 μίλια από το ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, μειώθηκε από 124 μέρες 

σε 92 ημέρες. 

Όπως προαναφέραμε, μετά το 1850, τα ιστιοφόρα διεξήγαγαν κυρίως το 

εμπόριο μεγάλων αποστάσεων μεταφέροντας φθηνά ογκώδη προϊόντα. Μετά 

το άνοιγμα του Σουέζ συνέχισαν να εξυπηρετούν το εμπόριο από τη Βεγγάλη, 

τις Αν. Ινδίες και τη Νοτ. Αμερική μεταφέροντας ογκώδη προϊόντα, όπως σί

δερο, άνθρακα, γιούτα και ρύζι της Ινδίας και Βιρμανίας, νιτρικό λίπασμα 

από τη Χιλή και σιτάρι από την Καλιφόρνια.98 Το ταξίδι στην Αυστραλία με 

ατμόπλοιο μέσω Σουέζ δεν ήταν πολύ πιο σύντομο. Ευνοϊκοί δυτικοί άνεμοι 

εξασφάλιζαν ταχύτητα 12 ως 14 ναυτικά μίλια στα γρήγορα ιστιοφόρα 

clippers, γεγονός που τους επέτρεπε να συναγωνίζονται τα ατμόπλοια σε τα

χύτητα και χρονική διάρκεια του δρομολογίου Βρετανία-Αυστραλία κατά τις 

τσαγιού της Κίνας 

Hankow 

Sanghai 

Sanghai 

το 1872. 

Μάιος - Ιούνιος 

13 Ιουνίου 

13 Ιουνίου 

Ρ. & O.ÇS. Deccan 
άλλα ατμόπλοια 

Clippers 

ατμόπλοια 

Clippers (Cutty Sark 

and Lahloo) 

Clippers Chinaman 

(από Νέα Υόρκη) 

7,0 λίρες 

5,6 λίρες 

3,10 λίρες 

3,10 λίρες 

3,10 λίρες 

4,0 λίρες 

βλ. Graham, ό.π., σ. 85, υποσημείωση 1. 

97.Graham, ό.π,,σ. 81. 

98. Graham, ό.π., ο. 81. 
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δεκαετίες 1860 και 1870." Επίσης, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, τα 

ιστιοφόρα μπορούσαν να προσαρμοσθούν λόγω χαμηλού λειτουργικού κό

στους με μεγαλύτερη ευκολία στη μείωση των ναύλων και να αποσπούν μετα

φορικό έργο από τα ατμόπλοια. Τη δεκαετία του 1870 η ανάπτυξη του εμπο

ρίου φθηνών ογκωδών προϊόντων παρέτεινε την ανταγωνιστικότητα του 

ιστιοφόρου τουλάχιστον για μία δεκαετία ακόμη. Το αυξανόμενο εμπόριο άν

θρακα ήταν αυτό που συνετέλεσε περισσότερο στη συνέχιση της χρησιμοποίη

σης του ιστιοφόρου κατά την εικοσαετία 1870-1880. 

Λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν στα εμπορικά πλοία κατά 

τον εμφύλιο πόλεμο της Βόρειας Αμερικής, αγγλικά και καναδικά ιστιοφόρα 

clippers ανέλαβαν μετά το 1874 να μεταφέρουν δημητριακά από τις ΗΠΑ και 

κατά την επιστροφή τους από την Ευρώπη άνθρακα. Το 1882 το εμπόριο αυτό 

μεταξύ της Δυτ. Ακτής των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας εξυπηρετούσαν 550 

βρετανικά ιστιοφόρα.100 

Παρά τη σημειωθείσα προσωρινή άνθιση των ιστιοφόρων μετά το 1850, 

η παρουσία τους στις ωκεάνιες μεταφορές, ιδιαίτερα μετά το 1880, άρχισε 

βαθμιαία να μειώνεται.101 Αυτή η πτωτική τάση αντικατοπτρίζεται στην εξέλι

ξη της χωρητικότητας των βρετανικών ιστιοφόρων. Κατά το έτος 1850 η χω

ρητικότητα ιστιοφόρων ανερχόταν σε 3.400.000 τόνους περίπου, ενώ των 

ατμόπλοιων ήταν μόνο 168.000 τόνους. Το 1860 η χωρητικότητα των ιστιο

φόρων αυξήθηκε σε 4.204.000 τόνους, των δε ατμόπλοιων σε 454.000 τόνους. 

Η ίδια εξέλιξη συνεχίστηκε και κατά το 1870, όπου τα ιστιοφόρα έφθασαν 

τους 4,5 εκατ. τόνους, ενώ τα ατμόπλοια τους 1.113.000 τόνους. Το 1880, τέ

λος, η χωρητικότητα των ιστιοφόρων μειώθηκε αισθητά φθάνοντας τους 

3.850.000 τόνους, ενώ τα ατμόπλοια συνεχίζοντας την ανοδική πορεία υπερ

διπλασίασαν τη χωρητικότητα τους σε σχέση με το 1870 φθάνοντας τους 

2.700.000 τόνους.102 

Ανακεφαλαιώνοντας τα στοιχεία που παραθέσαμε, μπορούμε να παρου

σιάσουμε συνοπτικά τη βαθμιαία μετάβαση από το ιστιοφόρο στο ατμόπλοιο 

ως εξής: Στις δεκαετίες 1850 και 1860 τα ατμόπλοια εκτόπισαν τα ιστιοφόρα 

από τα μικρά δρομολόγια, στο εμπόριο κυρίως της Ευρώπης. Από το τέλος 

της δεκαετίας του 1860 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1870 το εμπό-

99. Graham, ό.π., σ. 81-82. 
100. Graham, ό.π., σ. 84. 
101. Greenhill, ά*., σ.23. 
102. Graham, ό.π., σ. 80-81 και 86. 
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ριο στις γραμμές του Βορ. Ατλαντικού διεξαγόταν κατά κανόνα με ατμό

πλοια. Στις επόμενες δεκαετίες, 1870 και 1880, τα ατμόπλοια κυριάρχησαν 

στο εμπόριο της Ινδίας και της Άπω Ανατολής, ενώ τα ιστιοφόραπεριορίστη-

καν στο εμπόριο της Αυστραλίας και των Δυτ. Ακτών της Αμερικής όπου κα

τάφεραν να διατηρηθούν ως τις αρχές του 20ου αιώνα.103 Από το 1880 τα 

ατμόπλοια εκτόπισαν εξάλλου οριστικά τα ιστιοφόρα από τους πολεμικούς 

στόλους. 

1.4. Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάσαμε τους λόγους που επέβαλαν την εισαγωγή 

του ατμού στις θαλάσσιες μεταφορές. Μετά την αύξηση της ζήτησης που αντι

μετώπισε η διεθνής ναυτιλία, τα νέα δεδομένα στην αγορά ναυτιλιακών υπη

ρεσιών που επέβαλε η εισαγωγή βελτιωμένων τύπων ατμόπλοιων και τις τε

χνικές αλλαγές που σημειώθηκαν στη ναυπηγική βιομηχανία, προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι η γρήγορη επικράτηση του ατμόπλοιου στη διεθνή ναυτιλία 

δεν θα πρέπει να αποδοθεί μονομερώς είτε στη ζήτηση είτε στην εισαγωγή και

νοτομιών και σταδιακών τεχνικών βελτιώσεων στη ναυπηγική βιομηχανία. Οι 

οικονομικές συνθήκες που διαμόρφωσε η αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρε

σίες των θαλάσσιων μέσων μεταφοράς και οι τεχνικές βελτιώσεις στα ίδια τα 

ατμόπλοια επέδρασαν από κοινού στη δημιουργία των όρων που οδήγησαν 

στην τελική επικράτηση του ατμού στη ναυτιλία και επέβαλαν το ριζικό μετα

σχηματισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των ναυπηγείων της εξεταζόμε

νης περιόδου. 

103. Harley, "The shift from sailing ships to steamships, 1850-1890", ό.π., σ. 225. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ 

Η διαδικασία εκβιομηχάνισης το 19ο αιώνα δεν υπήρξε ομοιόμορφη σε 

όλες τις σημερινές ανεπτυγμένες χώρες. Αντίθετα εξελίχθηκε με άνισους ρυθ

μούς μεγέθυνσης και η εισαγωγή τεχνικών βελτιώσεων άρχισε από διαφορετι

κούς βιομηχανικούς κλάδους. Για τις χώρες που προηγήθηκαν (ιδιαίτερα τη 

Μεγ. Βρετανία), η βιομηχανική επανάσταση υπήρξε μια σταδιακή και εξελι

κτική διαδικασία αλλαγών, ενώ στις χώρες που ακολούθησαν η διαδικασία 

εκβιομηχάνισης συντελέστηκε με γρηγορότερους ρυθμούς.1 

Στην περίπτωση της ναυπηγικής βιομηχανίας, οι χώρες που ακολούθη

σαν τη Μεγ. Βρετανία ξεκίνησαν από χαμηλότερο επίπεδο τεχνικών ικανοτή

των. Πέτυχαν όμως, στις αρχές του 20ου αιώνα, να συμβαδίσουν με τη γρήγο

ρη τεχνολογική εξέλιξη της αγγλικής ναυπηγικής βιομηχανίας, αφού πρώτα 

αφομοίωσαν με επιτυχία τις διαθέσιμες τεχνικές ναυπήγησης ατμόπλοιων. Οι 

χώρες αυτές είχαν να αντιμετωπίσουν δυσμενείς όρους εμπορίου και έντονο 

ανταγωνισμό από τα τεχνολογικά προηγμένα βρετανικά ναυπηγεία. Το κυριό

τερο πλεονέκτημα της χρονικής καθυστέρησης ήταν η διαθεσιμότητα και η 

προϊούσα εμπορευματοποίηση τεχνολογιών που είχαν ήδη αναπτυχθεί και 

δοκιμασθεί στην παραγωγική διαδικασία. 

Ως αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις χωρών που εισήλθαν με καθυστέρη

ση στη διαδικασία εκβιομηχάνισης επιλέξαμε να εξετάσουμε την Ιαπωνία, τη 

Νορβηγία καθώς και ένα αριθμό αναπτυσσόμενων χωρών που προσπάθησαν 

να διεισδύσουν στη ναυπηγική βιομηχανία μέσω της δημιουργίας υποδομής 

για τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων. Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των 

χωρών αυτών ήταν το καθυστερημένο επίπεδο τεχνολογικών ικανοτήτων της 

ευρύτερης βιομηχανίας κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης εγχώριας ναυπηγι-

1. Steven Barsby, "Backwardness and the characteristics of development", The Journal 
of Economic History, τόμ. XXIX, No 3, Σεπτέμβριος, 1969, σ. 456-458. 
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κής βιομηχανίας. 

Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, η ναυτιλία της Ιαπωνίας διεξήγαγε τμή 

μα του ακτοπλοϊκού εμπορίου με παραδοσιακά ξύλινα ιστιοφόρα πλοία πο\, 

η χωρητικότητα τους δεν ξεπερνούσε τους 50 τόνους. Τα πλοία αυτά κατα

σκεύαζαν μικρά παραδοσιακά ναυπηγεία. Η δημιουργία σύγχρονης ναυπηγι

κής βιομηχανίας αποδίδεται στην άμεση παρέμβαση του κράτους. Αντίθετα, η 

Νορβηγία διέθετε μεγάλο εμπορικό ναυτικό και πλούσια παράδοση ναυπήγη

σης ξύλινων ιστιοφόρων σχετικά μεγάλης χωρητικότητας. Το ενδιαφέρον σε 

αυτή την περίπτωση εντοπίζεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα νορβη

γικά ναυπηγεία αντικατέστησαν τα ιστιοφόρα με τα ατμόπλοια ως κύρια κα

τασκευαστική δραστηριότητα. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στις πολιτικές που 

αναπτύχθηκαν για την απόκτηση εγχώριων τεχνικών ικανοτήτων ναυπήγησης 

πολεμικών πλοίων. Από το 1890 μέχρι το 1914, αρκετές αναπτυσσόμενες βιο

μηχανικά χώρες εισήγαγαν τεχνολογία ναυπήγησης πολεμικών πλοίων. Οι 

βιομηχανίες αυτές ελάχιστη σχέση είχαν με την προϋπάρχουσα βιομηχανική 

υποδομή σε κάθε χώρα, τόσο ως προς το τεχνολογικό τους επίπεδο, όσο και 

ως προς την κλίμακα των παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

Η παρουσίαση των επιλογών για την ανάπτυξη ναυπηγικής βιομηχανίας 

στις χώρες που εισήλθαν με καθυστέρηση στη διαδικασία εκβιομηχάνισης πι

στεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων 

αναφορικά με το διεθνές πλαίσιο και το βαθμό επιτυχίας των στρατηγικών 

πρόσβασης στη ναυπήγηση ατμόπλοιων. 

2.1. Η ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία 

2.1.1. Ο ρόλος του κράτους στη διαδικασία ανάπτυξης της ιαπωνικής ναυπη

γικής βιομηχανίας 

Η ανάπτυξη ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ιαπωνία άρχισε από το 1853 

με την κατάργηση του νόμου που απαγόρευε την κατασκευή πλοίων χωρητικό

τητας μεγαλύτερης από 50 τόνους και την αγορά πλοίων από το εξωτερικό. Οι 

Tokugawa2 είχαν επιβάλει αυτή την απαγόρευση από το 1635, επιδιώκοντας 

2. Μετά από πολλές πολεμικές συγκρούσεις ανάμεσα σε διάφορους στρατιωτικούς ηγε

μόνες, η Ιαπωνία ενώθηκε το 1598 κάτω από την κυριαρχία του πολεμικού αρχηγού Tokugawa 

Ieyasu. Η οικογένεια των Tokugawa διατήρησε υπό τον έλεγχο της τη διοίκηση της χώρας μέ

χρι το 1868 και ο ρόλος του Αυτοκράτορα περιορίστηκε. Ήδη από το 1866 οι αντίπαλοι στρα-
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να εξαλείψουν κάθε κίνδυνο αλλαγής και αμφισβήτησης της κυριαρχίας τους. 

Η εμφάνιση όμως του αμερικανικού στόλου στις ιαπωνικές ακτές το 1853 

προκάλεσε τη συνειδητοποίηση της σημασίας που είχε η ναυτ. \ υπεροχή, με 

αποτέλεσμα την άμεση κατάργηση των απαγορεύσεων που είχαν επιβληθεί και 

την αναγγελία μιας νέας πολιτικής που επέτρεπε την απόκτηση μεγάλων πλοί

ων.3 Όπως ήταν φυσικό, η υφιστάμενη υποτυπώδης υποδομή ναυπήγησης μι

κρών πλοιαρίων δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα σχέδια του κράτους για 

την εγχώρια ναυπήγηση και συντήρηση πολεμικών πλοίων. Η δημιουργία σύγ

χρονης υποδομής μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την εισαγωγή δυτικής τε

χνολογίας. Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε με πρωτοβουλία του κράτους από το 

1855 και συμπεριέλαβε την εισαγωγή μηχανημάτων, τεχνικών γνώσεων, ξέ

νων τεχνικών και την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού που απασχολού

σαν τα ναυπηγεία. Το σύνολο σχεδόν των επενδύσεων που πραγματοποιήθη

καν στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας προήλθαν από κρατικούς πόρους. Τα 

σημαντικότερα ιαπωνικά ναυπηγεία δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία και 

άμεση συμμετοχή του κράτους.4 

Στην ανάγκη δημιουργίας πολεμικού ναυτικού για την εξασφάλιση 

στρατιωτικής ισχύος προστέθηκαν τα προβλήματα που προέκυψαν από τη δι

είσδυση των ξένων εμπορικών στόλων στη διακίνηση του ιαπωνικού εμπορί

ου. Η μεταφορά εμπορευμάτων από την Ιαπωνία στο εξωτερικό και αντίστρο-

τιωτικοί ηγεμόνες Satsuma και Choshu ενώθηκαν εναντίον των Tokugawa κατηγορώντας τους 
για κακοδιοίκηση. Τον Ιανουάριο του 1868, στρατεύματα εχθρικά προς τους Tokugawa ανήγ
γειλαν την παλινόρθωση του Αυτοκράτορα (για την ακρίβεια επρόκειτο για αύξηση των εξου
σιών του, απέναντι στη στρατιωτική διοίκηση) και το διορισμό νέας κυβέρνησης από την οποία 
αποκλείστηκαν οι Tokugawa. Η παλινόρθωση ή επανάσταση του Meiji εγκαινίασε μια περίοδο 
ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες πέτυχαν να μετασχηματίσουν την Ιαπωνία σε ένα 
βιομηχανικό έθνος. Βλ. Janet Hunter, The Emergence of Modem Japan: An Introduction 
History since 1853, Longman, London, 1989, σ. 2-8. 

3. Thomas Smith, Political Change and Industrial Development in Japan: Government 
Enterprise 1868-1880, Stanford University Press, Stanford, 1955, σ. 7, John Orchard, Japan's 
Economic Position, Whittlesey House McGraw Hill Book Company, London, 1930, σ. 85, S. 
Terano and M. Yakawa, "The Development of Merchant Shipbuilding in Japan", Transaction 
of the Institution of Naval Architects, τόμ. LUI, μέρος 2,1911, σ. 133 και 135. 

4. Terano and Yakawa, ό.π., σ. 135, Τ. Blumenthal, "The Japanese shipbuilding 
industry", στο Huge Patrie (ed.), Japanese Industrialization and its Social Consequences, 
University of California Press, Berkeley, 1976, σ. 132-134, Seymour Broadbridge, 
"Shipbuilding and the States in Japan since the 1850", Modem Asian Studies, τόμ II, 
Απρίλιος, 1977, σ. 602. 
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φα διεξαγόταν κυρίως από βρετανικά, γαλλικά και ολλανδικά πλοία. Η απου

σία ιαπωνικού εμπορικού στόλου είχε αναγκάσει τους Tokugawa να συνά

ψουν κατά τα έτη 1857 και 1858 εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες που διέ

θεταν ισχυρή εμπορική ναυτιλία παραχωρώντας πολύ ευνοϊκούς όρους για τα 

πλοία και τα προϊόντα των δυτικών χωρών. Μετά την επανάσταση του Meiji 

(1868) και τον εκτοπισμό των Tokugawa, προωθήθηκε από την ιαπωνική κυ

βέρνηση, ταυτόχρονα με την εγχώρια ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, και η 

ανάπτυξη ναυπηγικής βιομηχανίας εμπορικών πλοίων. Η υλοποίηση αυτών 

των επιλογών αποτελούσε τμήμα της γενικότερης πολιτικής εκβιομηχάνισης 

που άρχισε να προωθείται εκείνη την περίοδο.3 

Η κρατική παρουσία δεν περιορίστηκε στη δημιουργία και διαχείριση 

των ναυπηγικών μονάδων, αλλά επεκτάθηκε και στην προσπάθεια να δημι

ουργηθούν οι γενικότερες συνθήκες για την αφομοίωση και ανάπτυξη εγχώ

ριων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Πρώτα απ' όλα διαμορφώθηκε èva εκπαι

δευτικό σύστημα που προσέφερε τη δυνατότητα απόκτησης τεχνικής 

εμπειρίας και επιστημονικών γνώσεων. Παράλληλα, υποστηρίχθηκε με κρατι

κές ενισχύσεις η δημιουργία των βασικών συμπληρωματικών κλάδων της ναυ

πηγικής βιομηχανίας (σιδηροβιομηχανία, χαλυβουργία, κατασκευή εργαλειο-

μηχανών). Η Ιαπωνία δεν προσέφυγε στην εισροή ξένων κεφαλαίων και, 

τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, η ιδιοκτησία των μεγάλων επι

χειρήσεων παρέμεινε υπό εθνικό έλεγχο.6 

Το αξιολογότερο ιαπωνικό ναυπηγείο, το Yokosuka, παρέμεινε υπό 

κρατικό έλεγχο και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες του πολε

μικού ναυτικού.7 Κατά τη δεκαετία του 1880 τα ναυπηγεία Nagasaki και 

Hyogo δόθηκαν από το κράτος στις επιχειρήσεις Mitsubishi και Kawasaki 

αντίστοιχα, σε τιμές εξαιρετικά συμφέρουσες8, ενώ απορρίφθηκαν προσφορές 

που έγιναν από αλλοδαπούς αγοραστές σε πολύ καλύτερες τιμές από αυτές 

5. Yukiko Fukasuku, Technology Imports and the Development of Technological 
Capability in the Industrialization of Japan: Training and Research at Mitsubishi -Nagasaki 
shipyards, 1884-1934, D. Phil. Dissertation, University of Sussex, England, 1988, σ. 27-29, 
Blumenthal, ό.π., σ. 134. 

6. UNCTAD, ό.π., σ. 6. 
7. Fukasaku, ό.π., σ. 34. 
8. Το ναυπηγείο Nagasaki πουλήθηκε 459.000 γιεν, με πληρωμές κατανεμημένες σε πε

ρίοδο 15 ετών, αν και η Κυβέρνηση είχε ήδη επενδύσει 1.130.000 γιεν. To Hyogo πουλήθηκε 
18.800 γιεν με παρόμοια ευνοϊκή διευθέτηση του τρόπου πληρωμής, ενώ οι κρατικές επενδύ
σεις είχαν φθάσει τα 816.000 γιεν, βλ. Blumenthal, ό.π., σ. 134. 
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που πουλήθηκαν στους Ιάπωνες αγοραστές.9 Η πώληση των ναυπηγείων δεν 

σήμαινε ότι μειώθηκε το κυβερνητικό ενδιαφέρον για τη ναυπηγική βιομηχα

νία. Η προστασία και η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας κρίθηκαν απα

ραίτητες από το κράτος για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που προέκυπταν 

από το νηπιακό χαρακτήρα αυτών των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, η επιδότη

ση της εμπορικής ναυτιλίας χρησιμοποιήθηκε για να αυξηθεί η τοποθέτηση 

παραγγελιών στα εγχώρια ναυπηγεία. Η υποστήριξη της ναυπηγικής βιομηχα

νίας εκδηλώθηκε με την ψήφιση του νόμου για την ενθάρρυνση της ναυπηγικής 

(1896), την επιδότηση της ναυτιλίας (1896) και τη δημιουργία ευνοϊκού κα

θεστώτος για την ανάπτυξη κλάδων παραγωγής ενδιάμεσων εισροών.10 Η 

εφαρμογή των μέτρων αυτών είχε ευεργετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της 

ναυπηγικής βιομηχανίας. Ενώ μέχρι το 1895 είχε ναυπηγηθεί μόνο ένα εμπο

ρικό πλοίο χωρητικότητας πάνω από 1000 τόνους, με την ενεργοποίηση των 

μέτρων κρατικής προστασίας και των ενισχύσεων που δόθηκαν στη ναυτιλία 

και τη ναυπηγική άρχισαν να ναυπηγούνται πλοία μεγαλύτερης χωρητικότη

τας (βλ. Πίνακα 2.1 του Παραρτήματος). 

Ο νόμος για την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας αφορούσε τα σι

δερένια και τα χαλύβδινα πλοία που ήταν μεγαλύτερα από 700 τόνους. Η επι

δότηση για την κατασκευή πλοίων 700-1000 τόνων από σίδηρο ή χάλυβα ήταν 

15 γιεν ανά τόνο. Τα μεγαλύτερα πλοία επιδοτούνταν με 20 γιεν ανά τόνο, ενώ 

υπήρχε πρόσθετη επιδότηση ανάλογα με την εγκατεστημένη ιπποδύναμη των 

ατμομηχανών (5 γιεν ανά ίππο). Η περίοδος εφαρμογής του νόμου ήταν 15 

χρόνια. Όμως το 1911, όταν έληξε η περίοδος ισχύος των ευεργετικών διατά

ξεων, η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει το καθεστώς των επιδοτήσεων, 

διότι έκρινε ότι μόνο με αυτό το τρόπο η ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία 

μπορούσε να ανταγωνισθεί τις βιομηχανίες άλλων χωρών. Τα δεδομένα όμως 

της διεθνούς ναυτιλίας είχαν μεταβληθεί με την επικράτηση των πλοίων μεγά

λης χωρητικότητας με χαλύβδινο κύτος. Η εξέλιξη αυτή επέβαλε την τροπο

ποίηση του νόμου για την παροχή κρατικών επιδοτήσεων στα ιαπωνικά ναυ

πηγεία. Η επιδότηση θα κάλυπτε στο εξής μόνο πλοία πάνω από 1000 τόνους 

και ήταν 11-12 γιεν ανά τόνο, ανάλογα με τον τύπο του ναυπηγούμενου πλοί

ου. Τα τρία μεγαλύτερα ιδιωτικά ναυπηγεία Mitsubishi, Kawasaki και Osaka 

εισέπραξαν το 98 % του συνόλου των επιδοτήσεων. Σχεδόν το 50 % των επι

δοτήσεων δόθηκαν στο ναυπηγείο Mitsubishi. Με την εξαίρεση δύο πλοίων, 

9. UNCTAD, d.;r., σ. 18. 
10. Terano and Yakawa, ό.π., σ. 138-139. 
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όλες οι ναυπηγήσεις ατμοπλοίων μεγαλύτερων από 700 τόνους υποστηρίχθη

καν από κρατικές επιδοτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων έφθασε για την 

περίοδο 1896-1910 τα 18.750 χιλιάδες γιεν.11 

Επιπρόσθετα το κράτος βοήθησε τα ναυπηγεία με την τοποθέτηση πα

ραγγελιών, ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης της ζήτησης. Στα πλαίσια αυτής 

της πρακτικής δόθηκαν σημαντικές παραγγελίες πολεμικών πλοίων στα δύο 

μεγάλα ναυπηγεία Mitsubishi και Kawasaki, όταν μετά το Ρωσοϊαπωνικό πό

λεμο εκδηλώθηκε μια σοβαρή κρίση της ιαπωνικής εμπορικής ναυτιλίας.12 

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που απέκτησαν τα κρατικά ναυπηγεία προο

δευτικά εξελίχθηκαν σε συγκροτήματα επιχειρήσεων (zaibatsu), τα οποία συ

γκέντρωσαν μεγάλο αριθμό οικονομικών δραστηριοτήτων συνδυάζοντας με

ταποιητικές, εμπορικές και τραπεζικές δραστηριότητες, διατηρώντας 

παράλληλα προνομιακή πρόσβαση στον κρατικό μηχανισμό.13 

2.1.2. Η ανάπτυξη των μεγάλων ιαπωνικών ναυπηγείων 

Το ναυπηγείο Nagasaki ήταν το πρώτο αξιόλογο ναυπηγείο που δημι

ουργήθηκε στην Ιαπωνία. Το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού αγορά

στηκε από το εξωτερικό. Η πρώτη μεγάλη επένδυση έγινε το 1856. Επρόκειτο 

για την εισαγωγή χυτηρίου σιδήρου από την Ολλανδία. Παράλληλα Ολλανδοί 

μηχανικοί και τεχνίτες πήγαν στην Ιαπωνία για να το εγκαταστήσουν και να 

το θέσουν σε λειτουργία. Η μεταφορά και εγκατάσταση των άλλων παραγωγι

κών εγκαταστάσεων ολοκληρώθηκε το 1861. Το ναυπηγείο απέκτησε σύγχρο

νο εξοπλισμό και ατμοκίνητα μηχανήματα. Περιλάμβανε τρία τμήματα: χυτή

ριο, σιδηρουργείο και μηχανουργείο.14 Μετά το 1868 τέθηκε υπό την εποπτεία 

του νεοδημιουργημένου υπουργείου Δημοσίων Έργων, το οποίο πραγματο

ποίησε πρόσθετες επενδύσεις με την εισαγωγή τεχνολογίας από το εξωτερικό 

(Μεγ. Βρετανία και Γαλλία). Βρετανοί και Γάλλοι τεχνικοί εργάστηκαν για 

την επέκταση του, ενώ υπό την εποπτεία Γάλλου μηχανικού κατασκευάστηκε 

μεγάλη δεξαμενή καθαρισμού ατμόπλοιων το 1879. Το ναυπηγείο λειτούργη

σε ως επισκευαστική μονάδα με δεξαμενή καθαρισμού πλοίων, εργαστήριο 

ll.Terano and Yakawa, ό.π., σ. 139, 141-142 και 144-145, Broadbridge, ό.π., ο. 605-
606, Blumenthal, ό.π., α. 136. 

12. Fukasaku, ό.π., σ. 63. 
13. UNCTAD, ό.π., σ. 34-40, William Lockwood, The Economic Development of 

Japan: Growth and Structural Change 1868-1938, New Jersey, 1954, σ. 222,225-228. 
14. Fukasaku, ό.π., ο. 66, Smith, ό.π., σ. 7. 
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κατασκευής και επισκευής μηχανών και λεβήτων, χυτήριο και σιδηρουργείο.13 

Μετά την πώληση του στην εταιρεία Mitsubishi (1887) σημειώθηκε νέα 

επέκταση, αποκτήθηκε εξοπλισμός για τη ναυπήγηση ατμόπλοιων, με αποτέ

λεσμα το 1911 να θεωρείται ένα από τα πλέον σύγχρονα ναυπηγεία και να 

μπορεί να συγκριθεί με τα βρετανικά. Το ναυπηγείο διέθετε πλέον τέσσερις δε

ξαμενές, από τις οποίες η μεγαλύτερη ήταν μήκους 730 ποδιών, επτά ναυπη

γικές κλίνες και σχολείο για την εκπαίδευση των εργατών. Επίσης διέθετε ερ

γοστάσιο για τις επισκευές με δύο πλωτές δεξαμενές χωρητικότητας 

7.000-12.000 τόνων. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός ήταν τεχνολογικά προηγ

μένος. Η κίνηση των εργαλείων γινόταν με υδραυλική δύναμη και πεπιεσμένο 

αέρα, ενώ η ανύψωση βαριών υλικών επιτυγχανόταν με γερανό δύναμης 150 

τόνων που λειτουργούσε με ηλεκτρισμό.16 

Μετά το 1868 η κυβέρνηση ίδρυσε το ναυπηγείο Hyogo. Γρήγορα πραγ

ματοποιήθηκαν επενδύσεις σε σύγχρονα μηχανήματα και εργαλεία που λει

τουργούσαν με ατμό και υδραυλική δύναμη και δημιουργήθηκαν εγκαταστά

σεις που μπορούσαν να καλύψουν τόσο τις ανάγκες συντήρησης, όσο και τις 

απαιτήσεις ναυπήγησης μεγάλων πλοίων. Επιπλέον ιδρύθηκε εργοστάσιο επι

σκευής και κατασκευής θαλάσσιων μηχανών και λεβήτων.17 Το έτος 1886 το 

σύνολο των εγκαταστάσεων πουλήθηκε από την κυβέρνηση στην εταιρία 

Kawasaki. Την περίοδο 1886-1911 πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες επενδύ

σεις για την επέκταση του ναυπηγείου, με αποτέλεσμα να τετραπλασιαστεί το 

μέγεθος του και να φθάσει να θεωρείται ένα σύγχρονο ναυπηγείο σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές των μεγάλων ναυπηγείων της εποχής. Το 1911 το ναυπη

γείο Kawasaki διέθετε πέντε ναυπηγικές κλίνες, δεξαμενή μήκους 377 πο

διών, εργοστάσιο μηχανών στο Kobe και χυτήριο χάλυβα στο Hyogo. Οι ερ-

γαλειομηχανές του λειτουργούσαν με ηλεκτρισμό και διέθετε πλωτό γερανό με 

δυνατότητα ανυψώσεως 165 τόνων.18 

Από το 1864 άρχισαν οι προσπάθειες για τη δημιουργία του ναυπηγείου 

Yokosuka. Η κυβέρνηση διέθεσε σημαντικούς πόρους για τη δημιουργία του 

ναυπηγείου. Η επένδυση αυτή αποδίδεται κυρίως στην προτεραιότητα που 

δόθηκε για τη δημιουργία πολεμικού στόλου. Το σχεδιασμό και την επίβλεψη 

15. Terano and Yukawa, ό.π., a. 136,143-4, Smith, ό.π., ο. 49. 
16. Fukasaku, ό.π., a. 51, Terano and Yakawa, ό.π., a. 144. 
17. Smith, ό.π., a. 47-48. 
18. Mikoto Usui, Development and Technological Transformation: The Management 

of Change Japan, United Nations University, The World Institute for Development Economic 
Research, 1988, σ. 18, Fukasaku, ό.π., σ. 51, Terano and Yakawa, ό.π., ο. 144. 
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των εργασιών εγκατάστασης του ναυπηγείου ανέλαβαν Γάλλοι τεχνικοί. Ως 

πρότυπο χρησίμευσε το γαλλικό ναυπηγείο της Τουλούζης. Το έργο άρχισε το 

1865 και, ενώ ήταν μεσοτελειωμένο, οι Tokugawa έχασαν τον έλεγχο της δια

κυβέρνησης της χώρας.19 Μετά το κίνημα του Meiji, το 1868, το ναυπηγείο τέ

θηκε υπό την εποπτεία του υπουργείου Ναυτικών. Νέες επενδύσεις πραγμα

τοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα το ναυπηγείο να αποκτήσει τις μεγαλύτερες 

πάγιες εγκαταστάσεις και τον αρτιότερο μηχανολογικό εξοπλισμό συγκρινό

μενο με τα άλλα ναυπηγεία της χώρας.20 Το έτος 1910 το ναυπηγείο Yokosuka 

μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες επισκευής και κατασκευής οποιου

δήποτε τύπου πολεμικών πλοίων. Διέθετε δύο μεγάλες ναυπηγικές κλίνες για 

την κατασκευή θωρηκτών, τρεις μικρότερες κατάλληλες για αντιτορπιλλικά 

και τορπιλλοβόλα, είχε τέσσερις δεξαμενές καθαρισμού υφάλων, κάλυπτε 

έκταση 116 εκταρίων και για τη λειτουργία των μηχανημάτων του χρησιμο

ποιούσε ηλεκτρισμό.21 

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι από το τέλος της δεκαετίας του 1870 

δημιουργήθηκαν δύο ακόμη σημαντικά ιδιωτικά ναυπηγεία. Το ναυπηγείο 

Ishikawajima ιδρύθηκε το 1855. Μετά αρκετές περιπέτειες έφθασε να γίνει το 

πρώτο ιδιωτικό ναυπηγείο της χώρας με δυνατότητα επισκευών και ναυπήγη

σης μεγάλων πλοίων. Το δεύτερο αξιόλογο ιδιωτικό ναυπηγείο ήταν το Osaka 

που ιδρύθηκε το 1881 από τον Άγγλο έμπορο Ε. Η. Hunter. Το ναυπηγείο αυ

τό περιλάμβανε εργοστάσιο μηχανών, ναυπηγείο, εργοστάσιο επισκευών, είχε 

τέσσερις ναυπηγικές κλίνες και τρεις δεξαμενές.22 Τα υπόλοιπα ιδιωτικά ναυ

πηγεία ήταν μικρές παραδοσιακές μονάδες που ναυπηγούσαν κυρίως ξύλινα 

ιστιοφόρα πλοία. Από το τέλος της δεκαετίας του 1880 το κράτος δημιούργη

σε και άλλα ναυπηγεία πολεμικών πλοίων. Τα ναυπηγεία αυτά ήταν μικρότε

ρα από τα τρία μεγάλα ναυπηγεία που προαναφέραμε.23 

2.1.3. Οι συμπληρωματικές βιομηχανίες 

Όταν στα μέσα του 19ου αιώνα άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες για τη 

δημιουργία ιαπωνιν^ς ναυπηγικής βιομηχανίας, η υφιστάμενη εγχώρια βιο-

19. Smith, ό.π., σ. 8-9, Broadbridge, ό.π., σ. 603, Blumenthal, ό.π., σ. 133. 
20. Fukasaku, ό.π., ο. 50. 
21. Porter, ό.π., α. 209-210. 
22. Usui, ό.π., σ. 18, Orchard, ό.π., ο. 85-86, Η. Moulton, Japan an Economic and 

Financial Appraisal, Faber and Faber, London, 1931, σ. 80, Terano and Yukawa, ό.π., σ. 136. 
23. Terano and Yukawa, ό.π., σ. 143, Porter, ό.π., σ. 210. 
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μηχανική υποδομή ήταν υποτυπώδης. Από τη μια μεριά ήταν ουσιαστικά ανύ

παρκτοι οι συμπληρωματικοί βιομηχανικοί κλάδοι, οι οποίοι θα μπορούσαν 

να υποστηρίξουν τις ναυπηγικές μονάδες με την προμήθεια ενδιάμεσων υλι

κών και τεχνικής εμπειρίας και από την άλλη η ζήτηση των εγχώριων βιομηχα

νικών μονάδων δεν άφηνε πολλά περιθώρια για την ανάπτυξη του κλάδου κε

φαλαιουχικών αγαθών. 

Η εισαγωγή ενδιάμεσων υλικών και μηχανολογικού εξοπλισμού από το 

εξωτερικό καθιστούσε προβληματική τη διαδικασία ανάπτυξης εγχώριας ναυ

πηγικής βιομηχανίας. Οι άμεσες αρνητικές επιπτώσεις μπορούν να συνοψι

σθούν στην επιβάρυνση της τιμής των εισαγόμενων προϊόντων και στα προ

βλήματα σχετικά με τις ημερομηνίες παράδοσης των υλικών. Παράλληλα, η 

ναυπηγική βιομηχανία δεν είχε τη δυνατότητα να επωφεληθεί από τις εξωτερι

κές οικονομίες που μπορούσαν να προκύψουν από τη σύμμετρη ανάπτυξη της 

εγχώριας παραγωγής ενδιάμεσων εισροών. Η βιομηχανία κεφαλαιουχικών 

αγαθών, όπως αναφέραμε στην υποδ. 1.2.1.5. του Κεφ. 1, μπορούσε να συμ

βάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού και αξιόπιστης κατεργασίας 

μετάλλων. Εκτός από τις επιπτώσεις στη διαδικασία παραγωγής, η εξάρτηση 

από αλλοδαπούς προμηθευτές ενδιάμεσων ήταν ασυμβίβαστη με την προσπά

θεια ανάπτυξης του πολεμικού ναυτικού της χώρας. Τα προβλήματα αυτά ξε

περάστηκαν, ως ένα βαθμό, με την κατασκευή ενός αριθμού εξαρτημάτων και 

εργαλειομηχανών από τα ίδια τα ναυπηγεία, αν και η εισαγωγή μηχανημάτων 

συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.24 

Οι τεχνολογικές ικανότητες που αποκτούσαν τα ιαπωνικά ναυπηγεία 

κατασκευάζοντας τμήμα των εργαλειομηχανών που χρησιμοποιούσαν, εκτός 

από την επίλυση των προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, συνέβαλαν 

στην απόκτηση τεχνικών ικανοτήτων απαραίτητων για την αφομοίωση των ει

σαγόμενων τεχνολογιών. Η ναυπηγική τεχνολογία είχε αναπτυχθεί σε χώρες 

με διαφορετικές παραγωγικές, οικονομικές και τεχνικές συνθήκες, και ως εκ 

τούτου η αποτελεσματική χρησιμοποίηση της προϋπέθετε τροποποιήσεις και 

προσαρμογές με βάση τη συσσωρευμένη τεχνική εμπειρία.25 

Οι πρώτες προσπάθειες δημιουργίας μεταλλοβιομηχανίας άρχισαν το 

1880. Η προσπάθεια εγκατάστασης υψικαμίνου στο Kamaishi, με την εισαγω

γή του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη χρησιμοποίηση Βρετανών τεχνι

κών, απέτυχε λόγω της αδυναμίας να αφομοιωθεί η ξένη τεχνολογία και το ερ-

24. Fukasaku, ό.π., σ. 40,115-118. 
25. OECD, Technology and Industry. 
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γοστάσιο έκλεισε το 1883. Μετά αρκετά χρόνια, το 1896, η κυβέρνηση άρχισε 

μια συστηματική προσπάθεια για την καθετοποίηση της εγχώριας 

βιομηχανίας. Μεταξύ των μέτρων που υιοθετήθηκαν ήταν η εγκατάσταση υψι

καμίνων στο Yawata και η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας στους 

ναύσταθμους. Η μονάδα παραγωγής σίδηρου και χάλυβα άρχισε να λειτουρ

γεί το 1901 με την εισαγωγή μηχανημάτων και τεχνικών από το εξωτερικό και 

ιδιαίτερα από τη Γερμανία. Πολλές τεχνικές δυσκολίες παρουσιάστηκαν όταν 

το εργοστάσιο άρχισε να λειτουργεί, με αποτέλεσμα η κανονική λειτουργία 

του να αποκατασταθεί το 1904. Επίσης αρκετές ιδιωτικές μονάδες παραγω

γής σίδηρου και χάλυβα ιδρύθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας 

του 20ου αιώνα.26 Κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε, η εγχώρια 

παραγωγή σε σίδηρο και χάλυβα δεν μπορούσε να καλύψει την υπάρχουσα ζή

τηση των ναυστάθμων και των ιδιωτικών ναυπηγείων. Πολλά ειδικά κράματα 

μετάλλων δεν μπορούσαν να παραχθούν από τις ιδρυθείσες μεταλλουργικές 

μονάδες, με αποτέλεσμα τα μεγάλα ναυπηγεία να επενδύσουν στη δημιουργία 

μονάδων παραγωγής χάλυβα, όπως π.χ. ο Ναύσταθμος στο Kure και το ναυ

πηγείο Yokosuka, που παρήγαγε τα καλύτερης ποιότητας φύλλα θωράκισης 

στην Ιαπωνία.27 

Στο τέλος του 19ου αιώνα η ιαπωνική κυβέρνηση, θέλοντας να ενισχύσει 

τις τεχνολογικές δυνατότητες των πολεμικών ναυστάθμων και την κατασκευ

αστική τους ικανότητα, πραγματοποίησε μεγάλες επενδύσεις για να βελτιώσει 

τον διαθέσιμο μηχανολογικό εξοπλισμό με την εισαγωγή σύνθετων εργαλειο-

μηχανών.28 Παρόμοια εξέλιξη σημειώθηκε και στα ιδιωτικά ναυπηγεία. Η 

ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού στο ναυπηγείο Mitsubishi το 1914 

έγινε με κριτήριο την προμήθεια των καλύτερων μηχανών που ήταν διαθέσι

μες στη διεθνή αγορά.29 Η εισαγωγή προηγμένων μηχανών για την επεξεργασία 

και διαμόρφωση μετάλλων δημιούργησε νέα προβλήματα στους τεχνίτες των 

ναυπηγείων, οι οποίοι έπρεπε να αφομοιώσουν και στη συνέχεια να αξιοποι

ήσουν αποτελεσματικά νέες τεχνικές παραγωγής, σε συνθήκες πολύ διαφορε

τικές από τη χώρα προέλευσης τους. Το πρόβλημα αυτό ήταν η αφορμή να γε

νικευθεί μια πρακτική που το ιαπωνικό πολεμικό ναυτικό εφάρμοζε για τα 

εισαγόμενα μηχανήματα από το 1890. Το τεχνικό προσωπικό των ναυπηγείων 

26. Usui, ό.π., ο. 17, Fukasaku, ό.π., σ. 39. 
27. Porter, ό.π.,σ. 209-211. 
28. UNCTAD, ό.π., σ. 25. 
29. Fukasaku, ό.π., ο. 119-120. 
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αποσυναρμολογούσε κάθε πρωτοεισαγόμενο μηχάνημα για να κατανοήσει τη 

λειτουργία του, τα χαρακτηριστικά των τμημάτων που το αποτελούσαν και 

τον τρόπο σύνδεσης τους. Η γνώση αυτή χρησίμευε στη δημιουργία αντιγρά

φων ακολουθώντας μια διαδικασία δοκιμών, λαθών και σταδιακών βελτιώσε

ων (reverse engineering). Μετά το 1904, τα ναυπηγεία άρχισαν να εισάγουν 

τεχνολογία και με τη μέθοδο της εκχώρησης δικαιωμάτων παραγωγής από ξέ

νες εταιρείες, επιδιώκοντας να επιλύσουν συγκεκριμένα προβλήματα της πα

ραγωγικής διαδικασίας. Οι συμβάσεις αυτές συνοδεύονταν πάντα από την 

παράλληλη αγορά ενός ή δύο μηχανημάτων που λειτουργούσαν με την ίδια τε

χνολογία. Η εισαγωγή αυτών των μηχανημάτων επέτρεπε στους Ιάπωνες τε

χνικούς να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία τους, τον τρόπο που τα διά

φορα μέρη των μηχανών συνδέονταν μεταξύ τους και αργότερα να μπορέσουν 

να τα αντικαταστήσουν με αντίγραφα που θα κατασκεύαζαν οι ίδιοι. Με αυτό 

τον τρόπο επιτεύχθηκε όχι μόνο η καλύτερη κατανόηση των τεχνικών χαρα

κτηριστικών και των δυνατοτήτων που παρείχε ο εισαγόμενος μηχανολογικός 

εξοπλισμός αλλά και η ανάπτυξη εγχώριων δυνατοτήτων σχεδιασμού και κα

τασκευής εργαλειομηχανών.30 Όπως αναφέρει η Y. Fukasaku, οι εισαγωγές 

μηχανημάτων ήταν ένα μέσο για την αφομοίωση τεχνολογίας.31 

2.1.4. Εργατικό δυναμικό 

Η δημιουργία της ιαπωνικής ναυπηγικής βιομηχανίας στηρίχθηκε στην 

εισαγωγή ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και τεχνογνωσίας από τις χώρες 

της Δυτ. Ευρώπης. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο μεγάλος αριθμός ξένων τε

χνικών μετανάστευσε στην Ιαπωνία και απασχολήθηκε στη ναυπηγική βιομη

χανία. Αρχικά οι ξένοι τεχνικοί ανέλαβαν τη διεύθυνση και λειτουργία των 

ναυπηγείων. Από τα πρώτα στάδια λειτουργίας των ναυπηγείων, το κράτος 

προσπάθησε να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την καλύτερη δυ

νατή αφομοίωση της εισαγόμενης τεχνολογίας από τα ιαπωνικά ναυπηγεία, με 

τη δημιουργία σχολείων τόσο μέσα στα ναυπηγεία, όσο και ανεξάρτητων τε

χνικών και αργότερα πανεπιστημιακών σχολών. Στην προσπάθεια αυτή χρη

σιμοποιήθηκαν και πάλι ξένοι τεχνικοί, ως διδακτικό προσωπικό. 

Από τα πρώτα στάδια λειτουργίας των ναυπηγείων δημιουργήθηκαν 

σχολεία για την εκπαίδευση των εργαζομένων. Από το 1870 άρχισε να εφαρ-

30. UNCTAD, ό.π., ο. 16,25. 
31. Fukasaku, ό.π., σ. 119. 
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μόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο ναυπηγείο Yokosuka. Το πρόγραμμα 

προέβλεπε την εξειδίκευση των εργαζομένων σε διάφορες ειδικότητες, με βα

σικό στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση των Γάλλων τεχνικών. Το εκπαιδευ

τικό πρόγραμμα ήταν χωρισμένο σε δύο τμήματα. Το ένα περιλάμβανε εκπαί

δευση από Γάλλους μηχανικούς και εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας και το 

άλλο την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στην παραγωγική διαδικασία και στο 

τεχνικό σχέδιο. Παρόμοια προγράμματα εφαρμόστηκαν και σε άλλα ναυπη

γεία του πολεμικού ναυτικού.32 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ιαπωνικών ναυπηγείων τροποποιή

θηκαν αρκετές φορές, επιδιώκοντας να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες 

απαιτήσεις κατασκευής τελειότερων τύπων πλοίων. Μέχρι το 1890 η εκπαί

δευση του εργατικού δυναμικού έδινε έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση των 

μαθητευομένων. Από το 1890 τα μεγάλα ναυπηγεία (όπως το Nagasaki-

Mitsubishi), προσλάμβαναν ως μαθητευόμενους παιδιά ηλικίας 13 ετών, που 

είχαν τελειώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα οποία παρακολουθού

σαν ένα περισσότερο οργανωμένο πρόγραμμα τριετούς πρακτικής εκπαίδευ

σης. Στο τέλος της δεκαετίας του 1890 άλλαξε και πάλι το πρόγραμμα εκπαί

δευσης στο ναυπηγείο Nagasaki-Mitsubishi. Από το 1899 δημιουργήθηκε για 

πρώτη φορά δευτεροβάθμιο τεχνικό σχολείο. Ως μαθητές προσλαμβάνονταν 

παιδιά 12 ετών που είχαν τελειώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές 

φοιτούσαν στο σχολείο που λειτουργούσε στο ναυπηγείο. Τα δύο πρώτα χρό

νια των σπουδών τους ήταν αφιερωμένα στην απόκτηση βασικών τεχνικών 

γνώσεων, ο δε τρίτος χρόνος στην περαιτέρω εξειδίκευση των μαθητών.33 

Η ανάπτυξη της ιαπωνικής ναυπηγικής βιομηχανίας χαρακτηρίζεται 

από την προτεραιότητα που δόθηκε στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμι

κού. Το κράτος, στη προσπάθεια του να δημιουργήσει την απαραίτητη υποδο

μή για τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, ξεκίνησε την εφαρμογή ενός ολο

κληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος συστηματοποιώντας την 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση από το 1872.34 Η προσπάθεια αυτή συμπεριέλαβε 

και τις τεχνικές ειδικότητες που συνδέονται με τη ναυπηγική βιομηχανία. Το 

1884, μετά από αίτημα του Πολεμικού Ναυτικού, προστέθηκε τμήμα ναυπη

γών μηχανικών στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο. Το 1889 και 1896 στη δευτερο

βάθμια εκπαίδευση εντάχθηκε σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης και ναυπηγικής 

32. Smith, ό.π., σ. 9, Fukasaku, ό.π., σ. 148. 
33. Fukasaku, ό.π., σ.143-150. 
34. UNCTAD, ό.π., ο. 16-17. 
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τέχνης. To 1897 δημιουργήθηκε τμήμα θαλάσσιας μηχανικής στο Αυτο

κρατορικό Πανεπιστήμιο. Γενικότερα διαπιστώνουμε ότι τα ιαπωνικά πανε

πιστήμια έδωσαν έμφαση στις εφαρμοσμένες επιστήμες από τα πρώτα στάδια 

της λειτουργίας τους, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα πανεπιστημιακά 

προγράμματα που είχαν εφαρμοστεί στη Μεγ. Βρετανία. 35 

Για την απόκτηση πρόσθετων τεχνικών γνώσεων καθώς και την παρακο

λούθηση των επιστημονικών εξελίξεων και των καινοτομιών που συνδέονταν 

με τη ναυπηγική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τρόποι. Αποστολές 

αποτελούμενες από μαθητές και τεχνικούς πραγματοποιούσαν συχνές επι

σκέψεις σε ναυπηγεία και σχολές χωρών με ανεπτυγμένη ναυπηγική βιομηχα

νία. Το κράτος ενίσχυσε, όπως προαναφέραμε, την εισαγωγή μηχανημάτων 

προηγμένης τεχνολογίας και τα ναυπηγεία ασχολήθηκαν συστηματικά με την 

αντιγραφή της εισαγόμενης τεχνολογίας. Η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, 

καθώς και η αγορά περιοδικών και βιβλίων που αναφέρονταν στη ναυπηγική 

και τις ατμομηχανές, επέτρεπαν την παρακολούθηση των τεχνικών αλλαγών 

που σημειώνονταν σε χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον, το πολεμικό ναυτικό 

λειτούργησε ως μια δεξαμενή τεχνικών και μηχανολογικών γνώσεων για τα 

ιδιωτικά ναυπηγεία, μια που αρκετοί μηχανικοί και τεχνίτες μεταπηδούσαν 

από τους πολεμικούς ναύσταθμους στα ιδιωτικά ναυπηγεία.36 

Τελικά, με την οργανωμένη προσπάθεια εκπαίδευσης Ιαπώνων τεχνικών 

επιτεύχθηκε η προοδευτική μείωση του αριθμού των ξένων ειδικών. Κατά τη 

δεκαετία του 1870, τα ιαπωνικά ναυπηγεία απασχολούσαν μεγάλο αριθμό ξέ

νων τεχνικών στα ναυπηγεία. Από τη δεκαετία του 1880 άρχισε να μειώνεται 

η παρουσία αλλοδαπών τεχνικών και στις αρχές του 20ου αιώνα περιορίστη

κε σε εξειδικευμένες εργασίες με καθορισμένο αντικείμενο, συνήθως για μικρό 

χρονικό διάστημα.37 

2.1.5. Διάρθρωση και όγκος της παραγωγής των ιαπωνικών ναυπηγείων 

Στα πρώτα στάδια λειτουργίας των ναυπηγείων ο ετήσιος κύκλος εργα

σιών περιλάμβανε κυρίως επισκευές. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1890, 

η ιαπωνική ναυπηγική βιομηχανία παρουσίαζε μεγάλη καθυστέρηση συγκριτι

κά με το επίπεδο ανάπτυξης της βρετανικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Τα ναυ-

35.Fukasaku, ό.π.,σ. 138-144. 
36. Fukasaku, ό.π., σ. 63,87-92. 
37. Fukasaku, ό.π., σ. 84-85,94-96. 
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πηγηθέντα ατμόπλοια ήταν πολύ μικρής χωρητικότητας. Μέχρι το 1894, 

όπως διαπιστώνουμε από τον Πίνακα 2.2 του Παραρτήματος, είχαν ναυπηγη

θεί στα ιαπωνικά ναυπηγεία εμπορικών πλοίων μόνο 508 ατμόπλοια συνολι

κής χωρητικότητας 41.053 τόνων. Αν και από τις αρχές της δεκαετίας του 

1870 σημειώθηκαν οι πρώτες προσπάθειες ναυπήγησης σιδερένιων πλοίων, οι 

ναυπηγήσεις εμπορικών σιδερένιων ατμοπλοίων άρχισαν μετά το 1884. Το 

πρώτο ατμόπλοιο από χάλυβα κατασκευάστηκε το 1890 και πέντε χρόνια αρ

γότερα επιτεύχθηκε η ναυπήγηση μεγάλου χαλύβδινου ατμόπλοιου, με χωρη

τικότητα μεγαλύτερη από 1500 τόνους. Οι ναυπηγήσεις αυτές πραγματοποι

ήθηκαν στο ναυπηγείο Nagasaki-Mitsubishi.38 

Παρόμοια καθυστέρηση σημειώθηκε και στην κατασκευή θαλάσσιων μη

χανών. Οι ατμομηχανές που τοποθετήθηκαν στα πρώτα ατμόπλοια είχαν ει

σαχθεί από το εξωτερικό. Η πρώτη σύνθετη μηχανή κατασκευάστηκε το 1873, 

αλλά οι περισσότερες ατμομηχανές που κατασκευάστηκαν πριν τη δεκαετία 

του 1880 ήταν μονής επεκτάσεως και δεν υπερέβαιναν τους 300 ίππους. 

Μόλις το 1883 κατασκευάστηκε σύνθετη μηχανή μεγάλης ιπποδύναμης (642 

ίππων και πίεσης 60 λίμπρες/τετρ.ίντσα). Το 1890 κατασκευάστηκε η πρώτη 

μηχανή τριπλής επεκτάσεως με ιπποδύναμη 472 ίππους και πίεσης 155 λί

μπρες στο ναυπηγείο Nagasaki.39 

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1890 οι ναυπηγήσεις εμπορικών ατμο

πλοίων ήταν περιορισμένες και κάλυπταν μικρό ποσοστό της συνολικής χω

ρητικότητας του ιαπωνικού εμπορικού στόλου. Μάλιστα το ποσοστό κάλυ

ψης της εγχώριας ζήτησης μειώθηκε κατά την περίοδο 1885-1895. Ενώ τη 

δεκαετία 1874-1884 οι ναυπηγήσεις ατμοπλοίων κάλυπταν το 26,4% της συ

νολικής χωρητικότητας των νέων παραγγελιών του εμπορικού στόλου, την 

περίοδο 1885-1895 περιορίστηκαν στο 19,4%.* Το γεγονός αυτό αποδίδεται 

στον ανταγωνισμό που αντιμετώπιζαν οι ιαπωνικές ναυπηγικές επιχειρήσεις 

από τις ξένες εταιρείες ως προς το κόστος και την ποιότητα των ναυπηγούμε

νων εμπορικών πλοίων. Το κόστος ναυπήγησης των ιαπωνικών ναυπηγείων 

ήταν πολύ υψηλότερο συγκριτικά με το κόστος των βρετανικών ναυπηγείων.41 

Τα προβλήματα αυτά επέβαλαν, όπως προαναφέραμε, την εφαρμογή μέτρων 

κρατικής προστασίας και ενισχύσεων που είχαν ευεργετικά αποτελέσματα 

38. Terano and Yukawa, ό.π., σ. 137. 
39. Terano and Yukawa, ό.π., σ. 142-143. 
40. Blumenthal, ό.π., σ. 137. 
41. Terano and Yukawa, ό.π., σ. 138-139. 
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στην εξέλιξη της ναυπηγικής βιομηχανίας, έτσι ώστε μετά το 1895 να αυξηθεί 

ο αριθμός των ναυπηγήσεων και να αρχίσουν να ναυπηγούνται εμπορικά 

πλοία μεγαλύτερα των 1000 τόνων (βλ. Πιν.2.1 του Παραρτήματος). 

Όπως διαπιστώσαμε από την παρουσίαση της διεθνούς εμπειρίας στην 

υποδ. 1.1.4. του Κεφ. 1, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη ναυπήγηση πολε

μικών πλοίων πραγματοποιήθηκε με γρήγορους ρυθμούς και δεν επηρεάστηκε 

από το υψηλό κόστος των απαιτούμενων επενδύσεων. Η διαπίστωση αυτή 

επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση της ιαπωνικής ναυπηγικής βιομηχανίας 

πολεμικών πλοίων. Το κράτος πραγματοποίησε μεγάλες επενδύσεις για τον 

εξοπλισμό του ναυπηγείου Yokosuka καθώς και για την εκπαίδευση των απα

σχολουμένων σε αυτό. Έτσι το ναυπηγείο Yokosuka απέκτησε τη δυνατότητα 

ναυπήγησης πλοίων πάνω από 1000 τόνους ήδη από τη δεκαετία του 1870 και 

ήταν το μόνο ναυπηγείο στην Ιαπωνία που μπορούσε να κατασκευάσει και να 

επισκευάσει μεγάλα ατμόπλοια μέχρι το 1890.42 Επιπλέον, από το 1895 στις 

εγκαταστάσεις του μπορούσαν να ναυπηγηθούν μεγάλα πολεμικά πλοία εκτο

πίσματος μέχρι και 40.000 τόνων.43 

Μετά την παρουσίαση που προηγήθηκε, μπορούμε να συνοψίσουμε τη 

διαδικασία ανάπτυξης της ιαπωνικής ναυπηγικής βιομηχανίας ατμόπλοιων 

στα ακόλουθα. Μέσα σε σαράντα περίπου χρόνια η υποτυπώδης χειροτεχνική 

υποδομή ναυπήγησης παραδοσιακών πλοιαρίων αντικαταστάθηκε από μία 

σχεδόν πλήρως καθετοποιημένη και τεχνολογικά προηγμένη ναυπηγική βιομη

χανία. Οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιτυχημένη μεταφορά, αφομοί

ωση και αξιοποίηση της διαθέσιμης στην αγορά ναυπηγικής τεχνολογίας ήταν 

τα μέτρα κρατικής πολιτικής για την ενίσχυση των ναυπηγικών μονάδων και η 

προτεραιότητα που δόθηκε στην ανάπτυξη ενδογενών τεχνικών ικανοτήτων. 

2.2. Νορβηγική ναυπηγική βιομηχανία και ναυτιλία 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε την ανάπτυξη της νορβηγικής ναυπη

γικής βιομηχανίας, σε συνάρτηση με την εξέλιξη της εγχώριας εμπορικής ναυ

τιλίας. Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι πολύ περιορισμένα,44 σε σύγκριση με τη 

42. Smith, ό.π., σ. 48, Fukasaku, ό.π., σ. 59-61. 

43. UNCTAD, ό.π., σ. 25. 

44. Αρκετές μελέτες σχετικά με την οίκο /ομική ιστορία της Νορβηγίας έχουν δημοσιευθεί 

στα νορβηγικά, αλλά παραμένουν αμετάφραστες. Ελάχιστες είναι οι δημοσιευμένες εργασίες, του

λάχιστον στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, που αναφέρονται στη νορβηγική ναυπηγική βιομηχανία. 
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βιβλιογραφία σχετικά με την εξέλιξη της ναυπηγικής βιομηχανίας της Ιαπω

νίας. Πιστεύουμε, όμως, ότι μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση της 

διαδικασίας ανάπτυξης της νορβηγικής ναυπηγικής βιομηχανίας και στην επι

σήμανση των διαφορών που παρουσιάζει η εμπειρία αυτή συγκρινόμενη με 

την εξέλιξη της ιαπωνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. 

2.2.1. Η ανάπτυξη της νορβηγικής ναυτιλίας 

Η ναυτιλία αποτέλεσε παραδοσιακά σημαντικό τομέα της νορβηγικής οι

κονομίας. Η ανάπτυξη της προσδιορίστηκε από τη γενική εξέλιξη του παγκό

σμιου εμπορίου. Οι τεχνολογικές βελτιώσεις στα μέσα θαλάσσιας μεταφοράς 

και η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου οδήγησαν στη ραγδαία αύξηση 

των εμπορικών ανταλλαγών. Η επέκταση του διεθνούς εμπορίου δημιούργησε 

αύξηση της ζήτησης για ναυτιλιακές υπηρεσίες. Η εξέλιξη αυτή έδωσε στους 

Νορβηγούς ναυτικούς την ευκαιρία να διεισδύσουν στις διεθνείς θαλάσσιες 

μεταφορές.43 

Από το τέλος του 18ου αιώνα οι ναυτικοί αποκλεισμοί που πραγματο

ποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών πολέμων δημιούργησαν αυξη

μένες ανάγκες για δημητριακά και ξυλεία, τις οποίες μπόρεσε να εκμεταλλευ

τεί η νορβηγική εμπορική ναυτιλία αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη, με 

αποτέλεσμα στις αρχές του 19ου αιώνα να τριπλασιαστεί η χωρητικότητα του 

εμπορικού της στόλου.46 Ο εμπορικός πόλεμος της Βρετανίας εναντίον της 

Νορβηγίας, κατά την περίοδο 1808-1840, και η απαγόρευση στα νορβηγικά 

πλοία να προσεγγίζουν βρετανικά λιμάνια, δεν είχαν ιδιαίτερα αρνητικές επι

πτώσεις στην ανάπτυξη της νορβηγικής ναυτιλίας. Οι Νορβηγοί ναυτικοί δι

είσδυσαν γρήγορα στο σουηδικό εμπόριο ξυλείας προς τη Βρετανία, επωφε

λούμενοι από την εμπορική συμφωνία Σουηδίας-Βρετανίας, η οποία 

υπογράφηκε το 1827. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1840, τα νορβηγικά ιστιοφό

ρα διακινούσαν το 50% των σουηδικών εξαγωγών ξυλείας προς τη Βρετανία 

και το 73% των αντίστοιχων εξαγωγών προς τη Γαλλία. Η κατάργηση των 

βρετανικών Navigation Acts το 1849 έδωσε σημαντική ώθηση στη νορβηγική 

εμπορική ναυτιλία. Τα νορβηγικά πλοία άρχισαν να ασχολούνται με τη μετα

φορά ξυλείας από τον Καναδά προς τη Μεγ. Βρετανία. Η συμμετοχή του νορ-

45. Sima Libeerman, The Industrialization of Norway, 1800-1920, University Forlaget, 
Olso, 1970,σ.81. 

46. Milward and Saul, ό.π., ο. 518. 
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βηγικού στόλου στη μεταφορά πυρομαχικών και εφοδίων κατά τη διάρκεια 

του Κριμαϊκού πολέμου για τις ανάγκες των συμμαχικών κυβερνήσεων έδωσε 

νέα ώθηση στην ανάπτυξη της νορβηγικής ναυτιλίας. Μετά τον πόλεμο, πέτυ

χαν να διεισδύσουν στο εμπόριο σταριού από την Αμερική, την Αυστραλία 

και τη Μαύρη Θάλασσα προς τις αναπτυγμένες βιομηχανικά ευρωπαϊκές χώ

ρες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1850 η μεταφορά χύδην φορτίων κάλυ

πτε το 1/3 των συνολικών εργασιών του νορβηγικού εμπορικού στόλου.47 

Το 1850 ο νορβηγικός στόλος απετελείτο από 1.156 πλοία χωρητικότη

τας 284.000 τόνων. Ο στόλος αυτός απασχολούσε 19.000 ναύτες. Τριάντα 

χρόνια αργότερα, η χωρητικότητα είχε φθάσει τους 1.500.000 τόνους και οι 

απασχολούμενοι στη ναυτιλία ήταν 60.000 άτομα.48 Η νορβηγική ναυτιλία 

κατέλαβε ένα σημαντικό τμήμα της παγκόσμιας αγοράς, ήδη από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1860, φθάνοντας το 1870 να καλύπτει το 6% περίπου του κύ

κλου εργασιών της παγκόσμιας ναυτιλίας. Κατά την περίοδο 1866-1913, η 

Νορβηγία διατήρησε κατά βάση τη θέση της στην παγκόσμια ναυτιλία. Η νορ

βηγική ναυτιλία διακινούσε, από τη δεκαετία του 1880 μέχρι το τέλος της πε

ριόδου που εξετάζουμε, ανάμεσα στο 4 και 5% του συνολικού κύκλου εργα

σιών της παγκόσμιας ναυτιλίας.49 

Η νορβηγική ναυτιλία εξυπηρετούσε τη μεταφορά εμπορευμάτων τρίτων 

χωρών, ενώ το εμπόριο από/προς τη Νορβηγία κάλυπτε μικρό ποσοστό του 

ετήσιου κύκλου εργασιών της. Τα προϊόντα που μετέφερε ο νορβηγικός στό

λος ήταν κυρίως δημητριακά, ξυλεία, σιδηρομετάλλευμα και άνθρακας. 

Αργότερα προστέθηκε η μεταφορά μεταναστών προς τον Καναδά με τα πλοία 

που πήγαιναν να φορτώσουν ξυλεία.50 Ο Πίνακας 2.3 του Παραρτήματος πα

ρουσιάζει την κυρίαρχη θέση των εσόδων από τη ναυτιλία μεταξύ των εξαγω

γών προϊόντων και υπηρεσιών που πραγματοποιούσε η νορβηγική οικονομία. 

Τα έσοδα από την ωκεάνια ναυτιλία κυμαίνονταν από 32,5% μέχρι 45,2% 

47. Thomas Deny, A History of Modern Norway, 1814-1972, Clarendon Press, 

Oxford, 1973, σ. 116-117, Libeerman, ό.π., σ. 81, Hodne Fritz, An Economic History of 

Norway, 1815-1970, Norway, 1975, σ. 103-104. 

48. Libeerman, ό.π., σ. 119. 

49. Ole Gjolberg, "The substitution of steam for sail in Norwegian Ocean shipping, 

1866-1914, A study in the Economics of diffusion", The Scandinavian Economic History 

Review, τόμ. XXVII, No 2, 1980, σ. 135. 

50. Lennart Jörberg, "The Nordic Countries 1850-1914", στο Carlo Cipolla (ed.), The 

Fontana Economic History of Europe: The Emergence of Industrial Societies, μέρος 2, 

Collins/Fontana Books, 1973, σ. 430. 
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των εξαγωγών κατά την περίοδο 1865-1915. 

Η υποκατάσταση του ιστίου από τον ατμό, στην περίπτωση της νορβηγι

κής ναυτιλίας, παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες συγκρινόμενη με τη γενική 

εξέλιξη της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας που περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 1. 

Ο νορβηγικός στόλος είχε περιορισμένη συμμετοχή στις κανονικές γραμμές 

επιβατών και πολύτιμων φορτίων, εκεί δηλαδή που τα ατμόπλοια επικράτη

σαν γρήγορα. Όπως δείχνει ο Πίνακας 2.4 του Παραρτήματος, μετά το 1860, 

ενώ διάφορες χώρες είχαν στραφεί στη χρησιμοποίηση ατμόπλοιων, οι Νορ

βηγοί συνέχισαν να χρησιμοποιούν ιστιοφόρα. Μόνο όταν οι συνεχείς τεχνι

κές βελτιώσεις των ατμοπλοίων οδήγησαν στην πτώση των ναύλων και τον πε

ριορισμό της σημασίας του συγκριτικού πλεονεκτήματος των χαμηλότερων 

μισθών, εκτοπίσθηκαν τα νορβηγικά ιστιοφόρα από τα λιμάνια του Βόρειου 

Ατλαντικού.51 Στο νορβηγικό εμπορικό ναυτικό η διαδικασία υποκατάστασης 

του ιστίου από τον ατμό άρχισε ουσιαστικά από τη δεκαετία του 1880, αλλά 

μόνο το 1903 οι επενδύσεις για αγορά ατμοπλοίων ξεπέρασαν εκείνες των 

ιστιοφόρων και μετά έξι χρόνια (1909) η χωρητικότητα των ατμοπλοίων ήταν 

μεγαλύτερη από αυτή των ιστιοφόρων.52 

Στη γρήγορη ανάπτυξη της νορβηγικής ναυτιλίας συνέβαλαν κυρίως η 

προσφορά χαμηλών ναύλων, η οποία κατέστη δυνατή με την παρουσία ικανών 

ναυτικών, φθηνών πρώτων υλών και χαμηλού κόστους κατασκευής των πλοί

ων καθώς και από τη χρησιμοποίηση ιστιοφόρων με χαμηλό λειτουργικό κό

στος και την αγορά μεταχειρισμένων ατμοπλοίων. " 

2.2.2. Η εξέλιξη της νορβηγικής ναυπηγικής 

Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, η ναυπηγική στη Νορβηγία αποτελούσε 

χειρονακτική παραγωγική δραστηριότητα. Οι ναυπηγήσεις πλοίων ήταν απο

τέλεσμα συνεταιρισμών ανάμεσα στους τοπικούς εμπόρους, το μελλοντικό 

καπετάνιο και μερικές φορές τους χωρικούς που προμήθευαν τη ξυλεία. Τα 

πλοία είχαν φθηνό κόστος κατασκευής. Τα περισσότερα από αυτά είχαν ναυ

πηγηθεί σε διάφορα μικρά λιμάνια κοντά στα σουηδικά σύνορα, όπου υπήρχε 

άφθονη ξυλεία από τα κοντινά δάση.54 

51. Hodne, ΑΛΤ., σ. 113-114. 

52. Gjolberg, ό.π., σ. 444. 

53. Milward and Saul, ό.π., σ. 524. 

54. Β. Hovde, The Scandinavian Countries 1720-1865, Cornell University Press, New 

York, 1948, σ. 259, Derry, ό.π., σ. 117. 
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Μετά το 1850 η αλματώδης ανάπτυξη της νορβηγικής ναυτιλίας δημι

ούργησε μεγαλύτερη ζήτηση για νέες ναυπηγήσεις ιστιοφόρων. Η επέκταση 

της εμπορικής ναυτιλίας οδήγησε στην παράλληλη ανάπτυξη της ναυπηγικής 

βιομηχανίας ξύλινων ιστιοφόρων, η οποία το 1870 έφθασε να απασχολεί 

6.000 εργάτες σε 200 ναυπηγεία." Το 1875 η ναυπηγική δραστηριότητα έφθα

σε στη μεγαλύτερη ακμή της ως προς τον όγκο της παραχθείσας χωρητικότη-

τας.56Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ικανότητα των νορβηγικών ναυπηγείων 

να ακολουθήσουν την ιστιοφόρο ναυτιλία της χώρας στην εξειδίκευση της στα 

χύδην φορτία. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, τα νορβηγικά ναυπηγεία 

ανέπτυξαν σημαντικές τεχνικές ικανότητες τροποποίησης του κύτους των 

πλοίων, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μεταφοράς διαφό

ρων ειδών φορτίων. Τα πλοία που προορίζονταν για ξυλεία και άνθρακα γρή

γορα υπέστησαν τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα να γίνουν κατάλληλα για τη 

μεταφορά σιδηροτροχιών από την Αγγλία στον Καναδά ή σιδηρομεταλλεύμα-

τος από τη Νορβηγία στις ΗΠΑ. Με μικρότερες τροποποιήσεις τα ίδια πλοία 

έγιναν κατάλληλα και για τη μεταφορά σιτηρών.57 

Η εισαγωγή συστήματος ναυτασφάλισης με τη συμμετοχή αλλοδαπών 

και νορβηγικών επιχειρήσεων συνέβαλε στην ποιοτική βελτίωση των τεχνικών 

ναυπήγησης. Η εισαγωγή αυστηρότερων προδιαγραφών ανάγκασε την τοπική 

ναυπηγική βιομηχανία να βελτιώσει το τεχνολογικό της επίπεδο. Σύμφωνα με 

διάφορες πηγές ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε ανάγκασε τα νορβηγικά 

ναυπηγεία να προχωρήσουν σε ανθεκτικότερες κατασκευές και στη ναυπήγη

ση ιστιοφόρων clippers.58 Οι αλλαγές ωστόσο, που σημειώθηκαν στην παγκό

σμια ναυτιλία, και ιδιαίτερα η διάδοση των ατμόπλοιων στις θαλάσσιες μετα

φορές, οδήγησαν στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των ιστιοφόρων. Η 

ύφεση στις παραγγελίες ξύλινων ιστιοφόρων οδήγησε στη διακοπή των εργα

σιών πολλών ναυπηγείων. Μέχρι το 1895 ο αριθμός των ναυπηγείων είχε πε

ριορισθεί σε 67, από 200 που λειτουργούσαν το 1870.59 

Μολονότι τα διαθέσιμα στοιχεία παρουσιάζουν αρκετές διαφορές, δια

πιστώνουμε ότι η ναυπήγηση ατμόπλοιων άρχισε καθυστερημένα στη Νορ

βηγία και γνώρισε άνθιση μόνο στις αρχές του 20ου αιώνα (βλ. Πιν. 2.5 του 

55. Jörberg, ό.π., σ. 426. 
56. Francis Sejersted, "The Industrial Revolution in Norway", Scandinavian History 

Review, τόμ. XX, No 2,1972, σ. 157. 
57. Hodne, ό.π., σ. 104. 
58. Hovde, ό.π., σ. 259. 
59. Libeerman, ό.π., σ. 192. 
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Παραρτήματος). Σύμφωνα με τον F. Sejersted, το 1900 οι απασχολούμενοι 

στη ναυπηγική βιομηχανία έφθαναν τους 7.000 εργαζόμενους, ενώ το 1913 

αυξήθηκαν σε 10.000, από τους οποίους 8.300 εργάζονταν σε ναυπηγεία σιδε

ρένιων και ξύλινων ατμόπλοιων.60 Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, από τη δεκα

ετία του 1880 η νορβηγική ναυπηγική βιομηχανία στράφηκε στη ναυπήγηση 

ατμόπλοιων, με αποτέλεσμα το 1900 περισσότερο από τη μισή χωρητικότητα 

των νέων ναυπηγήσεων να κατασκευάζονται από την εγχώρια ναυπηγική βιο

μηχανία.61 Το 1914 η Νορβηγία διέθετε εννέα ναυπηγικές κλίνες χωρητικότη

τας 400-600 ποδιών και δεκατρείς ναυπηγικές κλίνες χωρητικότητας 250-

400 ποδιών. Από τα στοιχεία του Πίνακα 2.5 του Παραρτήματος προκύπτει 

η εικόνα της σταδιακής αύξησης της ναυπηγούμενης χωρητικότητας ατμό

πλοιων μετά το 1900. Σύμφωνα με τον Ν. Rygg, τα νορβηγικά ναυπηγεία 

προχώρησαν στη βελτίωση του μεγέθους και της ποιότητας των πλοίων που 

κατασκεύαζαν. Μετά το 1900 έφθασαν στο σημείο να ναυπηγούν μεγάλο μέ

ρος των νέων παραγγελιών της εγχώριας ναυτιλίας και να λαμβάνουν παραγ

γελίες από αλλοδαπούς ναυτιλιακούς οίκους, ενώ η ναυπήγηση ιστιοφόρων 

περιορίστηκε σημαντικά.62 

Αντίθετα με τους προαναφερθέντες συγγραφείς, οι Α. Millward και S. 

Saul παρουσιάζουν αρκετά διαφορετικά την εξέλιξη της νορβηγικής ναυπηγι

κής βιομηχανίας ατμόπλοιων. Υποστηρίζουν ότι κατά την περίοδο 1910-

1913 ναυπηγήθηκε μόνο το 20% της συνολικής χωρητικότητας της νορβηγι

κής ναυτιλίας στα εγχώρια ναυπηγεία.63 Πάντως από τον πίνακα που 

παραθέτουν (βλ. Πίνακα 1) προκύπτει ότι τα νορβηγικά ναυπηγεία πραγμα

τοποιούσαν σημαντικό όγκο ναυπηγήσεων, ενώ διαφαίνεται μια εξειδίκευση 

στα πλοία μικρότερης χωρητικότητας. 

Το κυριότερο επιχείρημα που χρησιμοποιούν για να εξηγήσουν την κα

θυστέρηση της ναυπηγικής βιομηχανίας σε σχέση με την ανάπτυξη που σημεί

ωσε σε άλλες χώρες είναι ο χαρακτήρας της ζήτησης (προτίμηση για μεταχει

ρισμένα πλοία). Η άποψη για τη σχετική καθυστέρηση της νορβηγικής 

ναυπηγικής βιομηχανίας προκύπτει κυρίως από τη σύγκριση με αυτή της 

Ολλανδίας, η οποία παρουσίασε αλματώδη ανάπτυξη και πέτυχε να διεισδύ

σει στις ναυπηγήσεις πλοίων μεγάλης χωρητικότητας. 

60. Sejersted, ό.π., α. 157. 
61. Jörberg, ό.π., σ. 426. 
62. Κατά παραπομπή από τον Sejersted, ό.π., ο. 157. 
63. Millward and Saul, ό.π, ο. 526. 

84 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Συνολικός όγκος ναυπηγήσεων ατμόπλοιων κατά το 1913 

(Τόνοι) 

Χώρα 

Νορβηγία 

Σουηδία 

Δανία 

Ολλανδία 

Αριθμός πλοίων 

74 

18 

31 

95 

Χωρητικότητα 

50637 

18524 

40932 

104296 

Μέση χωρητικότητα 

685 

1030 

1300 

1100 

Πηγή: Α. Millward and S. Saul, ό.π., σ. 526 (Πίνακας 40). 

Αν και η ανάπτυξη μεταλλουργικής βιομηχανίας στη Νορβηγία περιορί

στηκε σε μονάδες μικρού και μεσαίου μεγέθους, ήδη από τη δεκαετία του 1850 

αναπτύχθηκαν μηχανουργικές ικανότητες στα εργαστήρια που εξυπηρετού

σαν τις ανάγκες των κλωστηρίων. Η εγκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύ

ου που ακολούθησε κατά τη δεκαετία του 1860 συνοδεύτηκε από περιορισμέ

νη αύξηση των εργασιών των εγχώριων μηχανουργικών μονάδων. Η 

ανάπτυξη όμως μηχανουργικών μονάδων οφείλεται κυρίως στην εξυπηρέτη

ση των αναγκών της ναυπηγικής βιομηχανίας. Τα κυριότερα νορβηγικά ναυ

πηγεία (Christiania, Trohdheim, Bergen και Horten) αξιοποίησαν τις συ

μπληρωματικές δραστηριότητες γειτονικών μηχανουργικών μονάδων, οι 

οποίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή και αφομοίωση νέων τεχνολο

γιών.64 

Στη νορβηγική περίπτωση, η κρατική παρέμβαση για την ενίσχυση της 

ναυπηγικής βιομηχανίας είχε πολύ μικρότερη έκταση από εκείνη της Ιαπω

νίας. Η ανάπτυξη ικανοτήτων παραγωγής ατμόπλοιων ήταν αποτέλεσμα μιας 

σταδιακής προσαρμογής· της ναυπηγικής βιομηχανίας στη διαφοροποίηση 

των αναγκών της ναυτιλίας. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία φαίνε

ται ότι έπαιξαν η γενικότερη υποδομή μηχανουργικών ικανοτήτων που είχε 

δημιουργηθεί στη Νορβηγία και η ικανότητα των μεγαλύτερων ναυπηγείων να 

προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της ναυτιλίας. 

64. Libeerman, ό.π., σ. 122-124. 
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2.3. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ναυπήγησης πολεμικών πλοίων 
από αναπτυσσόμενες χώρες 

Από το 1890 μέχρι το 1914 αρκετές αναπτυσσόμενες βιομηχανικά χώρες 

επιχείρησαν να δημιουργήσουν βιομηχανία ναυπήγησης πολεμικών πλοίων. 

Κατά την περίοδο αυτή έλαβε χώρα μια συνεχής βελτίωση των πολεμικών 

πλοίων που συνδυάστηκε με τον ανταγωνισμό των εξοπλισμών ανάμεσα στις 

μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Η ανάπτυξη εγχώριας ναυπηγικής βιομηχα

νίας έγινε βασική εθνική προτεραιότητα για πολλές χώρες, καθώς η Ευρώπη 

εισήλθε σε μια ταραγμένη περίοδο.65 

Οι μεγάλες βιομηχανίες πολεμικών πλοίων (κυρίως βρετανικές) ήταν 

πρόθυμες να προχωρήσουν στην εξαγωγή τεχνικών παραγωγής αντί για έτοι

μα πλοία, επειδή ήθελαν να διατηρήσουν τις αγορές των χωρών που επιδίω

καν να δημιουργήσουν ναυπηγεία πολεμικών πλοίων. Το συγκριτικό πλεονέ

κτημα των εταιρειών αυτών ήταν η προσφορά επιχειρησιακά ανώτερων 

προϊόντων από τους ανταγωνιστές τους. Οι κυβερνήσεις των χωρών που ήθε

λαν να αναπτύξουν ναυπηγική βιομηχανία έδειχναν σταθερή προτίμηση στις 

εταιρείες που ήταν καλά εδραιωμένες στην αγορά και είχαν αναπτύξει αποτε

λεσματικά δίκτυα για την προώθηση των προϊόντων τους. Η εξαγωγή τεχνο

λογίας περιλάμβανε τη δημιουργία του εργοστασίου, την οργάνωση της παρα

γωγικής διαδικασίας, την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού και την 

εξασφάλιση μονοπωλιακής πρόσβασης στην προμήθεια ενδιάμεσων υλικών. 

Η εδραίωση της εταιρείας στην τοπική αγορά και η τήρηση των όρων της αρ

χικής συμφωνίας εξασφαλιζόταν με την απόκτηση τμήματος των μετοχών των 

νέων μονάδων.66 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο Clive Trebilcock, ήταν πο

λύ μεγάλο το μέγεθος των επενδύσεων που διατέθηκαν για τη δημιουργία πα

ρόμοιων ναυπηγικών βιομηχανιών στις αρχές του 20ου αιώνα. Όπως προα

ναφέραμε, οι κυβερνήσεις που ανέλαβαν αυτές τις πρωτοβουλίες, πέρα από 

την εξυπηρέτηση στρατηγικών επιλογών, έδωσαν βάρος και στις γενικότερες 

θετικές επιπτώσεις που θα προέκυπταν για την ευρύτερη βιομηχανική υποδο-

65. R.P.T., Davenport-Hines, "Vickers as a multinational before 1945" στο Jones 
Geofrey (ed.), British Multinationals: Origins, Management and Performance, Gower 
Publishing Company, 1986, σ. 44. 

66. Mark Casson, "Contractual Arrangement for Technology, Transfer: New Evidence 
from Business History", Business History, τόμ. XXVIII, No 4, Οκτώβριος, 1986, σ. 3, Clive 
Trebilcock, The Vickers Brothers: Armaments and Enterprise, 1854-1914, London, 1977. 
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μη, από την εγκατάσταση και λειτουργία μιας τεχνολογικά προηγμένης ναυ

πηγικής βιομηχανίας. Πολλές φορές οι συμφωνίες για τη δημιουργία ναυπη

γικής βιομηχανίας περιλάμβαναν συγκεκριμένα μέτρα για την ενεργοποίηση 

της τοπικής βιομηχανίας. Τα μέταλλα, τα καύσιμα καθώς και άλλες ενδιάμε

σες εισροές προέρχονταν από εγχώριες συμπληρωματικές μονάδες.67 

Η εγκατάσταση προηγμένων ναυπηγικών μονάδων δημιούργησε ζήτηση 

για ενδιάμεσες εισροές με υψηλές τεχνικές απαιτήσεις. Σταδιακά επιτεύχθηκε 

διάχυση καινοτομιών σε διάφορες βιομηχανίες που συνδέονταν με τη ναυπη

γική και επήλθε βελτίωση στις τεχνικές παραγωγής και τις μεθόδους διοίκη

σης. Οι παραγγελίες για υποκατασκευαστικές εργασίες δόθηκαν σε μικρές 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έπρεπε να συμμορφωθούν στις υψηλές τε

χνικές απαιτήσεις και την αυστηρή τυποποίηση που προϋπέθετε η παραγωγή 

εξαρτημάτων πολεμικών πλοίων. 

Η μεταφορά τεχνολογίας πραγματοποιήθηκε με τη μορφή ολοκληρωμέ

νων προγραμμάτων τεχνολογικής συνεργασίας. Στην Ισπανία, Ιταλία και 

Ρωσία τα προγράμματα αυτά υλοποιήθηκαν με εκτεταμένες εισροές βρετανι

κής τεχνολογίας. Τα συμβόλαια συνεργασίας περιλάμβαναν μεταφορά τεχνο

λογίας, εκχώρηση του δικαιώματος εκτέλεσης πρόσθετων παραγγελιών και 

συμφωνίες για την προμήθεια ναυτικών πυροβόλων και φύλλων θωράκισης. 

Η παραγωγή ωστόσο των πιο σύνθετων συστημάτων (π.χ. εξελιγμένα ναυτικά 

πυροβόλα) παρέμεινε αποκλειστικό προνόμιο των βρετανικών ναυπηγείων.68 

Η Ισπανία είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ευρωπαϊκής 

χώρας που χρησιμοποίησε τα προγράμματα του πολεμικού ναυτικού για την 

ενίσχυση της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας. Οι παραγγελίες πολεμικών 

πλοίων αυξάνονταν κάθε φορά που τα ιδιωτικά ναυπηγεία ήταν σε ύφεση. Το 

ενδιαφέρον της Ισπανίας για τον εκσυγχρονισμό των ναυπηγείων της εκδηλώ

θηκε ήδη από τη δεκαετία του 1870. Οι κύριοι στόχοι αυτής της προσπάθειας 

ήταν η προστασία του αποικιακού δικτύου της χώρας και ο τεχνολογικός εκ

συγχρονισμός της βιομηχανίας. Τα εγχώρια ναυπηγεία με δυσκολία ανταπο

κρίθηκαν στις απαιτήσεις των στόχων που έθετε η κρατική πολιτική. Πολλές 

από τις κρατικές παραγγελίες πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση 

και αρκετές δόθηκαν τελικά στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, οι παραγγελίες 

67. Clive Trebilcock, "The British Armaments and European Industrialization", 
Economic History Review, τόμ. 26,1973, σ. 259-260. 

68. Clive Trebilcock, 777e Industrialization of the Continental Powers, 1780-1914, 
Longman, London and New York, 1985, σ. 344. 
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που υλοποιήθηκαν βοήθησαν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας 

και στη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου της βιομηχανίας σιδήρου και χά

λυβα.69 

Κατά την περίοδο 1908-1909 δόθηκε σημαντική ώθηση στην ισπανική 

ναυπηγική βιομηχανία με την παραγγελία επτά πολεμικών πλοίων 15.000 τό

νων το καθένα. Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο έντονου αντα

γωνισμού μεταξύ γαλλικών, ιταλικών και βρετανικών εταιρειών. Στο τέλος, η 

παραγγελία δόθηκε στη νεοδημιουργηθείσα εταιρεία La Sociedad Espanola de 

Constructiones Navales (SECN), που συστάθηκε με αφορμή το πρόγραμμα 

ναυπήγησης πολεμικών πλοίων της ισπανικής κυβέρνησης. Η εταιρεία SECN 

ήταν μια σύμπραξη μεταξύ ισπανικών τραπεζών και βιομηχανιών με μεγάλες 

βρετανικές πολεμικές βιομηχανίες (Vickers, Brown και Armstrong).70 Μια 

από τις βασικές επιδιώξεις του προγράμματος ήταν η ανακαίνιση και επέκτα

ση των ναυπηγείων Ferrol και Cartagena. Η εταιρεία ανέλαβε να κατασκευά

σει θωρηκτά και ελαφρά καταδρομικά. Το πρόγραμμα ναυπηγήσεων συνεχί

στηκε μετά το 1913 με την παραγγελία τριών κύριων πολεμικών πλοίων 

21.000 τόνων, έξι καταδρομικών και οκτώ υποβρυχίων. Σύμφωνα με το συμ

βόλαιο, οι βρετανικές εταιρείες έπαιρναν 10% επί των ετήσιων ακαθάριστων 

πωλήσεων ως αμοιβή για τις παρεχόμενες τεχνολογικές υπηρεσίες. Οι 

Ισπανοί διατήρησαν το 60% των μετοχών της εταιρείας και πέτυχαν η προμή

θεια των ενδιάμεσων εισροών, όπως σύνθετα εξαρτήματα, ειδικοί χάλυβες, 

μηχανήματα και λέβητες να γίνεται από εγχώριες πηγές. Η εκτέλεση αυτών 

των ναυπηγικών προγραμμάτων απαίτησε πολύ σημαντικά κεφάλαια, τα 

οποία το 1908 έφθασαν τα 200 εκατομμύρια πεσέτες, σχεδόν το 1/5 του ισπα

νικού κρατικού προϋπολογισμού.71 

Οι παραγγελίες που προαναφέραμε συνέβαλαν στη δημιουργία σύγχρο

νων ναυπηγείων και στον εκσυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων. Μετά το 

1908 η αύξηση των κρατικών παραγγελιών συνέβαλε στην αύξηση του όγκου 

της παραγωγής και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Το ναυπηγείο SECN 

στράφηκε με επιτυχία στη ναυπήγηση εμπορικών πλοίων μετά το 1915. 

Γενικότερα έχει υποστηριχθεί ότι στην περίπτωση της Ισπανίας τα προγράμ-

69. Α. Gomez-Mendoza, "Government and the Development of Modern Shipbuilding 
in Spain, 1850-1935", The Journal of Transport History, τρίτη σειρά, τόμ. 9, No 1, Μάρτιος, 
1988, σ. 22,29-30. 

70. Gomez-Mendoza, ό.π., σ. 31. 
71. Trebilcock, "The British Armaments and European Industrialization", ό.π., σ. 260-

261. 
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ματα του πολεμικού ναυτικού υποβοήθησαν τη διαδικασία αντικατάστασης 
εισαγόμενων από εγχωρίως κατασκευαζόμενα πλοία.72 

Παρόμοια εξέλιξη σημειώθηκε στην Ιταλία μολονότι η προϋπάρχουσα 
βιομηχανική υποδομή ήταν σε καλύτερο επίπεδο από αυτό της Ισπανίας. Η 
συνεργασία με τους προμηθευτές τεχνολογίας είχε μονιμότερο χαρακτήρα και 
δεν αφορούσε μεμονωμένα προγράμματα. Οι βρετανικές εταιρείες, αντίθετα 
με την πρακτική των συνεργασιών για το μοίρασμα της αγοράς που συνήθως 
ακολουθούσαν, στην Ιταλία ανέπτυξαν ανταγωνιστικά δίκτυα διασυνδέσεων 
με διαφορετικές ιταλικές επιχειρήσεις. Η βιομηχανία Armstrong έγινε μέτο
χος της βιομηχανίας Ansaldo και συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό της, δημιουρ
γώντας έτσι την κοινή επιχείρηση Ansaldo-Armstrong που διέθετε ναυπηγείο 
πολεμικών πλοίων. Η εταιρεία αυτή γρήγορα εξελίχθηκε σε μια από τις καλύ
τερες ευρωπαϊκές μονάδες κατασκευής εργαλειομηχανών. Η βιομηχανία 
Vickers, βασικός ανταγωνιστής της Armstrong στην ιταλική αγορά, ίδρυσε 
κοινή εταιρεία με το ιταλικό ναυπηγικό συγκρότημα Fruttell Orlando, η οποία 
ονομάστηκε Vickers-Terri Società Italiana di Artiglierie Armamanti. Η εξέ
λιξη της ιταλικής ναυπηγικής βιομηχανίας σε μεγάλο βαθμό προσδιορίστηκε 
από τον ανταγωνισμό που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε αυτά τα δύο βιομηχανικά 
συγκροτήματα.73 

Στις αρχές του 20ου αιώνα οι στρατιωτικές παραγγελίες της ιταλικής 
βιομηχανίας έδωσαν την κυριότερη ώθηση στη διαδικασία εκβιομηχάνισης και 
στην ανάπτυξη του κλάδου κεφαλαιουχικών αγαθών. Οι βιομηχανίες που 
ταυτόχρονα παρήγαγαν εμπορικά προϊόντα (αυτοκίνητα και σιδηροδρομικό 
υλικό) εκτός από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της τεχνολογικής διά
χυσης από το στρατιωτικό στον εμπορικό τομέα χρησιμοποίησαν τις κρατικές 
παραγγελίες ως έμμεση επιδότηση των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων. Η 
εκτέλεση παραγγελιών του πολεμικού ναυτικού συνέβαλε αποφασιστικά στην 
ανάπτυξη της ιταλικής ναυπηγικής βιομηχανίας κατά την εξεταζόμενη περίο
δο.74 

Στην Τσαρική Ρωσία πραγματοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
μεταφοράς ναυπηγικής τεχνολογίας. Σύγχρονες ναυπηγικές μονάδες εγκατα
στάθηκαν σε περιοχές με υποτυπώδη ναυπηγική βιομηχανία. Διάφορες βρετα-

72. Gomez-Mendoza, ό.π., σ. 31-33,35 και Πίνακας 2, σ. 24. 
73. Luciano Segreto, "More Trouble than Profit: Vickers Investments in Italy, 1906-

1939", Business History, τόμ. XXVII, No 3, Νοέμβριος, 1985, σ. 319-320. 
74. R.A. Webster, Industriai Imperialism in Italy, 1906-1914, Berkeley, 1975, σ. 106-

116. 
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νικές και γαλλικές εταιρείες εξήγαγαν μηχανολογικό εξοπλισμό, κεφάλαια 

και τεχνολογία για την ανάπτυξη της ρώσικης ναυπηγικής βιομηχανίας. 

Πολλά γνωστά ναυπηγεία και εταιρείες μηχανολογικών κατασκευών της επο

χής έλαβαν μέρος σε αυτή τη διαδικασία (John Brown, W. Beardmore, Th. 

Firth). To πιο σημαντικό πρόγραμμα μεταφοράς τεχνολογίας πραγματοποιή

θηκε στο ναυπηγείο Nicolaiev. Η δημιουργία αυτού του ναυπηγείου στηρί

χθηκε στην εισαγωγή των πιο σύγχρονων ναυπηγικών τεχνικών της εποχής. 

Τα συμβόλαια τεχνολογικής συνεργασίας παριλάμβαναν την προσφορά κατα

σκευαστικών σχεδίων, συστήματα ελέγχου ποιότητας και πρόσληψη αλλοδα

πού τεχνικού προσωπικού για τις απαιτήσεις οργάνωσης της παραγωγικής 

διαδικασίας. Παράλληλα, Ρώσοι τεχνικοί και εργάτες στάλθηκαν στη Μεγ. 

Βρετανία για πρακτική εκπαίδευση. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του ναυπη

γείου είχε κατασκευαστεί στις καλύτερες μηχανουργικές βιομηχανίες της Μεγ. 

Βρετανίας, της Αμερικής και της Γερμανίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις των 

τεχνικών που είχαν σχεδιάσει το ναυπηγείο ανταποκρινόμενοι στις απαιτή

σεις της ρώσικης κυβέρνησης για εγκατάσταση της πλέον προηγμένης τεχνικής 

υποδομής." 

Από την περιγραφή της εμπειρίας της εισαγωγής ναυπηγικής τεχνολο

γίας για την κατασκευή πολεμικών πλοίων, διαπιστώνουμε ότι κατά την 

περίοδο 1890-1914 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις για τη δημι

ουργία σύγχρονων μονάδων και για τη μεταφορά τεχνολογίας. Συνήθως 

επρόκειτο για βιομηχανικές μονάδες πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που προ

ϋπήρχαν στις διάφορες χώρες. Στο βαθμό που ο αρχικός σχεδιασμός των 

επενδύσεων αυτών ελάχιστα ελάμβανε υπόψη το κόστος, μια που η προσοχή 

των υπευθύνων για την εκτέλεση τους ήταν στραμμένη στα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος, η δημιουργία των ναυπηγείων έγινε σχετικά γρήγορα και οι 

μονάδες που δημιουργήθηκαν ήταν εντάσεως κεφαλαίου. Ανεξάρτητα από το 

ύψος αυτών των επενδύσεων, η αφομοίωση προηγμένων τεχνικών μηχανολο

γικής κατεργασίας χρησίμευσε ως υπόδειγμα και σε άλλες επιχειρήσεις.76 

Η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των προσπαθειών αυτών 

μπορεί να γίνει με πολλές επιφυλάξεις. Η εξαγωγή γενικότερων συμπερασμά

των δεν είναι εύκολη, εξαιτίας της ταραγμένης περιόδου που ακολούθησε, κα-

75. Edward Golstein, "Vickers Limited and the Tsarist Regime", Slavonic and East 
European Papers, τόμ. 58, No 4,1980. 

76. Clive Trebilcock, "The British Armament Industry, 1890-1914: False Legend and 
the Utility", στο Best Geofrey and Wheatcroft (eds), War, Economy and the Military Mind, 
Groom Helm, London, 1976, cr. 99-100. 
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τά την οποία πολλά σχέδια επενδύσεων ανατράπηκαν (Τουρκία) ή το παρα

γωγικό σύστημα της χώρας μεταβλήθηκε (Ρωσία). Ωστόσο η σχετική βιβλιο

γραφία υποστηρίζει ότι υπάρχουν ικανοποιητικές ενδείξεις, οι οποίες επιβε

βαιώνουν τα θετικά αποτελέσματα που προκάλεσε η διάχυση τεχνολογιών 

από τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων στην ευρύτερη βιομηχανία. Συνήθως 

τονίζεται ότι τα εκτεταμένα προγράμματα ναυπήγησης πολεμικών πλοίων 

υλοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

παραγωγικής διαδικασίας, τόσο της ναυπηγικής όσο και άλλων μηχανολογι

κών κλάδων, επέτρεπαν τη διάχυση τεχνολογιών στην ευρύτερη βιομηχανική 

υποδομή. Επιπρόσθετα το μέγεθος των απαιτούμενων επενδύσεων για την 

απόκτηση και εγκατάσταση σύγχρονων τεχνολογιών απαιτούσε την κρατική 

παρέμβαση, ώστε να καταστεί δυνατή η δέσμευση και κινητοποίηση πόρων για 

την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. 

2.4. Συμπεράσματα 

Η διαδικασία εκβιομηχάνισης σε χώρες με λιγότερο αναπτυγμένη βιομη

χανική υποδομή παρουσιάζει συνήθως μεγάλες ιδιαιτερότητες από χώρα σε 

χώρα. Κατά τη μελέτη τόσο εθνικών όσο και κλαδικών προγραμμάτων εκβιο

μηχάνισης, η εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων παραμένει σε ένα πρώτο 

επίπεδο γενίκευσης. Ο χαρακτήρας των κρατικών παρεμβάσεων, το μέγεθος 

της εγχώριας αγοράς και το γενικό επίπεδο των υφιστάμενων τεχνικών ικανο

τήτων αποτελούν τους κυριότερους προσδιοριστικούς παράγοντες για τις 

επιλογές που διαμορφώνονται σε κάθε χώρα και το βαθμό επιτυχίας της δια

δικασίας εκβιομηχάνισης. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα αρκετές χώρες που εισήλθαν καθυστερημένα 

στη διαδικασία εκβιομηχάνισης επιχείρησαν να αναπτύξουν εγχώρια ναυπη

γική βιομηχανία. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ναυπηγική βιομηχανία λειτούρ

γησε συμπληρωματικά προς την εθνική ναυτιλία (Νορβηγία). Σε άλλες χώρες 

τα προγράμματα ανάπτυξης εγχώριων ικανοτήτων ναυπήγησης ατμόπλοιων 

αποτέλεσαν τμήμα γενικότερων στρατηγικών εκβιομηχάνισης (Ιαπωνία). Οι 

προσπάθειες δημιουργίας ναυπηγείων πολεμικών πλοίων είχαν ως βασικό κί

νητρο την ανεξαρτητοποίηση από αλλοδαπούς προμηθευτές. Επίσης απέβλε

παν στον εκσυγχρονισμό της υποτυπώδους βιομηχανικής βάσης αυτών των 

χωρών. 

Ανεξάρτητα από τα κίνητρα που οδήγησαν στην προώθηση πρόγραμμα-
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των ανάπτυξης ναυπηγικής βιομηχανίας, οι χώρες αυτές διέθεταν περιορισμέ

νες τεχνικές ικανότητες, λιγότερο ανεπτυγμένη (συγκριτικά με τις βιομηχανι

κές χώρες της εποχής) βιομηχανική υποδομή και τα εγχώρια ναυπηγεία ήταν 

εκτεθειμένα στον ανταγωνισμό τεχνολογικά προηγμένων ναυπηγικών μονά

δων. 

Οι επιτυχημένες στρατηγικές ανάπτυξης ναυπηγικής βιομηχανίας απο

δίδονται σε μεγάλο βαθμό στα μέτρα κρατικής πολιτικής για την προστασία 

και τη σταδιακή ανάπτυξη εγχώριων ικανοτήτων ναυπήγησης ατμοπλοίων 

και κατασκευής ατμομηχανών. Η κρατική παρέμβαση συνέβαλε ιδιαίτερα στην 

υλοποίηση μεγάλης κλίμακας επενδυτικών προγραμμάτων και στη δημιουρ

γία συμπληρωματικών βιομηχανιών στους κλάδους της μεταλλουργίας και 

της μεταλλοβιομηχανίας. 

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης ναυπηγικής βιομηχανίας, οι παράγοντες 

που φαίνεται ότι προσδιόρισαν το βαθμό επιτυχίας των προγραμμάτων ανά

πτυξης ναυπηγικής βιομηχανίας ήταν η συσσώρευση εγχώριων τεχνικών ικα

νοτήτων, σε συνδυασμό με την επιλεκτική εισαγωγή τεχνολογίας, και η 

αξιοποίηση της δυνητικής ζήτησης την οποία δημιούργησαν η ναυτιλία και οι 

ανάγκες του πολεμικού ναυτικού κάθε χώρας, μέσω των συντονισμένων προ

γραμμάτων επιδοτήσεων και κρατικών παραγγελιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ 

3.1. Ιστορική επισκόπηση της ελληνικής ιστιοφόρου ναυτιλίας 

Η ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας αρχίζει ουσιαστικά τον 18ο αιώνα. 

Τα πρώτα ναυτιλιακά κέντρα δημιουργήθηκαν στα δυτικά παράλια της 

Ελλάδας και στο Γαλαξείδι. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ναυτιλίας επιταχύνθηκε 

σημαντικά από το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα, με αποτέλεσμα να σχη

ματισθούν αξιόλογα ναυτιλιακά κέντρα στα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα 

στην Ύδρα, στις Σπέτσες και τα Ψαρά, οι κάτοικοι των οποίων δημιούργη

σαν και τους μεγαλύτερους στόλους στον ελλαδικό χώρο.1 Η ανάπτυξη της 

ναυτιλίας συνεχίστηκε μέχρι τις παραμονές της Επανάστασης του 1821. Κατά 

την περίοδο αυτή σημείωσε σημαντική κάμψη, εξαιτίας της συμμετοχής εμπο

ρικών πλοίων στον απελευθερωτικό αγώνα. Μετά την Επανάσταση άρχισε η 

ανάκαμψη της ναυτιλίας. Από το τέλος ωστόσο της δεκαετίας του 1840, η ελ

ληνική ναυτιλία σημείωσε εκ νέου σημαντική κάμψη, η οποία ξεπεράστηκε ως 

ένα βαθμό μετά το 1852. Η ελληνική ναυτιλία μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 

1860 περιοριζόταν στη χρησιμοποίηση ιστιοφόρων πλοίων. Μετά την περίο

δο αυτή άρχισε η προοδευτική εισαγωγή των ατμόπλοιων, η οποία επιταχύν

θηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1870, επιφέροντας έτσι τη σταδιακή πα

ρακμή της ιστιοφόρου ναυτιλίας. 

Στην ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας συνέβαλαν αφενός οι γενικότε

ρες συνθήκες που επικρατούσαν στις εμπορικές ανταλλαγές κατά τα μέσα του 

18ου αιώνα και αφετέρου οι διεθνείς εξελίξεις που έλαβαν χώρα από τον 18ο 

1. Γεώργιος Λεονταρίτης, Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1453-1850), ΕΜΝΕ-Μνήμων, 
Αθήνα, 1981, σ. 37,49, Σεραφείμ Μάξιμος, Το Ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό του 18ου αιώνα, 
Στοχαστής, 1976, σ. 27, Traian Stoianovich, "The Conquering Balkan Orthodox Merchant", 
The Journal of Economic History, τόμ. XX, No 2, Ιούνιος, 1960, σ. 271. 
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μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Οι οικονομικοί παράγοντες που επέδρασαν 

καθοριστικά στη δημιουργία της ελληνικής ναυτιλίας ήταν η συνεχώς αυξανό

μενη ζήτηση γεωργικών προϊόντων από τις χώρες της Δυτ. Ευρώπης και η 

αντίστοιχη παραγωγή πλεονασμάτων των προϊόντων αυτών από χώρες της 

Βαλκανικής Χερσονήσου. Σύμφωνα με τον Stoianovich2 πλεονάσματα δημη

τριακών δημιουργήθηκαν στη Βαλκανική αφενός λόγω της συμπίεσης του κα

ταναλωτικού επιπέδου στην ύπαιθρο από τους Οθωμανούς γαιοκτήμονες και 

αφετέρου μετά την εισαγωγή βελτιωμένων υβριδίων στις αγροτικές καλλιέρ

γειες (καλαμπόκι και ινδικά υβρίδια). Η ανάπτυξη του εμπορίου δημητρια

κών αποτέλεσε την κύρια υλική βάση ανάπτυξης της ελληνικής εμπορικής ναυ

τιλίας. Ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών έγινε προοδευτικά μια ιδιαίτερα 

επικερδής δραστηριότητα και μέσω της επανεπένδυσης των κερδών εξασφαλί

στηκε η γρήγορη ανάπτυξη του.3 

Τα διεθνή γεγονότα εξάλλου, τα οποία συνέβαλαν στην ανάπτυξη της ελ

ληνικής ναυτιλίας, ήταν ο ρωσοτουρκικός πόλεμος ( 1768-1774) και οι Ναπο

λεόντειοι Πόλεμοι στο τέλος του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα. Με την 

υπογραφή της συνθήκης του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1774), η Ρωσία απέκτη

σε το δικαίωμα προστασίας των ορθοδόξων χριστιανών και κυριάρχησε στη 

Μαύρη Θάλασσα. Παράλληλα επετράπη στα ρώσικα πλοία να διαπλέουν το 

Βόσπορο και με νεότερη ρύθμιση (1783) διευκρινίστηκε ότι μπορούσαν να 

πλέουν ελεύθερα στη Μεσόγειο. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες επωφελούμενοι των 

όρων της συνθήκης αυτής ύψωσαν τη ρώσικη σημαία και μπορούσαν ανενό

χλητοι να διεξάγουν το θαλάσσιο εμπόριο στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασ

σας, και της Μεσογείου. Τα ελληνικά πλοία επωφελήθηκαν από την αύξηση 

του εμπορίου της Μαύρης Θάλασσας ενώ πολλοί έμποροι ελληνικής καταγω

γής εγκαταστάθηκαν στα νέα λιμάνια (Οδησσός, Σεβαστούπολη) τα οποία δη

μιούργησε η Ρωσία.4 

Οι αγγλο-γαλλικοί πόλεμοι συνέβαλαν εξίσου αποφασιστικά στην ανά

πτυξη της ελληνικής ναυτιλίας. Οι δύο χώρες προσπάθησαν με την παροχή δι

ευκολύνσεων και προνομίων να χρησιμοποιήσουν τους Έλληνες πλοιοκτήτες 

ως μέσο στο μεταξύ τους ανταγωνισμό για τον έλεγχο του εμπορίου και των 

μεταφορών της περιοχής. Η Αγγλία προσέφερε στους Έλληνες πλοιοκτήτες 

2. Stoianovich, ό.π., ο. 274. 
3. Λεονταρίτης, ό.π., ο. 37. 
4. Viron Kandis, "A Greek Mercantile Paroikia: Odessa 1774-1829", στο R. Clogg 

(ed.), Balkan Society in the Age of Greek Independence, Macmillan, London, 1981, σ. 111-
115. 
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τη δυνατότητα να προσεγγίζουν τα βρετανικά λιμάνια (1809) και να υψώνουν 

στα πλοία τους την αγγλική σημαία. Οι Έλληνες τάχθηκαν με την αγγλική 

πλευρά και πέτυχαν να καταλάβουν σημαντική θέση στη διεξαγωγή του εμπο

ρίου της περιοχής, ενώ η Γαλλία σταδιακά εκτοπίσθηκε από το εμπόριο της 

Αν. Μεσογείου. Τέλος η ευέλικτη μορφή οργάνωσης της ελληνικής ναυτιλίας 

που βασίστηκε κυρίως στη συνιδιοκτησία πληρώματος-πλοιοκτήτη και στο 

γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες των πλοίων ήταν και οι έμποροι που διακινούσαν τα 

μεταφερόμενα προϊόντα, διευκόλυνε σημαντικά την ανάπτυξη της ελληνικής 

ναυτιλίας.5 

Τα ελληνικά πλοία διεξήγαγαν κυρίως το εμπόριο σιτηρών, συμμετέχο

ντας παράλληλα εκτός από τις νόμιμες και σε πολλές παράνομες μεταφορές, 

ιδιαίτερα κατά τις περιόδους των θαλάσσιων αποκλεισμών της ηπειρωτικής 

Ευρώπης που επέβαλαν οι εμπόλεμες χώρες. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες αποκό

μισαν μεγάλα κέρδη από αυτές τις δραστηριότητες, τα οποία επανεπένδυσαν 

στη ναυπήγηση νέων πλοίων. Γενικότερα η ναυτιλία γνώρισε μεγάλη άνθιση 

σε πολλά μεσογειακά λιμάνια με την επανεπένδυση των κερδών από το σπάσι

μο των ναυτικών αποκλεισμών. Κατά την περίοδο αυτή δημιουργήθηκαν πολ

λά καρνάγια κατασκευής ιστιοφόρων σε όλη την Ελλάδα.6 

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, τα εμπορικά πλοία των 

νησιών συγκρότησαν τον εθνικό στόλο. Η Ύδρα παραχώρησε 124 πλοία, οι 

Σπέτσες 47 και τα Ψαρά 35-40. Η μέση χωρητικότητα των πλοίων αυτών ξε

περνούσε τους 30 τόνους, ενώ τα πρώτα ατμοκίνητα πολεμικά πλοία, η 

"Καρτερία" και η "Ελλάς" αγοράστηκαν από το εξωτερικό και κατέπλευσαν 

στην Ελλάδα το 1826.7 

Οι απώλειες της ναυτιλίας κατά την Επανάσταση ήταν τεράστιες. Η 

Ύδρα έχασε το 78% του εμπορικού της στόλου και οι Σπέτσες το 50%.'.Εκτός 

5. Λεονταρίτης, ό.π., σ. 34-35, Μάξιμος, ό.π., α. 22-26 και Sudith Williams, British 
Commercial Policy and Trade Expansion, 1750-1850, Clarendon Press, Oxford, 1972, σ. 371. 

6. Λεονταρίτης, ό.π., σ. 44-47, Βασίλης Κρεμμυδάς, Ελληνική Ναυτιλία 1776-1835, 
ΙΑ/Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, τόμ. 1ος, Αθήνα 1985, σ. 25, Francois Crouzet, "Wars, 
Blockade and Economy Change in Europe, 1792-1818", Journal of Economic History, τόμ. 
XXIV, No 4, Δεκέμβριος, 1964, σ. 569. 

7. Τα πλοία αυτά ναυπηγήθηκαν, στην Αμερική η "Καρτερία" και στην Αγγλία η "Ελλάς", 
με χρήματα του πρώτου Εθνικού Δανείου. Μάριος Σίμψας, Το Ναυτικό στην Ιστορία των 
Ελλήνων, τόμ. 3, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Αθήνα 1982, σ. 207-214, Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 10ος, Ελλάς, Φοίνιξ, σ. 717. 

8. Λεονταρίτης, ό.π., σ. 63. 
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όμως από τις υλικές ζημιές που υπέστησαν οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχασαν 

και τη θέση που είχαν κατακτήσει στις διεθνείς μεταφορές, εξαιτίας της απου

σίας τους από την αγορά κατά τη σχεδόν δεκαετή περίοδο των εχθροπραξιών. 

Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος κατέβαλε ένα ποσό έναντι των οφειλόμενων 

πολεμικών αποζημιώσεων στους πλοιοκτήτες και με βάση τα εναπομείναντα 

πλοία άρχισε η επαναδραστηριοποίηση της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Η 

Σύρος αναδείχθηκε σταδιακά σε σημαντικό ναυτικό και ναυπηγικό κέντρο της 

Αν. Μεσογείου. Μετά την καταστροφή των νησιών τους, πολυάριθμοι 

Κασιώτες, Ψαριανοί και Χιώτες μετέφεραν τις δραστηριότητες τους στη 

Σύρο που είχε μείνει ανεπηρέαστη από τις καταστροφές του πολέμου της 

Ανεξαρτησίας, εξαιτίας της προστασίας που προσέφερε στους καθολικούς 

κατοίκους της η Γαλλία.9 

Από τη δεκαετία του 1830, ωστόσο, άρχισαν να σημειώνονται αξιόλογες 

μεταβολές στον όγκο και τον προορισμό των εμπορευμάτων που εξάγονταν 

από την Αν. Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο. 

Παράλληλα, άρχισαν τα πρώτα δρομολόγια ατμόπλοιων στις περιοχές αυτές. 

Η Μεγ. Βρετανία έγινε ο σημαντικότερος πελάτης στις αγορές βαμβακιού και 

δημητριακών των λιμανιών της Αν. Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στις ανάγκες για εισαγόμενες πρώτες ύλες και τρό

φιμα που δημιούργησε η βιομηχανική επανάσταση. Την περίοδο 1840-1844 η 

Μεγ. Βρετανία έγινε ο κυριότερος πελάτης αιγυπτιακού βαμβακιού, ενώ τη 

δεκαετία 1850 εισήγαγε μεγαλύτερη ποσότητα βαμβακιού από εκείνη που ει

σήγαγαν η Γαλλία και η Αυστρία μαζί. Την περίοδο 1838-1846 πάνω από 

50% των εξαγωγών σε σιτάρι και φασόλια από τις αγορές της Αλεξάνδρειας 

είχαν προορισμό τη Βρετανία. Οι μεταβολές αυτές είχαν, όπως ήταν φυσικό, 

άμεσες επιπτώσεις στα δρομολόγια των εμπορικών πλοίων. Κατά την περίο

δο 1820-1832 από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας κατευθύνονταν σε βρετανικά 

λιμάνια, κατά μέσο όρο, 25 πλοία ετησίως. Τη δεκαετία 1840 ο αριθμός των 

πλοίων που εκτελούσαν το ίδιο δρομολόγιο κατ' έτος ξεπέρασε τα 100.10 

Από τη δεκαετία του 1830 εμφανίστηκαν τα πρώτα ατμόπλοια στη 

9. Κώστας Αντωνόπουλος, Ιστορία του Εμπορικού Ναυτικού, Αφοι Ι. Λιόνη, Πειραιάς, 
1963, σ. 234-235, Κώστας Αντωνόπουλος, "Από του ιστίου εις τον ατμόν, 1850-1914", 
Ναυτικά Χρονικά, τ. 686/445, έτος 1964, σ. 1-2, Andreas Lemos, The Greeks and the Sea, 
Cassel, London, 1976, σ. 88. 

10. Christos Hatziiossif, "Conjunctural Crisis and Structural Problems in the Greek 
Merchant Marine in the 19th Century: Reaction of the State and Private Interests", Journal of 
the Hellenic Diaspora, τόμ. XII, No 4, Χειμώνας, 1985, σ. 11-12. 
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Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα στους τομείς υπηρεσιών, όπου διέθεταν συ

γκριτικά πλεονεκτήματα απέναντι στο ιστιοφόρο, όπως στη μεταφορά επιβα

τών, ταχυδρομείου και υψηλής αξίας εμπορευμάτων. Το 1828 ένα βρετανικό 

ατμόπλοιο κατέπλευσε στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη και το 1830 

το βρετανικό ναυαρχείο άρχισε να χρησιμοποιεί ταχυδρομικά ατμόπλοια στο 

Γιβραλτάρ, τη Μάλτα, την Κέρκυρα και την Αλεξάνδρεια. Από το 1834 τα 

ατμόπλοια της Austrian Danube Company (αργότερα αυστριακό Lloyd) έκα

ναν την εμφάνιση τους στην Κωνσταντινούπολη, ενώ το 1837 οι βρετανικές 

(Peninsular, Oriental, Oriental Steamship) οι γαλλικές (Messageries) και οι 

αυστριακές (Lloyd) ναυτιλιακές εταιρείες είχαν κανονικά δρομολόγια στην 

Αν. Μεσόγειο και στάθμευαν σε όλα τα μεγάλα λιμάνια ανάμεσα στην 

Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια.11 Από το 1838 υπήρχαν 18 κανονι

κά δρομολόγια για τους επιβάτες που επιθυμούσαν να ταξιδέψουν με ατμό

πλοιο από την Αλεξάνδρεια στην Ευρώπη. Οι βρετανικές ναυτιλιακές εταιρεί

ες ακολουθώντας πολιτική συγχωνεύσεων πέτυχαν να κυριαρχήσουν στο 

εμπόριο της Μεσογείου.12 Οι ναύλοι όμως των ατμόπλοιων ήταν ακόμη πολύ 

υψηλότεροι από αυτούς των ιστιοφόρων. Το 1850 η μεταφορά σιταριού από 

την Κωνσταντινούπολη στη Βρετανία στοίχιζε με το ιστιοφόρο 3,30 φράγκα 

και η ασφάλεια υπολογιζόταν σε 1,5% επί της συνολικής αξίας του φορτίου, 

ενώ με το ατμόπλοιο 35 φράγκα και η ασφάλεια παρέμεινε η ίδια.13 Μέχρι τη 

δεκαετία του 1850 τα ατμόπλοια χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στη μεταφορά 

επιβατών, ταχυδρομείου και πολύτιμων εμπορευμάτων στην Αν. Μεσόγειο 

και έτσι δεν δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στα ιστιοφόρα πλοία που δια

κινούσαν χύδην φορτία. 

Σε μια περίοδο εντυπωσιακών ανακατατάξεων της παγκόσμιας ναυτι

λίας, η ελληνική ναυτιλία παρέμεινε συγκεντρωμένη στις παραδοσιακές δρα

στηριότητες, δηλαδή το εμπόριο σιτηρών και γενικότερα τη μεταφορά χύδην 

φορτιών. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεν συμμετείχαν στις ατμοπλοϊκές μετα

φορές και δεν μπόρεσαν να διεισδύσουν στη διακίνηση μεγάλων φορτίων με 

ιστιοφόρα. Συνέχισαν να χρησιμοποιούν σχετικά μικρά ιστιοφόρα, τα οποία 

συνήθως δεν ξεπερνούσαν τους 300 τόνους. Τα ελληνόκτητα πλοία εξυπηρε-

11. Charles Issawi, An Economie History of the Middle East and North Africa, Methuen 
and Co, 1982, σ. 46. 

12. Charles Crawley, "The Mediterranean", New Cambridge Modern History, τόμ. X, 
Cambridge University Press, Cambridge J.P.T. Bury, 1960, σ. 432. 

13. Issawi, O.K., σ. 146. 
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τούσαν κατά βάση τις περιοχές της Μεσογείου, Μαύρης Θάλασσας, Ευξείνου, 

Αζοφικής και έφθαναν μέχρι τα βρετανικά λιμάνια.14 

Η ιστιοφόρος ελληνική ναυτιλία δεν φαίνεται να επηρεάστηκε ιδιαίτερα 

από τις μεταβολές που σημειώθηκαν στη διεξαγωγή των διεθνών ανταλλαγών 

μέχρι τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. Το γεγονός αυτό οφείλεται όχι μόνο 

στα οργανωτικά χαρακτηριστικά της και τις δραστηριότητες στις οποίες εξει

δικεύθηκε, αλλά και σε εξωτερικούς παράγοντες που διευκόλυναν τη συνέχιση 

των εργασιών της στα παραδοσιακά της δρομολόγια. Χιώτες έμποροι είχαν 

εγκατασταθεί στο Μάντσεστερ και οι εμπορικοί οίκοι τους γνώρισαν μεγάλη 

άνθιση. Οι εμπορικές τους δραστηριότητες άρχισαν με τη μεταφορά και πώλη

ση δημητριακών από τη Μαύρη Θάλασσα στη Βρετανία και στη συνέχεια με τα 

χρήματα που αποκτούσαν αγόραζαν βρετανικά υφάσματα, τα οποία μεταπω

λούσαν στα λιμάνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρόμοια δίκτυα από 

εμπόρους ελληνικής καταγωγής δημιουργήθηκαν και σε άλλα ευρωπαϊκά λι

μάνια. Επίσης εμπορικοί οίκοι Ελλήνων ήταν εγκατεστημένοι στα παράλια 

της Μ. Ασίας, της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη. Οι δεσμοί που δημι

ουργούσαν με την Αν. Μεσόγειο τους βοήθησαν να εδραιωθούν στο εμπόριο 

της περιοχής. Ο ελληνικός εμπορικός στόλος χρησιμοποιήθηκε κυρίως για 

την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων αυτών των εμπορικών οίκων. Οι 

Έλληνες πλοιοκτήτες συνδέονταν στενά με τους εμπόρους αυτούς, οι οποίοι 

ναύλωναν τα πλοία τους και τους εξασφάλιζαν συχνά δρομολόγια.15 

Τα περιορισμένα λειτουργικά έξοδα των ιστιοφόρων έδιναν στους εμπό

ρους τη δυνατότητα να επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών των εμπορευ

μάτων. Τα πλοία μπορούσαν να παραμείνουν στο λιμάνι φορτωμένα εμπο

ρεύματα, αν δεν εύρισκαν αμέσως συμφέρουσα τιμή στην τοπική αγορά. 

Υπήρχαν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Έλληνες πλοιοκτήτες, ιδιαίτερα οι 

Σπετσιώτες, αγόραζαν το εμπόρευμα που φόρτωναν στο καράβι τους και το 

πουλούσαν οι ίδιοι.16 Οι ναύλοι των ελληνικών πλοίων διατηρήθηκαν χαμη

λοί, εξαιτίας του χαμηλού κόστους κατασκευής των ιστιοφόρων και της μορ

φής οργάνωσης της ναυτιλίας. Οι εργαζόμενοι στα ελληνικά ιστιοφόρα σε 

14. Issawi, ό.π., σ. 146 και 163, Hatziiossif, ό.π., σ. 10-11. 
15. David Chapham, "The International Houses: The Continental Contribution to 

British Commerce, 1800-1860", The Journal of European Economic History, τόμ. 6, No 1, 
Άνοιξη, 1977, σ. 34-42, Ναυτικά Χρονικά 15/1/1970, σ. 1-3. 

16. W.S. Lindsay, History of Merchant Shipping and Ancient Commerce, τομ. 3, (πρώ
τη έκδοση 1876) AMS Press, New York, 1965, σ. 418, Οικονομική Επιθεώρησις, Δεκέμβριος 
1882,σ.424. 
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πολλές περιπτώσεις δεν είχαν προκαθορισμένο μισθό, αλλά πληρώνονταν 

σύμφωνα με τα έσοδα από τα ναύλα. Από το συνολικό ποσό των ναύλων 

αφαιρούσαν τα έξοδα του ταξιδιού και κατά τη διανομή των κερδών, αναλο

γούσαν τα 2/3 στον καπετάνιο και το 1/3 στο πλήρωμα του πλοίου. 

Παράλληλα, η δυνατότητα των Ελλήνων πλοιοκτητών να προσφέρουν χαμη

λότερους ναύλους τους έδινε τη δυνατότητα να εκτελούν περισσότερα δρομο

λόγια και να έχουν μεγαλύτερη πληρότητα στα πλοία τους. " 

Επίσης η ελληνική ναυτιλία αποκόμισε σημαντικά οφέλη εκμεταλλευό

μενη τις συνθήκες που επικρατούσαν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, μέ

χρι το τέλος περίπου της δεκαετίας του 1850. Τα ελληνικά ιστιοφόρα επωφε

λήθηκαν από τους περιορισμούς που ίσχυαν, για την πρόσβαση του ναυτικού 

τρίτων χωρών στα βρετανικά λιμάνια, αφού τα ίδια είχαν εξαιρεθεί από αυ

τούς.18 Παράλληλα, οι συνεχείς διακυμάνσεις στις τιμές των σιτηρών άφηναν 

πολλά περιθώρια για κερδοσκοπία, ιδιαίτερα όταν υπήρχε αυξημένη ζήτηση 

σε διάφορα ευρωπαϊκά λιμάνια. Ο δραστικός περιορισμός της δασμολογικής 

προστασίας της βρετανικής παραγωγής δημητριακών, που επιτεύχθηκε με την 

οριστική κατάργηση των Corn Laws στις 6 Ιουνίου του 1846, οδήγησε στον 

άμεσο διπλασιασμό των εξαγωγών ρώσικων δημητριακών και τον τετραπλα

σιασμό των αντίστοιχων εξαγωγών από τα Ρουμάνικα Πριγκιπάτα. Η αύξηση 

του όγκου του εμπορίου δημητριακών από τις προαναφερθείσες περιοχές 

προς τη Βρετανία επέφερε πρόσθετα οφέλη στους Έλληνες πλοιοκτήτες.19 

Η εξέλιξη της ελληνικής ιστιοφόρου ναυτιλίας υπήρξε θετική μέχρι τα 

μέσα περίπου του 19ου αιώνα. Η συνολική της χωρητικότητα αυξήθηκε εντυ

πωσιακά κατά την περίοδο 1845-1850 (βλ. Πιν. 3.1 του Παραρτήματος), μο

λονότι παρέμεινε προσκολλημένη στις παραδοσιακές της δραστηριότητες, σε 

μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων της παγκόσμιας ναυτιλίας. 

Από τα μέσα όμως του'19ου αιώνα, οι αλλαγές που σημειώθηκαν στις 

17. Lemos, ό.π., σ. 92-94, Issawi, ό.π., σ. 156-157, Hatziiossif, ό.π., σ. 14-16, Μαρία 
Συναρέλλη, Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα, 1830-1880, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα 
ΕΤΒΑ,Αθήνα, 1989, σ. 120. 

18. Ernest Fayle, A Short History of the World's Shipping Industry, George Allen and 
Unwin, London, 1933, σ. 231-233. 

19. Lewis Siegelbaun, "The Odessa Grain Trade: A Case Study in Urban Growth and 
Development in Tsarist Russia", The Journal of European Economic History, τόμ. 9, No 1, 
Άνοιξη, 1980, σ. 148, παραρτ. 1, Paul Cernodeaun and Beatrice Mavinescu, "British Trade in 
the Danubian ports of Galatz and Braila between 1837 and 1853", The Journal of Economic 
History, τόμ. 8, No 3, Χειμώνας, 1979, σ. 720, Πιν. 4 και 5. 
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συνθήκες διεξαγωγής του διεθνούς εμπορίου δημιούργησαν νέα δεδομένα που 

επηρέασαν αρνητικά την εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας. Το 1849 η 

Βρετανία κλιμάκωσε τις πρωτοβουλίες της για περαιτέρω εδραίωση του ελεύ

θερου εμπορίου, με την οριστική κατάργηση των Navigation Laws. Από τον 

Ιανουάριο του 1850 τα ξένα πλοία ήταν ελεύθερα να προσεγγίζουν τα βρετα

νικά λιμάνια, μεταφέροντας εμπορεύματα. Η διακύμανση των τιμών ομαλο

ποιήθηκε και εμφανίστηκαν ανταγωνιστικοί εμπορικοί στόλοι (ΗΠΑ, 

Νορβηγία, Καναδάς). Γενικότερα μετά το 1850 αρχίζει να δημιουργείται μια 

πραγματικά διεθνοποιημένη ναυτιλία.Μ 

Η ελληνική ιστιοφόρος ναυτιλία δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στις 

νέες συνθήκες. Αφού έχασε τις ευκαιρίες υψηλών κερδών που παρείχαν η δια

κύμανση των τιμών και οι πολεμικοί αποκλεισμοί, έπρεπε ταυτόχρονα, με τα 

μικρά της ιστιοφόρα, να ανταγωνισθεί τους ισχυρούς εμπορικούς στόλους 

άλλων χωρών. Ο προσανατολισμός της ελληνικής ναυτιλίας στη διεθνή αγορά 

επέτεινε αυτά τα προβλήματα. Οι περιορισμένες παραγωγικές δραστηριότη

τες που είχαν αναπτυχθεί στον ελλαδικό γεωγραφικό χώρο δεν επαρκούσαν 

για να αποτελέσουν την κύρια πηγή απασχόλησης της. Το γεγονός αυτό εξηγεί 

τον εξωστρεφή χαρακτήρα της ελληνικής ναυτιλίας και τα προβλήματα που 

αντιμετώπισε, όταν προσπάθησε να ανταγωνισθεί εμπορικούς στόλους, οι 

οποίοι μπορούσαν να στηριχθούν σε μια μεγαλύτερη εθνική αγορά και σε απο

τελεσματικότερο κρατικό προστατευτισμό. 

Η ελληνική ιστιοφόρος ναυτιλία αντιμετώπισε επιπρόσθετα προβλήμα

τα από την έλλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά με την ασφάλιση των 

φορτίων και την αξιοπιστία της ναυτιλίας. Τις αδυναμίες αυτές εκμεταλλεύ

τηκαν στο έπακρο ξένοι ανταγωνιστές. Όταν την περίοδο 1849-1852 σημει

ώθηκε σημαντικός αριθμός ναυαγίων ελληνικών πλοίων, η γαλλική κυβέρνη

ση εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιούσε τους Γάλλους 

ασφαλιστές ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες ήταν αναξιόπιστοι. Παρόμοια προ

βλήματα για την ασφάλιση των ελληνικών φορτίων δημιούργησαν και οι 

Βρετανοί ναυτασφαλιστές.21 

20. Lewis Fischer and Helge Nordvik, "Maritime Transport and the Integration of the 

North Atlantic Economy, 18501914", στο W. Fischer, R.M. Mclnnis, J. Schneider (eds), The 

Emergence of a World Economy, 1500-1914, (από το 9ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής 

Ιστορίας, μέρος 2:1850-1914), Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMBH, Stuttgart, 1986, σ. 521. 

21. Στον τύπο της εποχής και σε διάφορες μελέτες αναφέρεται ότι τα μέτρα που ελήφθη

σαν από τους Γάλλους και τους Βρετανούς οφείλονταν κατά κύριο λόγο στις δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν από τον ανταγωνισμό της ελληνικής ναυτιλίας. Ωστόσο ο μεγάλος αριθμός 
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Επιπλέον, αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες αξιοποίησαν το ευνοϊκό 

καθεστώς που δημιούργησε η Οθωμανική Αυτοκρατορία για τη διακίνηση του 

εμπορίου της περιοχής από εμπορικά πλοία τρίτων χωρών. Το πιο χαρακτη

ριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής ήταν η βρετανοτουρκική σύμβαση 

για την απελευθέρωση του εμπορίου, που άρχισε να ισχύει από το 1838, σύμ

φωνα με την οποία οι Βρετανοί έμποροι και πλοιοκτήτες εξομοιώθηκαν με 

τους Οθωμανούς υπηκόους κατά τις συναλλαγές τους στα οθωμανικά εδάφη. 

Η αρνητική στάση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ως προς τη συμμετοχή 

των υπηκόων της σε ναυτιλιακές δραστηριότητες, αποδίδεται στο γεγονός ότι 

τα περισσότερα ιστιοφόρα με τούρκικη σημαία ανήκαν και απασχολούσαν ελ

ληνικής καταγωγής ναυτικούς.22 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1850 ένας αριθμός τυχαίων παραγόντων 

δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την εξέλιξη της ελληνικής ιστιοφόρου ναυτι

λίας. Κατά τους πρώτους μήνες του 1850, η Βρετανία επέβαλε αποκλεισμό 

των ελληνικών λιμανιών. Παράλληλα, τα έτη 1851 και 1852 σημειώθηκε 

αφθονία δημητριακών στη μεσημβρινή Ευρώπη, περιορίζοντας έτσι τον όγκο 

των εισαγωγών. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες είχαν στηριχθεί σε αισιόδοξες προ

βλέψεις σχετικά με την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της ναυτιλίας στην πε

ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου και προχώρησαν σε μεγάλο αριθμό ναυπη

γήσεων. Η ύφεση στο εμπόριο των σιτηρών και ο αποκλεισμός των Ελλήνων 

πλοιοκτητών από την εξυπηρέτηση του συμμαχικού στόλου κατά τον Κρι

μαϊκό Πόλεμο συνέτειναν στην κρίση και την υπερχρέωση της ιστιοφόρου 

ναυτιλίας.23 

Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν στη σταδιακή υποχώρηση της ελληνικής 

ιστιοφόρου ναυτιλίας. Η χρησιμοποίηση ιστιοφόρων πλοίων, ιδιαίτερα 

από τη φορτηγό ναυτιλία, μειώθηκε κατά τη δεκαετία του 1850. Μετά μια 

σύντομη ανάκαμψη, που άρχισε από τα μέσα της δεκαετίας του 1860 και 

ναυαγίων, σύμφωνα με άλλες πηγές, δε θα πρέπει να αποδοθεί μόνο σε τυχαία γεγονότα, αλλά 

και στη γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στην ελληνική ιστιοφόρο ναυτιλία εκείνη την 

περίοδο. ΟιΈλληνες πλοιοκτήτες αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες και η είσπραξη ασφα

λίστρων ήταν μια βραχυπρόθεσμη λύση. Lemos, ό.π., σ. 95-97,103. 

22. Από τα τέλη του 18ου αιώνα ο σουλτάνος Σελίμ Γ' αντιλαμβανόμενος τους κινδύ

νους που εγκυμονούσε η ναυτική υπεροχή των Ελλήνων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσο

γείου, επιδίωξε την οργάνωση τούρκικου στόλου και τον περιορισμό των δραστηριοτήτων των 

Ελλήνων ναυτικών. Βλ. Βασ. Σφυρόερας, Τα Ελληνικά Πληρώματα του Τούρκικου Στόλου, 

Αθήνα, 1968, σ. 60-61, Issawi, ό.π., σ. 146-147. 

23. Πανδώρα, 1/4/1854, σ. 9. 
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συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1870, άρχισε και πάλι μια πε

ρίοδος μακροχρόνιας ύφεσης που διήρκησε μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης 

περιόδου. 

Αντίθετα με τους στόλους ιστιοφόρων άλλων χώρων, όπως της 

Νορβηγίας, οι οποίοι εξειδικεύτηκαν με επιτυχία στα χύδην φορτία και συνέ

χισαν να αυξάνουν τη χωρητικότητα των ιστιοφόρων πλοίων που χρησιμο

ποιούσαν μέχρι τη δεκαετία του 1890 (βλ. Πιν. 3.2 του Παραρτήματος), η ελ

ληνική ιστιοφόρος ναυτιλία δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα 

του κλάδου, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη συρρίκνωση και να περιορισθεί 

κυρίως στο ακτοπλοϊκό εμπόριο. Τα ιστιοφόρα που συνέχισαν να επιβιώνουν 

μετά την επικράτηση των ατμόπλοιων χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά 

φορτίων μικρής αξίας και την εκτέλεση ακτοπλοϊκών δρομολογίων στο εσω

τερικό της χώρας. Τα μεγαλύτερα ιστιοφόρα και ιδιαίτερα οι τρικάταρτες 

σκούνες, μετατράπηκαν σε θαλάσσιες αποθήκες ή μετέφεραν αλάτι, δοχεία πε

τρελαίου, ελιές, σανό και άλλα φορτία μικρής αξίας. Στις αρχές του 20ου αι

ώνα πολλά αυστριακά μπρίκια αγοράστηκαν από Έλληνες πλοιοκτήτες και 

χρησιμοποιήθηκαν για τέτοιου είδους εργασίες.24 

3.2. Η εξέλιξη της ναυπήγησης ιστιοφόρων εμπορικών πλοίων 

3.2.1. Ιστορική παρουσίαση της ναυπήγησης ιστιοφόρων εμπορικών πλοίων 

Τα πρώτα υποτυπώδη ναυπηγεία άρχισαν να λειτουργούν τον 18ο αιώ

να. Στην αρχή στα δυτικά παράλια της χώρας και τις παραλιακές πόλεις του 

Αιγαίου. Οι πρώτες αξιόλογες ναυπηγήσεις ιστιοφόρων πλοίων άρχισαν να 

πραγματοποιούνται από τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα. 

Μέχρι την Επανάσταση του 1821 τα σημαντικότερα καρνάγια ιστιοφό

ρων αναπτύχθηκαν στα νησιά Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά. Οι πρώτες προσπά

θειες ναυπήγησης μεγάλων ιστιοφόρων και ο σημαντικότερος αριθμός ναυπη

γήσεων πραγματοποιήθηκαν στην Ύδρα. Το 1747 ναυπηγήθηκαν ιστιοφόρα 

χωρητικότητας μέχρι και 116 τόνων και δέκα χρόνια αργότερα κατασκευά

στηκε πλοίο χωρητικότητας 250 τόνων. Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα τα 

πλοία που συνήθως κατασκευάζονταν στα καρνάγια της χώρας ήταν πολύ μι-

24. Lemos, ό.π., σ. 107. 
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κρά και η χωρητικότητα τους δεν ξεπερνούσε τους 50 τόνους.25 Κατά την πε

ρίοδο 1801-1815 ο μέσος ετήσιος ρυθμός παραγωγής μεγάλων πλοίων στα 

δύο αξιολογότερα ναυπηγεία της'Υδρας και των Σπετσών ήταν 7 και 4 ιστιο

φόρα αντίστοιχα.26 

Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ο αριθμός των ναυπηγήσεων περιο

ρίσθηκε σημαντικά.27 Μετά την Επανάσταση του 1821 άρχισαν να παρακμά

ζουν τα παραδοσιακά ναυπηγικά κέντρα της χώρας. Οι καταστροφές που υπέ

στησαν από τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας οδήγησαν στη μείωση των 

ναυτιλιακών και ναυπηγικών δραστηριοτήτων τους. Αντίθετα, η αύξηση των 

εμπορικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων της Σύρου, σε συνδυασμό με την 

εγκατάσταση έμπειρων ναυπηγών από διάφορες περιοχές της χώρας, και ιδι

αίτερα από τα Ψαρά, τη Χίο και την Κάσο, συνέβαλαν αποφασιστικά στην 

ανάπτυξη των ναυπηγήσεων στα καρνάγια που δημιουργήθηκαν. Μέχρι το 

1850 η Σύρος πέτυχε να εξελιχθεί στο σημαντικότερο ναυπηγικό κέντρο της 

χώρας. Την περίοδο 1827-1834 ναυπηγήθηκαν περίπου 260 ιστιοφόρα στο 

ναυπηγείο της Σύρου.28 Την περίοδο 1840-1850 ο αριθμός των ναυπηγήσεων 

ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Στο ναυπηγείο του νησιού κατασκευάζονταν μέ

χρι και 40 ιστιοφόρα ταυτόχρονα.29 

Κατά την περίοδο 1843-1858 στα ελληνικά καρνάγια ναυπηγήθηκαν 

3586 ιστιοφόρα πλοία, από τα οποία τα 2118 ήταν χωρητικότητας μικρότε

ρης των 30 τόνων και τα 1468 ήταν χωρητικότητας μεγαλύτερης. Από αυτά το 

50% του συνολικού αριθμού των ιστιοφόρων πάνω από 30 τόνους ναυπηγή

θηκαν στη Σύρο, ενώ στην Ύδρα κατασκευάστηκαν κυρίως μικρά πλοία. 

Επίσης κατά την περίοδο αυτή, σημαντικός αριθμός ιστιοφόρων χωρητικότη

τας μεγαλύτερης των 30 τόνων ναυπηγήθηκαν στα καρνάγια των Σπετσών και 

του Γαλαξειδίου (βλ. Πιν. 3.3 του Παραρτήματος). 

Από τη δεκαετία του 1860, ωστόσο, άρχισαν να μειώνονται οι ναυπηγή

σεις ιστιοφόρων πλοίων στα ελληνικά καρνάγια. Ενδεικτικά μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι οι ναυπηγήσεις ιστιοφόρων στη Σύρο άρχισαν να μειώνονται 

από το τέλος της δεκαετίας του 1850, για να περιοριστούν σε ένα μικρό αριθ-

25. Λεονταρίτης, ό.π., σ. 49, Ναυτικά Χρονικά 1/6/1971, σ. 19. 
26. Βασίλης Κρεμμυδάς, Ελληνική Ναυτιλία 1776-1835, ΙΑ/Εμπορική Τράπεζα της 

Ελλάδος, τόμ. 2ος, Αθήνα, 1986, σ. 27-28. 
27. Σίμψας, ό.π., σ. 207. 
28. Λεονταρίτης, ό.π., σ. 63. 
29. Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι Απαρχές της Εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα του 19ου αι

ώνα, ΙΑ/Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα, 1985, σ. 91. 

103 



μό ναυπηγήσεων μετά το 1900 (βλ. Πίν. 3.4 του Παραρτήματος). 

Στις αρχές του 18ου αιώνα οι πρώτοι τύποι πλοίων που ναυπηγήθηκαν 

ήταν τα σαχτούρια, μικρά πλεούμενα που η χωρητικότητα τους δεν ξεπερνού

σε τους 20 τόνους. Αργότερα ναυπηγήθηκαν πλοία χωρητικότητας 40-50 τό

νων, τα λατινάδικα.30 Τα πλοία αυτά χρησιμοποιήθηκαν στη διεξαγωγή του 

ακτοπλοϊκού εμπορίου. Προοδευτικά η συμμετοχή της ναυτιλίας στη διακί

νηση εμπορευμάτων από/προς τα λιμάνια της Μεσογείου και της Βρετανίας, 

η συσσώρευση κερδών και η σχετική βελτίωση των τεχνικών ικανοτήτων στα 

ελληνικά καρνάγια οδήγησαν στη σταδιακή αύξηση του αριθμού των κατα

σκευαζόμενων ιστιοφόρων και τη ναυπήγηση νέων τύπων πλοίων. Κατά την 

περίοδο 1843-1858, όπως διαπιστώνουμε από τον Πίνακα 3.5 του Παραρ

τήματος, ναυπηγήθηκαν διάφοροι τύποι πλοίων στα ελληνικά καρνάγια. Η 

ναυπήγηση πλοίων μεγάλης χωρητικότητας (μπρίκια, γαμβάρες, γολέτες) 

ήταν πλέον αρκετά διαδεδομένη. Τα μεγάλα πλοία που συγκέντρωναν την 

προτίμηση της ελληνικής ναυτιλίας ήταν τα μπρίκια, των οποίων η χωρητικό

τητα κυμαινόταν από 100 μέχρι 400 τόνους. Τα πλοία αυτά ήταν κατάλληλα 

για τη διεξαγωγή των θαλάσσιων μεταφορών στις κοντινές θάλασσες. Στη 

Σύρο μετά την Επανάσταση του 1821, η χωρητικότητα των 2/3 των ναυπηγού

μενων πλοίων ανερχόταν τουλάχιστον σε 250 τόνους. Ο πιο δημοφιλής τύ

πος μικρού πλοίου ήταν το τρεχαντήρι, του οποίου η χωρητικότητα κυμαινό

ταν από 30 μέχρι 40 τόνους και εξειδικευόταν στη διεξαγωγή της 

ακτοπλοΐας.31 

Η εγχώρια παραγωγή ιστιοφόρων πλοίων, όπως διαπιστώνουμε από το 

Πίνακα 3.3 του Παραρτήματος, κατά την περίοδο 1843-1858 ξεπέρασε τα 3.500 

πλοία. Μάλιστα ένα τμήμα των ναυπηγήσεων αφορούσε πρόσθετες παραγγελίες 

από το εξωτερικό κυρίως πριν το 1860. Τα περισσότερα πλοία που πουλήθηκαν 

στο εξωτερικό ναυπηγήθηκαν στη Σύρο. Μόνο κατά το έτος 1848 ο αριθμός των 

πωλήσεων, από το ναυπηγείο της Σύρου, έφθασε τα 53 ιστιοφόρα.32 Επίσης δια

πιστώνουμε ότι τα ελληνικά καρνάγια κατασκεύαζαν μόνο ιστιοφόρα πλοία, 

εκτός από κάποιες πειραμ,ατικές προσπάθειες ναυπήγησης ατμόπλοιων. Έτσι, 

αναπόφευκτα, η αντικατάσταση του ιστίου από τον ατμό στις θαλάσσιες μεταφο

ρές και η φθίνουσα πορεία της ελληνικής ιστιοφόρου ναυτιλίας συνέβαλαν στη 

μείωση των δραστηριοτήτων των ελληνικών καρνάγιων. 

30. Λεονταρίτης, ό.π., ο. 49. 

31. Συναρέλλη, ό.π., σ. 122-125. 

32. Συναρέλλη, ό.π., σ. 121. 
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3.2.2. Οργανωτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της ναυπήγησης ιστιοφόρων 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η ναυπήγηση ιστιοφόρων πλοίων δεν 

αποτέλεσε προϊόν οργανωμένης εταιρικής δραστηριότητας. Μέχρι τις αρχές 

της δεκαετίας του 1830 η συνηθέστερη μορφή οργάνωσης της παραγωγής ήταν 

η συνεργασία πρακτικών ναυπηγών με τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων κάθε 

φορά που εμφανιζόταν παραγγελιοδότης. Τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη 

χρηματοδότηση της κατασκευής και την προμήθεια των υλικών (μισθοί, είδη 

εξαρτήσεως και εξοπλισμού και αναλώσιμα υλικά) κάλυπτε ο παραγγελιοδό-

της. Μετά το 1830 και ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1840, έλαβαν χώρα ση

μαντικές διαφοροποιήσεις στη σχέση παραγγελιοδότη-ναυπηγού με αποτέλε

σμα να ισχυροποιηθεί η θέση των ναυπηγών. Η συνεργασία των ναυπηγών με 

τους τεχνίτες απέκτησε μονιμότερο χαρακτήρα. Αναπτύχθηκαν διασυνδέσεις 

με πηγές προμήθειας υλικών. Μετά το 1840 οι ναυπηγοί προμηθεύονταν οι 

ίδιοι την ξυλεία. Νοικιάστηκαν ή αγοράστηκαν εγκαταστάσεις (γήπεδα) από 

τις δημοτικές αρχές και οι ναυπηγήσεις πλοίων προγραμματίζονταν με γνώ

μονα τη γενική κίνηση της αγοράς, χωρίς να προηγείται συγκεκριμένη παραγ

γελία. Παράλληλα και οι ίδιοι οι ναυπηγοί έγιναν ιδιοκτήτες πλοίων. 

Τα κεφάλαια που τοποθετήθηκαν στη ναυπήγηση πλοίων προέρχονταν 

κυρίως από επικερδείς εμπορικές και ναυτιλιακές δραστηριότητες. Συνεται

ρισμοί πλοιοκτητών, αποτελούμενοι συνήθως από 5-8 μετόχους, είχαν τη δυ

νατότητα να αντλήσουν πόρους από οικογενειακά εισοδήματα ή να προσφύ

γουν στο δανεισμό των απαραίτητων κεφαλαίων. Σύμφωνα με τις 

υπάρχουσες μαρτυρίες μόνο από τη δεκαετία του 1850 άρχισαν να εμφανίζο

νται εφοπλιστές, οι οποίοι αντλούσαν τα κεφάλαια τους αποκλειστικά από 

ναυτιλιακές δραστηριότητες.33 

Το ύψος των επενδύσεων που διατέθηκαν για πάγιο εξοπλισμό στα ελλη

νικά καρνάγια ήταν μικρό, εξαιτίας του υποτυπώδους τεχνολογικού επιπέ

δου της παραγωγικής δραστηριότητας. Κατά τα πρώτα χρόνια οι ναυπηγήσεις 

πλοίων γίνονταν σε παραλιακά οικόπεδα χωρίς καμία ιδιαίτερη προεργασία 

ή υποδομή. Όταν άρχισε να αυξάνεται ο αριθμός των ναυπηγήσεων και να συ

στηματοποιείται κατά κάποιο τρόπο η οργάνωση της παραγωγικής διαδικα

σίας, δημιουργήθηκαν μονιμότεροι χώροι για την εκτέλεση των ναυπηγήσεων. 

33. Ανδρέας Λαιμός, Εμπορική Ναυτιλία της Χίου, Αθήνα, 1963, σελ. 391-394, 

Συναρέλλη, ό.π., ο. 121. Ο Κρεμμυδάς ό.π., τόμ. 2ος, σ. 54, αναφέρει ότι οι μέτοχοι ανέρχο

νταν από 2 μέχρι και 16 κατά την περίοδο 1776-1835 
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Τα γήπεδα αυτά ήταν μεγάλες παραλιακές εκτάσεις που ανήκαν συνήθως στο 

δήμο της περιοχής, όπου οι ναυπηγοί έκτιζαν πρόχειρες αποθήκες για να προ

φυλάξουν την ξυλεία. Από τη δεκαετία του 1840 ορισμένοι ναυπηγοί αγόρα

σαν, νοίκιασαν ή καταπάτησαν δημοτικές παραλιακές εκτάσεις, τις οποίες 

χρησιμοποίησαν για τη μόνιμη εγκατάσταση των αποθηκών και τη ναυπήγηση 

των ιστιοφόρων.34 Οι πάγιες εγκαταστάσεις περιορίζονταν τις περισσότερες 

φορές στους αποθηκευτικούς χώρους. Κάθε φορά που επρόκειτο να ναυπηγη

θεί πλοίο, οι εργάτες δημιουργούσαν πρόχειρα στηρίγματα με τη βοήθεια ξύ

λων και σάκων από άμμο για να στηρίξουν το σκελετό του πλοίου και στο τέ

λος χρησιμοποιούσαν ένα ξύλινο μοχλό για την καθέλκυση του. Τα εργαλεία 

ήταν υποτυπώδη και ανήκαν στους τεχνίτες, οι οποίοι τα κατασκεύαζαν μόνοι 

τους. Το σφυρί ήταν ένας όγκος από ξύλο με χειρολαβή. Μια οξειδωμένη στε

φάνη βαρελιού ήταν το πριόνι και ο διαβήτης απετελείτο από μια πήχυ οξιάς 

κομμένη στα δύο, η οποία ανοιγόκλεινε με τη μετακίνηση μιας σφήνας. Το 

πλάνισμα, το κόψιμο και η επεξεργασία των ξύλων γινόταν με κοφτερά μα

χαίρια. Κατά την υποτυπώδη διαμόρφωση απλών μεταλλικών αντικειμένων 

χρησιμοποιούσαν για φυσερό δύο τομάρια προβάτων. Αργότερα τα εργαλεία 

βελτιώθηκαν, αλλά η ναυπηγική εργασία παρέμεινε κατά βάση χειρονακτική. 

Στα καρνάγια οι μαραγκοί συνέχισαν να χρησιμοποιούν έναν περιορισμένο 

αριθμό εργαλείων, όπως σκεπάρνια, πριόνια, σφυριά και τρυπάνια. Οι καλα-

φατάδες χρησιμοποιούσαν μια μπάλα από στουπί, μια συλλογή από μικρά και 

μεγάλα σιδερένια εξαρτήματα, σπάτουλες, πινέλα και μια χύτρα για το κατρά

μι.35 

Οι απασχολούμενοι στη ναυπήγηση ιστιοφόρων πλοίων αποκτούσαν τις 

απαραίτητες τεχνικές γνώσεις εμπειρικά, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων ναυπη

γών και μηχανικών που εκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα κατά το τέ

λος της δεκαετίας του 1850. Στην Ελλάδα δεν υπήρχαν σχολές που να παρέ

χουν έστω και στοιχειώδη τεχνική εκπαίδευση. Στα καρνάγια και το Βασιλικό 

Ναύσταθμο, οι μαθητευόμενοι τεχνίτες αποκτούσαν εμπειρία και πρακτικές 

34. Συναρέλλη, ό.π., σ. 121, Βασίλης Καρδάσης, Σύρος, Σταυροδρόμι της Αν. 

Μεσογείου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα, 1987, σ. 170, ΙΑ/Πειραιώς, 1848, 

φ. Ε, Αντώνιος Φουστάνος, Ημερολόγιον της Σύρου, έτος Ιον, Ρενιέρη Πρίντεζη, Σύρος, 

1902,σ.127-128. 

35. Ναυτική Ελλάς, 1/12/1935, Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνική Τράπεζα της Ελ

λάδος, Αθήνα, 1972, σ. 104-105,460-461, Τρύφωνας Κωνσταντινίδης, Καράβια, Καπετάνιοι 

και Συντροφοναύται 1800-1830, Ιστορική Υπηρεσία Βασιλικού Ναυτικού, Αθήνα, 1954, σ. 

117. 
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γνώσεις από έμπειρους ναυπηγούς που πολλές φορές ήταν συγγενικά τους 

πρόσωπα.36 Ένας αριθμός ναυπηγών είχε εκπαιδευτεί στον τούρκικο Πολε

μικό Ναύσταθμο, όπως ο Σ. Κουφουδάκης από τη Χίο που εργάστηκε εκεί ως 

ξυλουργός. Αργότερα ο Κουφουδάκης εργάστηκε σε καρνάγια των Ψαρών. Ο 

γιος του μαθήτευσε κοντά του και αργότερα απασχολήθηκε σε καρνάγια της 

Άνδρου, για να καταλήξει αρχιναυπηγός στο ναυπηγείο της Σύρου.37 Στην 

Ύδρα η τέχνη του καραβομαραγκού διαδόθηκε από Αλγερινούς πειρατές. Στο 

νησί αυτό ήταν διαδεδομένη η μετάδοση της ναυπηγικής από τον πατέρα στο 

γιο. Μια από τις σημαντικότερες οικογένειες ναυπηγών που κράτησαν για 

πολλά χρόνια αυτή την παράδοση ήταν η οικογένεια Μαστρογιώργη. Οι ναυ

πηγοί που ανέπτυξαν τις τελειότερες τεχνικές ικανότητες, σύμφωνα με τις 

μαρτυρίες της εποχής, ήταν οι Σκοπελίτες, οι οποίοι διέδωσαν την τέχνη τους 

στη Σκιάθο και τον Πειραιά.38 

Η επεξεργασία και συναρμολόγηση ξύλινων επιφανειών για την κατα

σκευή μικρών ξύλινων ιστιοφόρων μπορούσε να γίνει από τεχνίτες με στοι

χειώδη εξειδίκευση, τους καραβομαραγκούς. Αργότερα όμως, όταν άρχισαν 

να ναυπηγούνται ιστιοφόρα μεγαλύτερης χωρητικότητας που ξεπερνούσαν 

τους 50 τόνους, δημιουργήθηκαν περισσότερες ειδικότητες τεχνικών που 

λάμβαναν μέρος στην παραγωγική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, η ναυπήγη

ση ενός πλοίου χωρητικότητας μεγαλύτερης των 50 τόνων απαιτούσε τη συμ

μετοχή κατά μέσο όρο 20-25 ατόμων.39 Στη ναυπήγηση προΐστατο ο ναυπηγός 

και συμμετείχαν εμπειρικοί τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων, όπως καλαφατά-

δες, πριονιστές, λεπτουργοί, καλωδοποιοί και ανειδίκευτοι εργάτες. Την πε

ρίοδο 1836-1866 υπήρχαν 115 ναυπηγοί στη Σύρο, αλλά από αυτούς 15 ερ

γάζονταν τακτικά και μόνο 4 ναυπηγούσαν σχεδόν τα μισά ιστιοφόρα 

ετησίως. Όσο αυξάνονταν οι παραγγελίες και η παραγωγική διαδικασία γινό

ταν συνθετότερη άρχισαν να αναπτύσσονται, κυρίως στη Σύρο, διάφορα συ

μπληρωματικά επαγγέλματα για την υποστήριξη των ναυπηγήσεων, όπως σι-

36. Μιχαήλ Γκεβέτσης, Η Στατιστική της Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας εις τηνΝεωτέραν 
Ελλάδα, Αθήνα, 1972, σ. 25, Φρειδερίκος Τιρς, Η Ελλάδα του Καποδίστρια, τόμ. Β, Αφοι 
Τολίδη, Αθήνα, 1972, σ. 90. 

37. Τάσος Τζαμτζής, "Σκιανραφησις της ναυπηγικής βιομηχανίας", Επιθεώρηση 
Ναυτικής Τεχνολογίας, Ιούνιος, 1976, σ. 28-29. 

38. Κωνσταντινίδης, ό.π., α. 120-122, Ναυτική Ελλάς31/3/1929,31/7/1930,1/12/1935, 
1/1/1936, Αντώνιος Φουστάνος, Ημερολόγιον της Σύρου, έτος Ιον, Ρενιέρη Πρίντεζη, Σύρος, 
1902, σ. 127. 

39. Κρεμμυδας, ό.π., τόμ. 2ος, σ. 18-19. 
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δηρουργοί, ξυλουργοί, χαλκωματάδες και σχοινοποιοί. Κατά την περίοδο της 

ακμής του ναυπηγείου της Σύρου (1840-1850) απασχολούνταν 1000-1500 

άτομα μέσα στο ναυπηγείο και 500 περίπου έξω από αυτό, σε συμπληρωματι

κές δραστηριότητες. Αργότερα όμως, όταν άρχισε η σταδιακή μείωση των 

ναυπηγήσεων ιστιοφόρων, μειώθηκε σημαντικά και ο αριθμός των εργαζομέ

νων στο ναυπηγείο. "° 

Κατά τα πρώτα στάδια ναυπήγησης ιστιοφόρων οι Έλληνες ναυπηγοί 

χρησιμοποιούσαν αρχαϊκές μεθόδους σχεδίασης. Μέχρι το 1770 χρησιμοποι

ούσαν ένα χνάρι για την κατασκευή όλων των εδρών του σκάφους, γι'αυτό και 

αποκαλούσαν τα πλοία μονόχναρα. Από την περίοδο αυτή χρονολογούνται 

οι πρώτες προσπάθειες χρησιμοποίησης χναριού για κάθε σχέδιο του σκελε

τού. Μια δεκαετία αργότερα άρχισαν να εισάγονται τα πρώτα σχέδια καθώς 

και υποδείγματα σκαφών από την Ευρώπη. Ωστόσο συνέχισαν να υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν οι Ευρωπαίοι και 

οιΈλληνες ναυπηγοί. Μετά τη δεκαετία του 1830 στην Ευρώπη επιχάλκωναν 

τους υφάλους των ιστιοφόρων για να αυξηθεί η αντοχή τους. Αντίθετα, στην 

Ελλάδα ο ευκαιριακός χαρακτήρας της παραγωγής δεν επέτρεπε την πραγμα

τοποίηση της απαιτούμενης επένδυσης για την εισαγωγή αυτής της τεχνικής, 

με αποτέλεσμα οιΈλληνες ναυπηγοί να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν παρα

δοσιακές μεθόδους για την προστασία των πλοίων από τη διάβρωση, όπως 

ήταν το καρινάρισμα ή παλάμισμα των υφάλων του πλοίου.41 Η αποτελεσμα

τικότητα αυτών των μεθόδων ήταν περιορισμένη. 

Κατά την περίοδο της ακμής της, η ναυπηγική δραστηριότητα έφθασε σε 

αξιόλογο επίπεδο ανάπτυξης, παρά τον υποτυπώδη χαρακτήρα των χρησιμο

ποιούμενων τεχνικών και τη χειρονακτική μορφή της παραγωγικής διαδικα

σίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις πρώτες προσπάθειες ναυπήγησης τρικάταρ

του ιστιοφόρου το 1742, την ναυπήγηση δικάταρτου μπρικιού με σταυρωτά 

πανιά και δύο ιστία, του οποίου η χωρητικότητα έφθανε τους 440 τόνους κατά 

το έτος 1801, καθώς και τη μετά τη δεκαετία του 1830 και μέχρι το τέλος πε

ρίπου της δεκαετίας του 1850 καθιέρωση του συριανού τύπου πλοίου που 

έτυχε γενικότερης αναγνώρισης ως πρότυπο τεχνικής.42 

40. Φουστάνος, ό.π., σ. 128,132, Καρδάσης, ό.π., σ. 171-172, Αγριαντώνη, σ. 90-92. 

41. Κωνσταντινίδης, ό.π., σ. 115-120, Ναυτική Ελλάς 1/6/1971. 

42. Ωστόσο βασικό μειονέκτημα των ναυπηγούμενων ιστιοφόρων στα ελληνικά καρνά-

για ήταν ο περιορισμένος κύκλος ζωής των πλοίων που δύσκολα ξεπερνούσε τα 10 χρόνια. Το 

γεγονός αυτό αποδίδεται, αφενός στην ποιότητα της χρησιμοποιούμενης ξυλείας, η οποία ήταν 

μαλακή, επιτρέποντας έτσι την εύκολη διαμόρφωση του κύτους με υποτυπώδη εργαλεία, περιο-
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Το χαμηλό κόστος παραγωγής των κατασκευαζόμενων πλοίων -υπολο

γιζόταν στα 2/3 της τιμής παρόμοιων πλοίων που κατασκευάζονταν στη 

Γαλλία- αποτελούσε χωρίς αμφιβολία μία βασική παράμετρο που επηρέαζε 

τις αποφάσεις των πλοιοκτητών να τοποθετούν παραγγελίες σε εγχώρια καρ-

νάγια. Επίσης η οργάνωση των ναυτιλιακών εκμεταλλεύσεων σε συνεταιρι

σμούς πλοίων φαίνεται ότι μπορούσε να εξυπηρετηθεί αποτελεσματικά από 

μία ευέλικτη και σε τελευταία ανάλυση οικονομικά συμφέρουσα οργάνωση 

της παραγωγής ιστιοφόρων πλοίων. Η μορφή συνεργασίας της ναυτιλίας με 

τους ναυπηγούς επέτρεπε τη σταδιακή αποπληρωμή του παραγγελθέντος 

πλοίου, ενώ μπορούσε να εξασφαλίσει σημαντικές οικονομίες με την προμή

θεια και αποθήκευση των απαραίτητων υλικών σε τιμές ευκαιρίας και τη συ

μπίεση του εργατικού κόστους σε περιόδους κρίσης. 

Η προέλευση των πρώτων υλών και των ενδιαμέσων υλικών που χρησι

μοποιούνταν στις ναυπηγήσεις ιστιοφόρων στην πλειοψηφία τους δεν προέρ

χονταν από τα γεωγραφικά όρια του ελληνικού κράτους, κατά την εξεταζόμε

νη περίοδο. Την ξυλεία την προμηθεύονταν από την Ολυμπία, τον Παρνασσό, 

τη Θεσσαλονίκη, το Άγιον Όρος, την Εύβοια, τη Μυτιλήνη, την περιοχή του 

ποταμού Λούρου καθώς και από τη Μ. Ασία. Όταν η Υψηλή Πύλη απαγόρευ

σε το κόψιμο της ξυλείας από τις ακτές της Μ. Ασίας και από άλλες περιοχές 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επιδιώκοντας να πλήξει τα ελληνικά ναυπη

γεία, οι εισαγωγές ξυλείας συνεχίστηκαν παράνομα. Παράλληλα, εισαγωγές 

ξυλείας γίνονταν από τη Ρωσία, ενώ πολλά ελληνικά δάση παρέμειναν ανεκ

μετάλλευτα από την έλλειψη δρόμων και εύκολης πρόσβασης στις δασώδεις 

περιοχές. Το γεγονός αυτό προκαλούσε μεγάλες αντιδράσεις στα ναυπηγικά 

κέντρα της χώρας και συχνά βρίσκουμε σχετικές αναφορές στον τύπο της επο

χής, ιδιαίτερα πριν τα μέσα της δεκαετίας του 1850, όταν η ναυπήγηση ιστιο

φόρων βρισκόταν σε μεγάλη άνθιση. Μέχρι τη δεκαετία του 1830 περίπου, 

ένας από τους κυριότερους προμηθευτές άλμπουρων ήταν η εταιρεία του Δ. 

Ξάνθου που βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, ενώ τα εργαστήρια πανιών 

από λινάρι στη Λειβαδιά είχαν εξελιχθεί στους κυριότερους προμηθευτές 

ακόμη και για το ναύσταθμο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Μετά την περίοδο αυτή, η προοδευτική αύξηση των ναυπηγήσεων και η 

συγκέντρωση σε πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας οδήγησαν στην αύξηση 

και διαφοροποίηση των αναγκών σε ενδιάμεσα υλικά. Η απουσία σιδηροβιο-

ρίζοντας όμως την ανθεκτικότητα της και αφετέρου στην πρόχειρη συντήρηση των πλοίων, βλ. 

Ναυτική Ελλάς 31/7/1930, Καρδάσης, ό.π.,σ. 176-177, Συναρέλλη, ό.π., σ. 121. 
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μηχανίας και εγχώριας βιομηχανίας διαμόρφωσης μετάλλων οδήγησε στην ει

σαγωγή όλων σχεδόν των απαραίτητων μεταλλικών αντικειμένων από το εξω

τερικό. Στη Σύρο, κατά την περίοδο της ακμής του ναυπηγείου, είχαν αναπτυ

χθεί γύρω από αυτό διάφορες μικρές μονάδες κατασκευής ενδιαμέσων, αλλά 

δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το ποσοστό κάλυψης της τοπι

κής ζήτησης. Η έλλειψη ωστόσο μιας ανεπτυγμένης σιδηροβιομηχανίας και ο 

κατάλογος των εισαγόμενων προϊόντων, που παρέχουν διάφορες μαρτυρίες, 

μάς οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι οι μονάδες αυτές κάλυπταν μικρό μόνο πο

σοστό της εγχώριας ζήτησης. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, τα 

πανιά εισάγονταν από τη Μεγ. Βρετανία και τη Μάλτα, οι άγκυρες, οι αλυσί

δες και άλλα σιδερένια εξαρτήματα από τη Μεγ. Βρετανία, οι πρόκες από την 

Τεργέστη και τη Βρετανία, τα πανιά και οι πάσσαλοι από την Τεργέστη.43 

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου τα εγχώρια καρνάγια είχαν 

υποτυπώδεις τεχνικές ικανότητες, ενώ οι επενδύσεις σε πάγιες εγκαταστάσεις 

ήταν πολύ περιορισμένες. Το τεχνολογικό επίπεδο όμως της ναυπηγικής δρα

στηριότητας εμφανίζει μια σταδιακή βελτίωση κυρίως μέχρι τα μέσα του 19ου 

αιώνα. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από την αύξηση της χωρητικότητας 

των κατασκευαζόμενων πλοίων, καθώς και από τη συνεχή επέκταση σε κατα

σκευές νέων τύπων ιστιοφόρων. Οι εξελίξεις αυτές μπορούν καταρχήν να 

αποδοθούν στον ανταγωνισμό από τα ξένα πλοία στα δρομολόγια που πραγ

ματοποιούσε η ελληνική ναυτιλία. Οι ναυπηγοί αναγκάστηκαν να προχωρή

σουν στην εισαγωγή τεχνικών γνώσεων, κυρίως σχεδίων πλοίων ή αντιγρά

φων από την Ευρώπη για τη βελτίωση των τεχνικών κατασκευής και την 

αύξηση της χωρητικότητας των πλοίων. Ακόμη, ορισμένοι από αυτούς μαθή

τευσαν σε ναυπηγεία του εξωτερικού, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν 

τις τεχνολογικές εξελίξεις που σημειώνονταν και, όταν επέστρεψαν, εισήγα

γαν μεταξύ των άλλων βελτιώσεις στα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν τα εγ

χώρια ναυπηγεία. 

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ναυπήγηση ιστιοφόρων πλοίων παρέ

μεινε μια χειρονακτική δραστηριότητα εξαρτημένη από την ευκαιριακή διακύ

μανση της ζήτησης. Κατά την περίοδο ακμής της ναυπήγησης ιστιοφόρων στη 

Σύρο (1840-1850) φάνηκε ότι άρχισαν να καρποφορούν κάποιες προσπάθει

ες για την οργάνωση της ναυπηγικής δραστηριότητας σε μονιμότερη βάση. 

Μετά ωστόσο την περίοδο αυτή, οι ναυπηγήσεις ιστιοφόρων πλοίων σημείω-

43. Κώνστα ντινίδης, ό.π., σ. 117, Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, σ. 105, Καρόάσης, ό.π., 
ο. 173, Μάξιμος, ό.π., σ. 59, Issawi, ό.π., σ. 156. 
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σαν προοδευτική υποχώρηση ακολουθώντας τη γενικότερη εξέλιξη της εγχώ

ριας ιστιοφόρου ναυτιλίας, η οποία εκδηλώθηκε με δραματικό τρόπο μετά τη 

δεκαετία του 1880, όταν τα ατμόπλοια εκτόπισαν σε μεγάλο βαθμό τα ιστιο

φόρα από τις ελληνικές θαλάσσιες μεταφορές. 

3.3. Οι πρώτες προσπάθειες ναυπήγησης ατμόπλοιων 

Στα καρνάγια κατασκευής ιστιοφόρων πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες 

πειραματικές ναυπηγήσεις ατμόπλοιων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1850 

ναυπηγήθηκαν τα πρώτα ατμόπλοια του εμπορικού ναυτικού στα καρνάγια 

της Σύρου.44 Οι ναυπηγήσεις αυτές ήταν ουσιαστικά προσαρμογές ατμομηχα

νών, που είχαν κατασκευαστεί στο εξωτερικό, στο ξύλινο κύτος του πλοίου. 

Οι προσπάθειες αυτές ωστόσο δεν έγιναν η αφετηρία για τη μετεξέλιξη του 

ναυπηγείου της Σύρου σε σύγχρονο ναυπηγείο κατασκευής ατμόπλοιων. 

Όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, οι ναυπηγήσεις αυτές δεν ήταν αποτέ

λεσμα συντονισμένης προσπάθειας, αλλά στηρίχθηκαν κυρίως στις πρωτο

βουλίες και την επιδεξιότητα των ναυπηγών που έφεραν σε πέρας τις πρώτες 

ναυπηγήσεις ατμόπλοιων. 

Η πρώτη προσπάθεια έγινε το 1850 περίπου από τον Ψαριανό Μπου-

ρέκα, ο οποίος τοποθέτησε ατμομηχανή με τροχούς στο ιστιοφόρο του. Μετά 

από προσπάθειες ενός έτους, ο ναυπηγός Ν. Παγίδας ναυπήγησε το 1854 

ατμόπλοιο μήκους 16 πήχεων και αξίας 6000 ταλίρων. Η ατμομηχανή που το

ποθετήθηκε στο πλοίο ήταν αγγλικής προελεύσεως και είχε ισχύ 20 ίππων. Το 

ατμόπλοιο χρησιμοποιήθηκε στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία των παραλίων 

της Μ. Ασίας.45 

Αυτές οι πρώτες ναυπηγήσεις ατμόπλοιων στην Ελλάδα στηρίχθηκαν 

στην εισαγωγή βρετανικής τεχνολογίας. Οι ατμομηχανές που τοποθετήθηκαν 

στα πλοία ήταν αγγλικής προελεύσεως. Ο Ν. Παγίδας είχε εκπαιδευτεί στη 

Βρετανία. Η ανάπτυξη όμως εγχώριων ικανοτήτων ναυπήγησης ατμόπλοιων, 

44. Οι πρώτες ναυπηγήσεις ατμόπλοιων είχαν πραγματοποιηθεί από τη δεκαετία του 

1830. Οι ναυπηγήσεις αυτές έγιναν στο Βασιλικό Ναύσταθμο, γι' αυτό και εξετάζονται αυτοτε

λώς στο Κεφάλαιο 7, το οποίο αναφέρεται στην κρατική παρουσία στο χώρο της ναυπηγικής. 

45. ΙΑ/Κυκλαδικό, Ι/Ναυπηγικά/1(1-7), Δεδούσης Χαρδαβέλλας, Ναυτικά, Ινστιτούτο 

Λαμπαδιά, Αθήνα, 1948, σ. 79, Ε' Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικών Επιστημών, Η 

Εμπορική Ναυτιλία της Ελλάδος, Αθήνα, 1972, σ. 486, Αντωνόπουλος, "Από του ιστίου εις 

τον ατμόν", 6.π., a. VII. 
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όπως διαπιστώσαμε στο Κεφάλαιο 1, προϋπέθετε τη δημιουργία ενός ολόκλη

ρου συστήματος συνθηκών που ήταν απαραίτητες για τη διαμόρφωση του κα

τάλληλου εργατικού δυναμικού που θα μπορούσε να συμμετάσχει στις ναυπη

γήσεις ατμόπλοιων. Οι υποτυπώδεις παραγωγικές εγκαταστάσεις των 

εγχώριων ναυπηγείων κατασκευής ιστιοφόρων πλοίων δεν μπορούσαν να 

ανταποκριθούν στις ναυπηγήσεις ατμοπλοίων. Η κάλυψη επομένως των απα

ραίτητων προϋποθέσεων για τη μετεξέλιξη των εγχώριων καρνάγιων σε ναυ

πηγεία κατασκευής ατμόπλοιων προϋπέθετε σημαντικές επενδύσεις και συ

ντονισμένες προσπάθειες από τους παράγοντες που εμπλέκονταν στα 

προβλήματα της ναυτιλίας και της ναυπηγικής. Ελάχιστες ωστόσο κρατικές 

πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν σε αυτό το τομέα, όπως θα διαπιστώσουμε στο 

Κεφ. 6, ενώ η ζήτηση της εμπορικής ναυτιλίας ήταν ακόμη σταθερά προσανα

τολισμένη στα ιστιοφόρα. 

3.4. Η σταδιακή αναδιάρθρωση της ελληνόκτητης ναυτιλίας 

Η προοδευτική εισαγωγή του ατμόπλοιου στον ελληνικό εμπορικό στό

λο άρχισε από τη δεκαετία του 1860. Οι τεχνολογικές βελτιώσεις που σημειώ

θηκαν στην κατασκευή των ατμόπλοιων, οι μεταβολές που επήλθαν στην ορ

γάνωση των εμπορικών ανταλλαγών, η πτώση των ναύλων, τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα του ατμόπλοιου καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

Μεσογείου επέβαλαν τη χρησιμοποίηση του ατμόπλοιου από την ελληνόκτητη 

ναυτιλία. 

Η πίεση για την εισαγωγή ατμόπλοιων στον ελληνικό εμπορικό στόλο 

ήταν αποτέλεσμα κατά βάση του διεθνούς ανταγωνισμού για τη διακίνηση του 

εμπορίου τρίτων χωρών. Η αύξηση που σημειώθηκε στον όγκο της παραγωγής 

του μεταποιητικού και γεωργικού τομέα της ελληνικής οικονομίας μετά το 

1850 δεν ήταν δυνατόν, λόγω του οριακού μεγέθους της, να επηρεάσει αποφα

σιστικά την ανάπτυξη των ελληνικών θαλάσσιων μεταφορών, σε αντιδιαστο

λή με τις αντίστοιχες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις χώρες όπου πραγματο

ποιήθηκε η βιομηχανική επανάσταση. 

Την περίοδο 1860-1910, η αύξηση που παρατηρείται στο εξωτερικό 

εμπόριο της Ελλάδας ήταν κατά πολύ μικρότερη από την γρήγορη ανάπτυξη 

που σημειώθηκε στο εξωτερικό εμπόριο των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χω

ρών (βλ. Πίνακα 3.6 του Παραρτήματος). Η ποσοστιαία συμμετοχή του ελλη

νικού εξωτερικού εμπορίου στο σύνολο των ευρωπαϊκών ανταλλαγών παρέ-
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μείνε οριακή (βλ. Πίνακα 3.7 του Παραρτήματος). Οι απότομες αυξομειώσεις 

στον όγκο του εξωτερικού εμπορίου (βλ. Πίνακα 3.6 Παραρτήματος) δεν 

οφείλονταν αποκλειστικά στην εξέλιξη της γεωργικής και βιομηχανικής πα

ραγωγής, αλλά και στα σημαντικά πολιτικά και οικονομικά γεγονότα που δια

δραματίστηκαν εκείνη την περίοδο: την επέκταση των συνόρων του ελληνικού 

κράτους,46 την πτώχευση του 1893, την πολεμική περιπέτεια του 1897 και το 

διεθνή οικονομικό έλεγχο που επιβλήθηκε. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου το κυριότερο εξαγόμε

νο προϊόν ήταν η κορινθιακή σταφίδα με ποσοστό συμμετοχής στις συνολικές 

εξαγωγές από 44% μέχρι 51,4%, ενώ τα δημητριακά και τα υφάσματα κατα

λάμβαναν τις πρώτες θέσεις μεταξύ των εισαγόμενων προϊόντων47 (βλ. 

Πίνακες 3.8 και 3.9 του Παραρτήματος). Ακόμη, από τα διαθέσιμα στοιχεία 

προκύπτει (βλ. Πίνακες 3.10 και 3.11 του Παραρτήματος) ότι οι εμπορικές 

ανταλλαγές ήταν μόνιμα προσανατολισμένες σε ένα μικρό αριθμό χωρών, με 

αποτέλεσμα οι σημαντικότεροι πελάτες να αποτελούν ταυτόχρονα και τους 

κυριότερους προμηθευτές της ελληνικής αγοράς. 

Παράλληλα η πολιτική που ακολούθησε το ελληνικό κράτος, σχετικά με 

τις μεταφορές εμπορευμάτων από και προς την Ελλάδα, στηρίχθηκε στην αρ

χή του ελεύθερου εμπορίου, γεγονός που επέτρεψε στους αλλοδαπούς πλοιο

κτήτες να ελέγχουν ένα σημαντικό τμήμα των μεταφορικών αναγκών της χώ

ρας.48 Η διακίνηση του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου κάλυπτε μόνο ένα 

τμήμα του ετήσιου κύκλου εργασιών της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, η 

οποία διατήρησε τον εξωστρεφή της χαρακτήρα μέχρι το τέλος της περιόδου 

που εξετάζουμε. 

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνέχισαν και μετά το 1850 να ασχολούνται 

κυρίως με το εμπόριο δημητριακών από τη Μαύρη Θάλασσα, τη Βαλτική 

Χερσόνησο, τα παράλια της Μ. Ασίας και το Δούναβη προς τα λιμάνια της 

Μεσογείου και της Δυτ. Ευρώπης. Στην επιστροφή μετέφεραν άνθρακα για 

τον εφοδιασμό των σταθμών ανθράκευσης της Μεσογείου και για τις ανάγκες 

46. Το 1864 πραγματοποιήθηκε η προσάρτηση των νησιών του Ιονίου Πελάγους και το 

1881 προσαρτήθηκε η Άρτα και ένα μέρος της Θεσσαλίας. 

47. T. Berend and G. Ranki, "Foreign Trade and the Industrialization of European 

Periphery in the XlXth Century", The Journal of the European Economic History, τόμ. 9, No 

3, Χειμώνας, 1980, σ. 553-4. 

48. Α. Ν. Βερναδάκης, Περί τον εν Ελλάδι Εμπορίου, εκδ. Αττικού Μουσείου, Αθήνα, 

1885,0.77-78. 
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των αστικών κέντρων (βιομηχανία, θέρμανση).49 

Οι εμπορικοί οίκοι των Ελλήνων που βρίσκονταν στο εξωτερικό γνώρι

σαν μεγάλη άνθιση μετά το 1850. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τις 

εμπορικές επιχειρήσεις Ελλήνων από τη Χίο που είχαν εγκατασταθεί στο 

Μάντσεστερ. Το 1850 υπήρχαν 55 εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες αυξήθη

καν σε 87 το 1860 και έφθασαν τις 167 κατά το έτος 1870.50 Οι Έλληνες πλοι

οκτήτες συνέχισαν να συνδέονται στενά με τους εμπόρους που ναύλωναν τα 

πλοία τους.51 Συνήθως οι μεγάλοι εφοπλιστικοί οίκοι διατηρούσαν ναυτιλια

κά γραφεία στο εξωτερικό και ασχολούνταν κυρίως με τη μεταφορά χύδην 

φορτίων. Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες πλοίων μικρής χωρητικότητας είχαν την 

έδρα τους στην Ελλάδα και εξειδικεύονταν στη διακίνηση του ακτοπλοϊκού 

εμπορίου." 

Από τη δεκαετία του 1850 η δημιουργία τηλεγραφικού δικτύου επέφερε 

σημαντικές βελτιώσεις στην οργάνωση του εμπορίου. Τα λιμάνια της Μαύρης 

Θάλασσας απέκτησαν τηλεγραφικό δίκτυο κατά την περίοδο 1853-1854. Το 

1857 απέκτησαν σύνδεση τα Ιόνια Νησιά και το 1859 η Ηπειρωτική Ελλάδα. 

Την περίοδο 1860-1861 τηλεγραφικό δίκτυο συνέδεσε τη Σύρο με την 

Αλεξάνδρεια.53 Η επικοινωνία μεταξύ εμπόρων της περιοχής και ευρωπαϊκών 

αγορών έγινε άμεση. Οι αγοραστές γνώριζαν πού μπορούσαν να βρουν τα 

εμπορεύματα που ήθελαν και τις τιμές προσφοράς. Οι έμποροι γνώριζαν πού 

τους συνέφερε να πουλήσουν τα εμπορεύματα τους.54 Τα περιθώρια κερδο

σκοπίας, που δημιουργούσε στο παρελθόν η συγκυριακή έλλειψη εμπορευμά

των, μειώθηκαν. Τα πλοία δεν υπήρχε λόγος να παραμένουν στο λιμάνι φορ-

49. Charles Knick Harley, "Coal Exports and British Shipping, 1850-1913", 
Explorations in Economic History, τόμ. 26, No 3, Ιούλιος, 1989, σ. 330, Πανδώρα 15/4/1865, 
σ. 56, Αργώ, Ιαν. 1968, σ. 85-96, Ποσειδών 21/10/1872, Πανόπη 29/11/1874, Σφαίρα 
28/4/1907, Οικονομική Επιθεώρησις, Δεκέμβριος 1882, φύλ. 118, σ. 424. 

50. Chapham, ό.π., σ. 35-42. 
51. Ναυτικά Χρονικά 15/1/1970, σ. 1-3. 
52. Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδος, 1770-1923, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης, β' έκδοση, Αθήνα, 1984, σ. 379-380, Ναυτικά Χρονικά, 15/1/1970. 
53. George Todd, Railways, Steamers and Telegraphs, W. and R. Chambers, London, 

1868,0.265. 
54. James Ahvenainen, "Telegraphs, Trade and Policy, The Role of the International 

Telegraphs in the years 1870-1914", στο W. Fischer, R. M. Mclnnis and J. Schneider (eds): 
The Emergence of a World Economy 1500-1914, (από το IX Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής 
Ιστορίας, μέρος 2: 1850-1914), Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMBH, Stuttgard, 1986, σ. 
505-514. 
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τωμένα εμπορεύματα, επιδιώκοντας να πετύχουν πιο συμφέρουσες τιμές. 

Έτσι έγινε οικονομικά συμφέρουσα η χρησιμοποίηση των ατμόπλοιων, διότι 

παλαιότερα το υψηλό λειτουργικό κόστος τους καθιστούσε ασύμφορη την πα

ραμονή τους στο λιμάνι ή την εκτέλεση ευκαιριακών δρομολογίων ανάλογα με 

τη διακύμανση των τιμών. Η ταχύτητα και η κανονικότητα που προϋπέθετε 

πλέον η οργάνωση των εμπορικών ανταλλαγών μπορούσε να εξυπηρετηθεί 

καλύτερα με τη χρησιμοποίηση ατμόπλοιων. 

Παράλληλα, από τα μέσα της δεκαετίας του 1870 οι τεχνολογικές βελ

τιώσεις που επιτυγχάνονταν στην κατασκευή των ατμόπλοιων επέτρεψαν τη 

σταδιακή πτώση των ναύλων. Στην περίπτωση των δρομολογίων από τα λιμά

νια της Μαύρης Θάλασσας, ο συνδυασμός φορτίων άνθρακα και σιτηρών επέ

τρεψε στα ατμόπλοια να προσφέρουν ανταγωνιστικούς ναύλους ήδη από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1870, ενώ στο τέλος της δεκαετίας του 1880 τα ναύλα 

που προσέφεραν τα ατμόπλοια ήταν σχεδόν τα ίδια με αυτά των ιστιοφόρων 

στη μεταφορά χύδην φορτίων.55 Από τη δεκαετία του 1890 και ύστερα η μετα

φορά δημητριακών από τη Ρωσία και τα λιμάνια του Δούναβη προς τα λιμά

νια της Ευρώπης και της Μεσογείου και στην επιστροφή η μεταφορά άνθρακα 

από τη Βρετανία γινόταν με ατμόπλοια.56 

Η επικράτηση επομένως νέων όρων ανταγωνισμού στους θαλάσσιους 

δρόμους της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και της Βαλτικής επέβαλαν 

στους Έλληνες πλοιοκτήτες την αντικατάσταση του ιστίου από τον ατμό. Η 

πίεση ήταν άμεση μια που το κέντρο των δραστηριοτήτων τους ήταν οι διε

θνείς θαλάσσιες μεταφορές. Το 1880 οι Έλληνες έμποροι σιτηρών, σύμφωνα 

με μαρτυρίες της εποχής, προτιμούσαν να μεταφέρουν τα εμπορεύματα τους 

με ατμόπλοια και μόνο στην περίπτωση που δεν εύρισκαν αγοραστή και έπρε

πε το φορτίο να περιμένει στο λιμάνι χρησιμοποιούσαν ιστιοφόρα.57 Από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1880 διαπιστώνουμε την προοδευτική εισαγωγή του 

ατμόπλοιου στην ελληνική εμπορική ναυτιλία (βλ. Πίνακα 3.12 του Παραρ

τήματος) και ιδιαίτερα την αυξανόμενη συμμετοχή των ελληνικών ατμόπλοι

ων στην εξυπηρέτηση του βρετανικού (εισαγωγικού) εμπορίου από τη δεκαε

τία του 1890, ταυτόχρονα με την εκτεταμένη χρησιμοποίηση ατμόπλοιων (βλ. 

Πίνακες 3.13 και 3.14 του Παραρτήματος). 

55. Fisher and Nordvid, ό.π., σ. 538 και 544, Harley, "Transportation, The World Wheat 
Trade and the Kuznets Cycle, 1850-1913", ό.π., a. 248. 

56. Percy Martin, Greece of the Twentieth Century, T. Fisher Unwin, London, 1913, σ. 
228. 

57. Οικονομική Επιθεώρησις, Δεκέμβριος 1882, σ. 426. 
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Ένας άλλος παράγοντας που επέβαλε τη χρησιμοποίηση ατμόπλοιων 

από τουςΈλληνες πλοιοκτήτες ήταν το μεταναστευτικό ρεύμα προς τις ΗΠΑ. 

Η κρίση που σημειώθηκε στη γεωργική παραγωγή στα τέλη του 19ου αιώνα 

(σταφιδικό πρόβλημα) οδήγησε στην αύξηση της ανεργίας και της υποαπασχό

λησης στην ύπαιθρο. Παράλληλα, η υποτυπώδης ανάπτυξη του μεταποιητι

κού τομέα της οικονομίας (δημιουργία μικρών επιχειρήσεων) είχε οριακές μό

νο επιπτώσεις στην απασχόληση, χωρίς να μπορεί να απορροφήσει το 

πλεονάζον εργατικό δυναμικό. Οι πρώτοι μετανάστες για την Αμερική έφυ

γαν από τη Σπάρτη τη δεκαετία του 1870. Ωστόσο το φαινόμενο έλαβε μεγάλη 

έκταση μετά το 1890 (βλ. Πίν. 3.15 του Παραρτήματος). Κατά την περίοδο 

1890-1914 μετανάστευσαν στην Αμερική περισσότεροι από 260.000Έλληνες 

που αντιστοιχούσαν στο 25-30% του συνολικού πληθυσμού των ανδρών ηλι

κίας 15-25 ετών.58 Τα πρώτα χρόνια η μεταφορά μεταναστών καλύφθηκε από 

ξένες ναυτιλιακές εταιρείες. Οι Έλληνες μετανάστες επιβιβάζονταν σε πλοία 

ξένων εταιρειών στα ελληνικά λιμάνια, τα οποία τους μετέφεραν στην Ιταλία, 

Γαλλία και Ισπανία. Από εκεί επιβιβάζονταν σε υπερωκεάνια με προορισμό 

την Αμερική. Τα πρώτα ελληνικά υπερωκεάνια αγοράστηκαν το 1907, οπότε 

άρχισε να λειτουργεί και η πρώτη υπερωκεάνια γραμμή για την εξυπηρέτηση 

των Ελλήνων μεταναστών.59 

Μια πρόσθετη περιοχή αναγκών ήταν το ακτοπλοϊκό μεταφορικό δί

κτυο. Η μεταφορά επιβατών, ταχυδρομικών αποστολών και κρατικών εγγρά

φων απαιτούσε ταχύτητα διεκπεραίωσης, κανονικότητα και συνέπεια των 

εκτελούμενων δρομολογίων. Αυτές οι ανάγκες μπορούσαν να ικανοποιηθούν 

ευκολότερα με την εισαγωγή του ατμού στις θαλάσσιες μεταφορές. Το κράτος 

ενίσχυσε αυτή την προσπάθεια επιδιώκοντας, αφενός να αποκαταστήσει τα

κτική επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών του και αφετέρου να δημιουργήσει 

ένα συστηματικό δίκτυο μεταφοράς επιβατών. Το κρατικό ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη ακτοπλοϊκών μεταφορών στην Ελλάδα εκφράστηκε με τη συμμετο

χή του κράτους ως κυριότερου μετόχου στην ίδρυση της πρώτης ατμοπλοϊκής 

εταιρείας, το έτος 1857, στην οποία παραχώρησε το αποκλειστικό προνόμιο 

58. Δημήτρης Ψυχογιός, "Συμβολή στη μελέτη των δημογραφικών φαινομένων του 19ου 

αιώνα", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 63,1986, σ. 163,168, Dakin, ό.π., σ. 378. 

59. Σφαίρα 18/6/1907 και Οικονομολόγος 19/10/1920, Σόλων Γρηγοριάδης, Οικο

νομική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, Interview, Αθήνα, 1975, σ. 32. Σύμφωνα όμως με άλ

λες πηγές (Αντωνόπουλος, Ιστορία τον Εμπορικού Ναυτικού, σ. 241) το πρώτο ελληνικό υπε

ρωκεάνιο ατμόπλοιο ανεχώρησε από τον Πειραιά το 1905. Αποδεχόμαστε το έτος 1907, διότι 

αναφέρεται στον τύπο της εποχής, ενώ το έτος 1905 μόνο σε μεταγενέστερες πηγές. 
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διεξαγωγής της ατμοπλοϊκής συγκοινωνίας μεταξύ των παραλίων της 

Ελλάδας. Το προνόμιο αυτό καταργήθηκε το έτος 1880 και έτσι μπόρεσαν να 

δημιουργηθούν και άλλες ατμοπλοϊκές εταιρείες για την εξυπηρέτηση της 

ακτοπλοΐας.60 

Το κρατικό ενδιαφέρον για τη χρησιμοποίηση ατμόπλοιων εκδηλώθηκε 

και στο Πολεμικό Ναυτικό. Η ύπαρξη συνοριακών διαφορών και εδαφικών 

διεκδικήσεων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία επέβαλε τη βελτίωση του 

εξοπλισμού του στρατού και του ναυτικού. Οι μεγάλες αλλαγές που επέφερε 

η εισαγωγή του ατμόπλοιου, όπως μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερη θωρά

κιση του σκάφους κατέστησαν αναγκαία την αγορά ατμόπλοιων για τον εθνι

κό στόλο. Μετά το 1890 ο τοπικός ανταγωνισμός στον τομέα των ναυτικών 

εξοπλισμών με την Τουρκία επέβαλε την ανανέωση του πολεμικού στόλου με 

νέους τελειότερους τύπους πλοίων. Οι δύο χώρες αποτέλεσαν σημαντικούς 

πελάτες για τα μεγάλα ναυπηγεία της Δυτ. Ευρώπης και των ΗΠΑ.61 

Η εισαγωγή ατμόπλοιων στο ελληνικό εμπορικό ναυτικό έγινε πρώτα με 

την αγορά επιβατικών ατμόπλοιων και ακολούθησαν δύο φάσεις (1880-1890 

και 1899-1914) κατά τις οποίες οι Έλληνες πλοιοκτήτες διείσδυσαν και 

εδραιώθηκαν στη διεθνή φορτηγό ναυτιλία. Τα κεφάλαια που τοποθετήθηκαν 

στη φορτηγό ναυτιλία ήταν πολύ περισσότερα από εκείνα που επενδύθηκαν 

στην επιβατηγό. Η ελληνική φορτηγός ναυτιλία αύξησε σημαντικά τη χωρητι

κότητα της κατά τις περιόδους που η ζήτηση ναυτιλιακών υπηρεσιών ήταν σε 

έξαρση. Οι παραγγελίες ατμόπλοιων από Έλληνες πλοιοκτήτες έγιναν ταυ

τόχρονα ή ακολούθησαν την πρόσκαιρη άνοδο των ναύλων μεταφοράς σταρι

ού από τη Μαύρη Θάλασσα λόγω του Ρωσοτουρκικού πολέμου (1877-78) και 

αργότερα του Ισπανοαμερικανικού πολέμου (1897-98) και του πολέμου των 

Μπόερς (1899-1902). Κατά τις περιόδους αυτές η ελληνική ναυτιλία είχε τη 

δυνατότητα να αποκομίσει σημαντικά κέρδη, σχεδόν τριπλάσια των κανονι-
' 62 

κων. • 

60. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Ατμοπλοϊκή Εταιρεία, φ. 44. 

61. P.G. Halpern, The Mediterranean, Naval Situation, 1908-1914, Harvard University 

Press, Cambridge Mass, 1971, σ. 314-354, John-Thomas Malakasses, The Greek Naval 

Building Program in 1910-1914 and the U.S., Ioannina, 1978. 

62. Σφαίρα 11/4/1901. Επίσης βλ. Μέγα Ελληνικό Βιογραφικό Λεξικό, τόμος III, σ. 

237. Πρόκειται για αναδημοσίευση τμημάτων της μελέτης του Α. Μ. Ανδρεάδη με τίτλο "La 

marine marchande Grecque", η οποία είχε δημοσιευθεί το 1913 στο περιοδικό Journal des 

Economistes ν.α\, το ίδιο έτος μεταφράστηκε στα ελληνικά και δημοσιεύθηκε στην εβδομαδιαία 

οικονομική και εμπορική επιθεώρηση "Μέτοχος". 
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Οι αγορές ατμόπλοιων χρηματοδοτήθηκαν επίσης από ναυτιλιακές και 
εμπορικές επιχειρήσεις που είχαν το κέντρο των δραστηριοτήτων τους σε βρε
τανικά λιμάνια και σε άλλα εμπορικά κέντρα της εποχής. Τα υψηλά συγκυρια
κά κέρδη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας προκάλεσαν επίσης τη μαζική το
ποθέτηση κεφαλαίων στην αγορά μετοχών ατμόπλοιων. Από τις αρχές του 
20ου αιώνα η εισαγωγή του θεσμού της ναυτικής υποθήκης έδωσε τη δυνατό
τητα να εξασφαλισθούν πρόσθετα κεφάλαια από αγγλικά ναυτιλιακά γρα
φεία.63 Το 1911 υπήρχαν 200 φορτηγά ατμόπλοια από 1200 μέχρι 6000 τό
νους που απασχολούνταν κυρίως σε δρομολόγια του εξωτερικού, 
μεταφέροντας σιτηρά από τον Εύξεινο και γαιάνθρακες από τη Βρετανία, την 
Ολλανδία και τη Γερμανία στα λιμάνια της Μεσογείου.64 Το 1912 η ελληνική 
εμπορική ναυτιλία ήταν δεύτερη μετά τη βρετανική στο εμπόριο της Μαύρης 
Θάλασσας.65 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι επέτρεψαν στην ελληνική φορτηγό ναυ
τιλία να πραγματοποιήσει και πάλι μεγάλα κέρδη τα οποία επενδύθηκαν γρή
γορα σε νέα ατμόπλοια.66 

Η πρόοδος που σημείωσε η φορτηγός ελληνική ναυτιλία καθώς και οι 
αλλαγές που επήλθαν στη διεξαγωγή των διεθνών μεταφορών τής επέτρεψαν 
από τη δεκαετία του 1880 να αρχίσει να διεισδύει στην εξυπηρέτηση του βο
ρειοατλαντικού εμπορίου. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3.16 του 
Παραρτήματος, η συμμετοχή των ελληνικών εμπορικών ατμόπλοιων στο βο
ρειοατλαντικό εμπόριο άρχισε να αυξάνεται σημαντικά από τη δεκαετία του 
1890. Το 1913 το ελληνικό ναυτικό διέθετε 74 ατμόπλοια για τις μεταφορές 
εμπορευμάτων από και προς τα λιμάνια της Αμερικής και 129 ατμόπλοια για 
τη διακίνηση εμπορευμάτων από τα λιμάνια του Εύξεινου προς αυτά του 
Ατλαντικού και αντίστροφα.67 Από τα διαθέσιμα στοιχεία επίσης προκύπτει 
ότι ο ελληνικός εμπορικός στόλος έφθασε να έχει μαζί με το νορβηγικό τη με
γαλύτερη αναλογία ατμόπλοιων trumpç, αλλά ταυτόχρονα να διαθέτει μικρή 
μέση χωρητικότητα ατμόπλοιων συγκριτικά με τους εμπορικούς στόλους των 
άλλων χωρών.68 Τέλος, ο στόλος των μικρότερων ατμόπλοιων (μέχρι 200 τό
νους), που εξυπηρετούσαν το εσωτερικό εμπόριο της χώρας ή έφθαναν μέχρι 

63. Lemos, ό.π., ο. 156-158. 
64. Σφαίρα 15/1/1911. 
65. Dakin, ό.π., σ. 380. 
66. Lemos, ό.π., σ. 158-159. 
67. Σφαίρα 13/1/1911 και 14/9/1913. 
68.0. Mance, International Sea Transport, Oxford University Press, London, 1945, o. 

68 και 173 Πίνακας III. 
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τα λιμάνια γειτονικών χωρών, σημείωσε οριακές αυξομειώσεις και το 1913 

απετελείτο από 26 πλοία (βλ. Πίνακα 3.17 του Παραρτήματος). 

Τα επιβατικά ατμόπλοια που χρησιμοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση 

κυρίως εσωτερικών δρομολογίων αγοράστηκαν αρχικά από την "Ελληνική 

Ατμοπλοία" και μετά το 1880 από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες, όπως η 

"Πανελλήνια Ατμοπλοϊκή", η "Ιονική Ατμοπλοία", η εταιρεία του Τζων Μακ 

Δούαλ, η "Ακτοπλοϊκή Εταιρεία Γουδή" κ.ά. Μέχρι το 1890 οι ελληνικές 

ατμοπλοϊκές εταιρείες είχαν αγοράσει περίπου 30 ατμόπλοια. Τα δρομολό

για που εκτελούσαν ήταν κυρίως εσωτερικά και δημιούργησαν ένα μόνο μικρό 

αριθμό γραμμών προς τη Μαύρη Θάλασσα και την Τεργέστη.69 Ο Πίνακας 

3.18 του Παραρτήματος παρουσιάζει την εξέλιξη του στόλου των ελληνικών 

ατμοπλοϊκών εταιρειών κατά τις αρχές του 20ου αιώνα. Το κυριότερο συμπέ-

ρασμ( που προκύπτει είναι ότι η δύναμη του στόλου αυτού παρουσιάζει στα

σιμότητα. 

3.5. Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό τελικά διαπιστώνουμε ότι η ανάπτυξη της ελληνό-

κτητης ιστιοφόρου ναυτιλίας καθορίστηκε από τις ευνοϊκές διεθνείς συγκυ

ρίες, τα οργανωτικά χαρακτηριστικά της ναυτιλίας και τις στενές διασυνδέ

σεις που αυτή ανέπτυξε με τις ακμάζουσες παροικίες Ελλήνων εμπόρων. 

Επίσης διευκολύνθηκε από το επίπεδο ανάπτυξης και το χαρακτήρα του αντα

γωνισμού της διεθνούς ναυτιλίας. 

Από τις πρώτες δεκαετίες όμως του 19ου αιώνα τα δεδομένα της διε

θνούς ναυτιλίας άλλαξαν με την καλύτερη οργάνωση της αγοράς ναυτιλιακών 

υπηρεσιών, την αύξηση του ανταγωνισμού και την υποκατάσταση των ιστιο

φόρων από τα ατμόπλοια στους εμπορικούς στόλους της εποχής. 

Η ελληνική ιστιοφόρος ναυτιλία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει με επιτυ

χία τα νέα δεδομένα της αγοράς ναυτιλιακών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να 

αντιμετωπίσει την ύφεση των δραστηριοτήτων της. Ένα τμήμα της ελληνό-

69. Lemos, ό.π., σ. 121, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, "Η Ελληνική Ναυτιλιακή Πολι
τική", Ναυτικά Χρονικά, 1977, σ. 10, Ερμούπολις 12/9/1864, Σφαίρα 14/3/1881, 5/6/1881, 
3/12/1883, 19/12/1887, 11/5/1888, 18/8/1898, 11/3/1899. Το τέλος της δεκαετίας του 1890 
μόνο η "Πανελλήνιος Ατμοπλοϊκή" εκτελούσε εξωτερικές γραμμές, διαθέτοντας 3 μόνο ατμό
πλοια. 
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κτητης ναυτιλίας προχώρησε στην εισαγωγή ατμόπλοιων στη φορτηγό ναυτι

λία. Μολονότι οι πλοιοκτήτες αυτοί προέρχονταν κυρίως από την ιστιοφόρο 

ναυτιλία γρήγορα επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στα ατμόπλοια, επιδιώ

κοντας να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το διεθνή ανταγωνισμό, σε αντίθεση με 

πλοιοκτήτες άλλων χωρών, όπως της Νορβηγίας, που εστράφησαν στη χρησι

μοποίηση βελτιωμένων τύπων ιστιοφόρων. 

Η ναυπήγηση ιστιοφόρων πλοίων αναπτύχθηκε, όπως διαπιστώσαμε, 

παράλληλα με την ανάπτυξη της ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας. Το αντι

κείμενο της παραγωγικής διαδικασίας επέτρεπε στα παραδοσιακά καρνάγια 

να ανταποκριθούν στη ζήτηση της ναυτιλίας, πραγματοποιώντας σημαντικό 

αριθμό ναυπηγήσεων. Αυτή η παραδοσιακή δραστηριότητα οδηγήθηκε σε πα

ρακμή, όταν μειώθηκαν δραματικά οι παραγγελίες ναυπήγησης ιστιοφόρων. 

Η μορφή οργάνωσης που επικρατούσε στα καρνάγια και το επίπεδο τεχνικών 

ικανοτήτων που διέθεταν αυτές οι μονάδες δεν άφηναν πολλά περιθώρια για 

την προσαρμογή τους στις νέες ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας, με την προ

σφορά υπηρεσιών συντήρησης ή κατασκευής ατμόπλοιων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε τη δημιουργία και ανάπτυξη των εγ

χώριων μονάδων ναυπήγησης ατμόπλοιων. Η ανάλυση των εξελίξεων στα 

ναυπηγεία της χώρας καλύπτει τις πηγές ζήτησης που επιδίωξαν να καλύψουν 

με τη δημιουργία τους και ένα σύντομο ιστορικό των τριών μεγαλύτερων1 μη-

χανουργικών-ναυπηγικών μονάδων. Η πρώτη από αυτές ήταν το εργοστάσιο 

της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" που ιδρύθηκε το 1859 στη Σύρο και στηρίχθη

κε, σε μεγάλο βαθμό, στην οικονομική ενίσχυση του κράτους, ενώ οι άλλες δύο 

μονάδες με παρόμοιο τεχνικό επίπεδο και κύκλο παραγωγικών δραστηριοτή

των ανήκαν στους Γ. Βασιλειάδη και Τζων Μακ Δούαλ και εγκαταστάθηκαν 

στον Πειραιά το 1861 και το 1873 αντίστοιχα. Παράλληλα, γίνεται προσπά

θεια να εντοπισθούν οι πηγές χρηματοδότησης, το ύψος των επενδύσεων κα

θώς και η διάρθρωση της παραγωγής των εξεταζόμενων μονάδων. 

4.1. Πηγές ζήτησης για τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
των μηχανουργείων-ναυπηγείων 

Οι εγχώριες εταιρείες κατασκευής ατμόπλοιων δεν ασχολήθηκαν μόνο 

με ναυπηγικές εργασίες. Αντίθετα, οι ναυπηγήσεις ατμόπλοιων αποτελούσαν 

μόνο μικρό τμήμα των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων, οι οποίες κάλυ

πταν τέσσερις περιοχές: α) παραγωγή εργαλείων και διαφόρων μεταλλικών 

αντικειμένων, β) κατασκευή ατμομηχανών και λεβήτων για τις τρέχουσες ανά

γκες διαφόρων βιομηχανιών, γ) ναυπήγηση ατμόπλοιων και δ) κατασκευή θα

λάσσιων μηχανών και λεβήτων καθώς και επισκευή ατμόπλοιων. Οι πελάτες 

1. Δεν εξετάζονται όλα τα εγχώρια μηχανουργεία στα πλαίσια αυτής της εργασίας, διότι, 

σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, αν και συμμετείχαν ως ένα βαθμό στην εκτέλεση ναυπηγι

κών εργασιών, δεν προχώρησαν στην ολοκληρωμένη κατασκευή ατμοπλοίων. 
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τους προέρχονταν από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Την εγχώρια αγορά 

αποτελούσαν η ναυτιλία, η βιομηχανία, ο αγροτικός τομέας και οι κρατικές 

παραγγελίες, ενώ οι ξένοι πελάτες προέρχονταν από το χώρο της ναυτιλίας 

και της βιομηχανίας. 

Οι πρώτες προσπάθειες χρησιμοποίησης ατμόπλοιων από την ελληνική 

εμπορική ναυτιλία σημειώθηκαν κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1860. Βέβαια 

η μαζική εισαγωγή ατμόπλοιων έλαβε χώρα μόνο στο τέλος του 19ου και στις 

αρχές του 20ου αιώνα. Κατά τα πρώτα στάδια αντικατάστασης του ιστίου 

από τον ατμό, οιΈλληνες πλοιοκτήτες στράφηκαν κυρίως προς την αγορά με

ταχειρισμένων πλοίων από το εξωτερικό. Οι γρήγορες τεχνικές αλλαγές της 

ατμήρους ναυτιλίας είχαν οδηγήσει στην απαξίωση και τη μείωση του κύκλου 

ζωής των χρησιμοποιούμενων ατμόπλοιων στις αναπτυγμένες βιομηχανικά 

χώρες της εποχής.2 Αργότερα και ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1900-1904, 

όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4.1 του Παραρτήματος, πραγματοποιήθηκε 

σημαντικός αριθμός νέων ναυπηγήσεων σε ναυπηγεία του εξωτερικού από με

γάλους ελληνικούς εφοπλιστικούς οίκους, πολλοί από τους οποίους είχαν 

ναυτιλιακά γραφεία στο εξωτερικό.3 

Οι εγχώριες παραγωγικές μονάδες δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν 

από την αυξανόμενη ζήτηση ατμόπλοιων που προκάλεσε η προοδευτική 

αναδιάρθρωση της ελληνικής ναυτιλίας. Αντίθετα περιορίστηκαν, όπως θα 

εξετάσουμε στη συνέχεια, στην κατασκευή ατμόπλοιων μικρής χωρητικότη

τας, κυρίως ρυμουλκών και πλοίων που χρησιμοποιήθηκαν στην ακτο

πλοΐα, με αποτέλεσμα να καλύψουν μικρό τμήμα της εγχώριας ζήτησης. 

Μερικά από τα ατμόπλοια που ναυπηγήθηκαν στην Ελλάδα πουλήθηκαν 

2. Ναυτικά Χρονικά 15/5/1949, σ. 7, Σφαίρα 23/5/1902, 5/1/1912, 7/8/1912, Αντωνό

πουλος, "Από του ιστίου εις τονατμόν, 1850-1914", ό.π., σ. 6. Η χρησιμοποίηση σχετικά απα

ξιωμένου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού των ανεπτυγμένων χωρών από τις χώρες που εισήλθαν 

με καθυστέρηση στη διαδικασία εκβιομηχάνισης ήταν μία συνηθισμένη πρακτική κατά τα πρώτα 

στάδια ανάπτυξης τους. Για παράδειγμα η Ιαπωνία στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της εισήγαγε 

εργαλειομηχανές που δεν χρησιμοποιούσαν πλέον οι ανεπτυγμένες χώρες (OECD, ό.π., σ. 45-

46). 

3. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε, από τους ιδιοκτήτες που εμφανίζονται στον 

Πίνακα 4.1 του Παραρτήματος, ότι οι Αφοι Σταθάτου, Α. Εμπειρίκος, Μ. Εμπειρίκος, Γ. 

Δρακούλης, Γ. Κυριακίδης είχαν αρχίσει τις δραστηριότητες τους στις μεταφορικές γραμμές 

του Δούναβη. Στη Ρωσία δημιούργησαν τις επιχειρήσεις τους οι Κούπας, Σιφναίος, Ρούσσος. 

Ο Βαλλιάνος και ο Μιχαλινός είχαν τα ναυτιλιακά γραφεία τους στο Λονδίνο. Ναυτικά 

Χρονικά 15/1/1970, σ. 1-3, Σφαίρα 17/3/1911. 
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στην Τουρκία και τη Ρωσία.4 

Η χρησιμοποίηση ατμόπλοιων στη διακίνηση εμπορευμάτων από/προς 

τα ελληνικά λιμάνια, ανεξάρτητα από την εθνικότητα των πλοιοκτητών, δημι

ούργησε ζήτηση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών. Τα ατμόπλοια που 

προσέγγιζαν τα ελληνικά λιμάνια και γενικότερα τα ατμόπλοια που διακινού

σαν το εμπόβιο της Μεσογείου αντιμετώπιζαν, όπως ήταν φυσικό, έκτακτα 

προβλήματα συντήρησης, δημιουργώντας έτσι μια προοδευτικά αυξανόμενη 

ζήτηση για υπηρεσίες επισκευαστικής υποστήριξης.5 Τα εγχώρια μηχανουρ

γεία άρχισαν προοδευτικά να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες, οι οποίες αυξά

νονταν παράλληλα με την ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών στην περιο

χή και την αυξανόμενη χρησιμοποίηση των ατμόπλοιων. Η ζήτηση για 

συντήρηση και επισκευές ατμόπλοιων από την ελληνική αλλά και την αλλοδα

πή εμπορική ναυτιλία προσέφερε σημαντικό φόρτο εργασίας στις εγχώριες 

ναυπηγικές μονάδες. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις στον τύπο της εποχής ότι τα 

μηχανουργεία-ναυπηγεία σε περιόδους ύφεσης των εργασιών τους στηρίχθη

καν στις επισκευές ατμόπλοιων.6 

Οι ναυπηγικές εργασίες των μηχανουργείων-ναυπηγείων αυξήθηκαν με 

την προσθήκη κρατικών παραγγελιών για την επισκευή και υποστήριξη πολε

μικών πλοίων που ανατέθηκαν κυρίως στις επιχειρήσεις Βασιλειάδη και Μακ 

Δούαλ. 

Η επισκευή, υποστήριξη και σε ορισμένες περιπτώσεις κατασκευή του 

μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών μονάδων που δημιουργήθηκαν κα

τά την εξεταζόμενη περίοδο, αποτέλεσαν μια πρόσθετη αγορά για τα εγχώρια 

μηχανουργεία, όπως επίσης και η κατασκευή εργαλείων για τον αγροτικό το

μέα και διάφορων μεταλλικών αντικειμένων γενικής χρήσεως. Η απουσία 

ανεξάρτητων μηχανουργείων επέτρεψε στα μηχανουργεία-ναυπηγεία να κα-

4. Accounts and Papers, 1896, αρ. τόμου 86, έτος αναφ. 1895, σ. 243, Σφαίρα 11/9/1896, 

2/6/1889, Αργώ, Ιανουάριος 1968, σ. 174-5. 

5. Το εργοστάσιο της Ελληνικής Ατμοπλοίας ήταν το πρώτο επισκευαστικό κέντρο που 

δημιουργήθηκε στο χώρο της Αν. Μεσογείου. Τον Αύγουστο του 1860 σε επιστολή του Δ/ντή 

της Ατμοπλοϊκής Εταιρείας προς την ETE, για παροχή δανείου, αναφέρεται ότι μετά την από

κτηση των νέων ατμόπλοιων και την οριστικοποίηση των δρομολογίων καθίσταται απολύτως 

αναγκαία η ολοκλήρωση του εργοστασίου για τις επισκευές των ατμόπλοιων μια που δεν υπήρ

χαν εναλλακτικές λύσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. ΙΑ/ΕΤΕ, XXV 

Έργα, Α Ναυτιλιακά, φ. 32 και Αντωνόπουλος^, "Από του ιστίου εις τον ατμόν, 1850-1914", 

ό.π., σ. 10. 

6. Σφαίρα 23/1/1898. 

123 



λύψουν τμήμα της εγχώριας ζήτησης για απλά μηχανήματα και διάφορες μη

χανουργικές εργασίες που προέκυπταν από την εγκατάσταση και λειτουργία 

των πρώτων ατμοκίνητων εργοστασίων της χώρας, καθώς και από την προ

σπάθεια εκμηχάνισης του γεωργικού τομέα. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός 

ατμομηχανών και λεβήτων που κατασκευάστηκαν κυρίως από τις εταιρείες Γ. 

Βασιλειάδη και Τζων Μακ Δούαλ πουλήθηκαν στο εξωτερικό και ιδιαίτερα 

στην Τουρκία και σε μικρότερη κλίμακα στη Ρωσία και τη Βουλγαρία.7 

Μπορούμε να συνοψίσουμε με τη διαπίστωση ότι η ζήτηση για την παρα

γωγή των μηχανουργείων-ναυπηγείων προήλθε από την εγχώρια αγορά και το 

εξωτερικό. Δραστηριότητες όπως οι επισκευές και η συντήρηση ατμόπλοιων 

εξυπηρετούσαν σε μεγάλο βαθμό ξένα ατμόπλοια. Σημαντική ζήτηση από τις 

αγορές της Τουρκίας και της Ρωσίας εκδηλώθηκε για ατμομηχανές και λέβητες 

διαφόρων τύπων. Η εγχώρια ναυπήγηση ατμόπλοιων όμως δεν μπόρεσε να 

ανταποκριθεί στην εκδηλωθείσα ζήτηση της ελληνόκτητης ναυτιλίας και πε

ριορίστηκε στη ναυπήγηση ενός περιορισμένου αριθμού μικρών ατμόπλοιων. 

4.2. Ιστορικό δημιουργίας και πηγές χρηματοδότησης της διαδικασίας 

μεγέθυνσης 

Το εργοστάσιο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" άρχισε να λειτουργεί το 

1859. Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των πλοίων της "Ελληνικής 

Ατμοπλοίας" καθώς και τη γενικότερη ζήτηση της ατμήρους ναυτιλίας στην 

περιοχή.8 Το δεύτερο μηχανουργείο-ναυπηγείο ιδρύθηκε το 1861 από τους Γ. 

Βασιλειάδη, Σ. Αναστασιάδη, Α. Διαμαντίδη και Κ. Βλάγκαλη με την επωνυ

μία "Γ. Βασιλειάδης & Σία". Ο κύριος μέτοχος της εταιρείας ήταν ο Γ. Βασι

λειάδης 50 ετών, εγγράμματος επιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη.9 

7. Το έτος 1887 υπήρχε αναφορά στον τύπο της εποχής ότι τα μηχανουργεία Γ. Βασι

λειάδη και Τζων Μακ Δούαλ συντηρούνταν κυρίως με παραγγελίες από την Τουρκία. 

ΙΑ/Πειραιώς, φ. Α, 1863, Σφαίρα 12/1/1896, Γρηγοριάδης, ό.π., ο. 25, Ν. Καλαμίτσης, Η 

Βιομηχανία τον Πειραιώς, Πειραιάς, 1960, σ. 49, Ακρόπολις 20/10/1887. 

8. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Ατμοπλοϊκή Εταιρεία, φ. 44. 

9. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για τη χρονολογία ίδρυσης του εργοστασίου. Οι χρονο

λογίες που έχουν κατά καιρούς προταθεί ποικίλλουν από το 1858 μέχρι το 1861. Δεχόμεθα το 

έτος 1861, διότι το αναφέρει ο ίδιος ο Γ. Βασιλειάδης ως έτος ίδρυσης του μηχανουργείου του, 

σε αίτηση του για χορήγηση δανείου προς την ETE. Επίσης το έτος 1861 αναφέρεται σε αίτηση 

του Γ. Βασιλειάδη προς το Δήμο Πειραιώς για τη χορήγηση άδειας ανέγερσης του εργοστασίου 

του. Το έτος αυτό αναφέρει και ο Δήμος Πειραιώς ως έτος ίδρυσης του μηχανουργείου στις 
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To 1873 ιδρύθηκε το μηχανουργείο "Ήφαιστος" από τον Τζων Μακ Δούαλ, 

ο οποίος είχε γεννηθεί στη Σκωτία το 1829. Είχε σπουδάσει μηχανικός και 

υπηρέτησε στο βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό. Όταν έφυγε από το Βασιλικό 

Ναυτικό δούλεψε σε αγγλικά ναυπηγεία. Το 1860 προσελήφθη ως πρώτος μη

χανικός στο ατμόπλοιο "Ομόνοια" της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" και έτσι 

εγκαταστάθηκε στη Σύρο. Στην αρχή εργάστηκε για την "Ελληνική Ατμο

πλοία" και αργότερα δημιούργησε ιδιόκτητο μηχανουργείο-ναυπηγείο στον 

Πειραιά.10 

Η αρχική επένδυση για τη δημιουργία των μηχανουργείων-ναυπηγείων 

"Γ. Βασιλειάδης & Σία" καθώς και του "Ήφαιστος" χρηματοδοτήθηκε κατά 

βάση από ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών τους. Το ιδρυτικό κεφάλαιο της 

επιχείρησης Γ. Βασιλειάδη ανερχόταν σε 260.000 δραχμές περίπου, αλλά 

δεν γνωρίζουμε τα επιμέρους ποσοστά συμμετοχής των μετόχων σε αυτό. 

Γνωρίζουμε όμως ότι το οικόπεδο όπου εγκαταστάθηκε το εργοστάσιο αγο

ράστηκε από τον Γ. Βασιλειάδη, ο οποίος είχε φέρει σημαντικά κεφάλαια 

από την Κωνσταντινούπολη.11 Το ιδρυτικό κεφάλαιο του μηχανουργείου " 

Ήφαιστος" ήταν 400.000 δραχμές. Το ποσό αυτό είχε διαθέσει ο ίδιος ο 

Τζων Μακ Δούαλ, εκτός από 66.000 δραχμές τις οποίες είχε δανεισθεί από 

το Ν. Μελετόπουλο, εμποροκτηματία του Πειραιά, από τον οποίο αγόρασε 

και το οικόπεδο όπου εγκατέστησε το μηχανουργείο του.12 Τα διαθέσιμα 

στοιχεία για την "Ελληνική Ατμοπλοία" αναφέρονται στο σύνολο των δρα

στηριοτήτων της εταιρείας (ναυτιλιακές και εργοστασιακές), με αποτέλεσμα 

να μην μπορούμε να προσδιορίσουμε το ύψος των επενδύσεων που πραγμα

τοποιήθηκαν στο εργοστάσιο. Έτσι περιοριζόμαστε να αναφέρουμε ότι το 

1857 ιδρύθηκε η ατμοπλοϊκή εταιρεία με την επωνυμία "Ελληνική 

Ατμοπλοία". Στο εταιρικό κεφάλαιο της συνέβαλαν το κράτος, η Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος (ETE) και ιδιώτες κεφαλαιούχοι από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Το ιδρυτικό κεφάλαιο ανερχόταν σε 1.094.000 δραχμές και απε-

τελείτο από 2.189 μετοχές. Το κράτος ήταν ο κυριότερος μέτοχος κατέχο-

πληροφορίες που παρέχει το Υπουργείο Εσωτερικών για την τοπική βιομηχανία. ΙΑ/ΕΤΕ, XXI 

Αλληλογραφία Β Ιδιώτες, φ. 23, ΙΑ/Πειραιώς, 1861, φ. Α, 1875, φ. Β, 1864, φ. Α. Μια άλλη 

πληροφορία αναφέρει ότι το μηχανοποιείο συστάθηκε το 1850, αλλά επισήμως καταχωρήθηκε 

ότι ιδρύθηκε το 1861, όταν είχε ήδη γνωρίσει αξιόλογη ανάπτυξη, Καλαμίτσης, ό.π., σ. 15. 

10. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Μακ Δούαλ φ. 92, Σφαίρα 6/10/1897, Αργώ, Ιανουάριος 1986, σ. 174. 

11. ΙΑ/Πειραιώς, 1861, φ. Α, 1879, φ. Δ, Αγριαντώνη, ό.π., σ. 104. 

12. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Μακ Δούαλ, φ. 92. 
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ντας 800 μετοχές και ακολουθούσε η ETE με 400 μετοχές.13 

Στη χρηματοδότηση της διαδικασίας μεγέθυνσης αυτών των εταιρειών, 

μολονότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προσφέρουν συστηματική πληροφόρηση 

σχετικά με τις πήγες χρηματοδότησης και το ύψος των επενδύσεων, σημαντικό 

ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο, 

όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε, οι εταιρείες Γ. 

Βασιλειάδη και Τζων Μακ Δούαλ συνάντησαν σημαντικές δυσκολίες, στην 

προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν δανειακά κεφάλαια. 

Από τη μέχρι τώρα αποδελτίωση του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής 

Τράπεζας έχουν προκύψει ορισμένα στοιχεία σχετικά με τη δανειοδότηση των 

μηχανουργείων-ναυπηγείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τη δημιουργία 

της και μέχρι το 1890 η "Ελληνική Ατμοπλοία" έλαβε τρία μεγάλα δάνεια από 

την ETE. Το Δεκέμβριο του 1859 έλαβε πίστωση δι' ανοικτού λογαριασμού 

1.000.000 δραχμές. Το Μάιο του 1883 εγκρίθηκε από την ETE νέα πίστωση 

1.000.000 δραχμών και το Σεπτέμβριο του 1887 έλαβε δάνειο 660.000 δραχ

μές. Παράλληλα ενισχύθηκε με ετήσιες κρατικές επιχορηγήσεις. Μ 

Από το έτος 1890 η "Ελληνική Ατμοπλοία" άρχισε να αντιμετωπίζει ση

μαντικά προβλήματα ρευστότητας και προσπάθησε να πετύχει διακανονισμό 

των χρεών της με τη συνδρομή της ETE και του κράτους.15 Το 1892 η εταιρεία 

νοίκιασε τα ατμόπλοια της στον Μακ Δούαλ. Ο μισθωτής ανέλαβε την παράλ

ληλη υποχρέωση να διατηρήσει σε λειτουργία το εργοστάσιο της εταιρείας και 

μόνο εκεί να επισκευάζει και να συντηρεί τα ναυλωμένα ατμόπλοια. Οι σχέ

σεις όμως του Τζων Μακ Δούαλ με την "Ελληνική Ατμοπλοία" δεν ήταν αρ

μονικές. Ο μισθωτής δεν κατέβαλε τα συμφωνημένα μισθώματα στην εταιρεία. 

Τα συσσωρευμένα προβλήματα οδήγησαν την "Ελληνική Ατμοπλοία" σε πτώ

χευση το έτος 1893. Τα ατμόπλοια και το ναυπηγείο βγήκαν σε πλειστηρια

σμό. Το εργοστάσιο και το ναυπηγείο περιήλθαν στην κατοχή της ETE αντί 

2.500.000 δραχμών.16 Στη συνέχεια αγοράστηκαν από τους μεγαλύτερους με-

13. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Ατμοπλοϊκή Εταιρεία, φ. 44 (Καταστατικό της Εταιρείας Ν.ΣΠΑ 

22/4/1855, ΒΔ. 28/10/1856). Για την παρουσίαση των συνθηκών που προσδιόρισαν τη δημι

ουργία και την εξέλιξη της Ατμοπλοϊκής Εταιρείας βλ. τη σχετική μελέτη του Κωνσταντίνου 

Παπαθανασόπουλου, Εταιρεία Ελληνικής Ατμοπλοίας (1855-1872), Μορφωτικό Ίδρυμα 

ETE, Αθήνα, 1988. 

14. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Ατμοπλοϊκή Εταιρεία, φ. 44, Πατρίς 13/7/1893, Ε' συνέδριο Ελληνι 

κής Εταιρείας Οικονομικών Επιστημών, Η Εμπορική Ναυτιλία της Ελλάδος, σ. 486. 

15. ΙΑ/ETE, ΧΙΑ Ατμοπλοϊκή Εταιρεία, φ. 45. 

16. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Ατμοπλοϊκή Εταιρεία, φ. 44, ΧΙΔ Τζων Μακ Δούαλ, φ. 92,1 Δάνεια, 

ΙΔ Τίτλοι Δανείων, Πατρίς 17/9/1893. 
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τόχους της "Νέας Ελληνικής Ατμοπλοίας" και λειτούργησαν ανεξάρτητα από 

τις άλλες δραστηριότητες της ατμοπλοϊκής εταιρείας.17 

Το 1905 εμφανίστηκαν νέα προβλήματα. Η "Νέα Ελληνική Ατμοπλοία" 

περιήλθε σε πτώχευση. Τα έξι μεγαλύτερα ατμόπλοια της εταιρείας αγοράστη

καν από τους μετόχους του Νεωρίου. Οι αλλαγές αυτές επέφεραν μεταβολές 

και στη διεύθυνση της εταιρείας, την οποία ανέλαβε ο μέτοχος Θ. Πετρο-

κόκκινος.18 

Από τα πρώτα στάδια της λειτουργίας της η εταιρεία Γ. Βασιλειάδη υπο

στηρίχθηκε οικονομικά από την ETE. Το Μάιο του 1862 πήρε ενυπόθηκο πε

νταετές δάνειο αξίας 20.000 δραχμών.19 Το εργοστάσιο της εταιρείας αποτε

φρώθηκε τον Ιούλιο του 1868 και ξαναλειτούργησε το επόμενο έτος με τη 

βοήθεια δανείου που έλαβε πάλι από την ETE. Επρόκειτο για πίστωση 

200.000 δραχμών, τις οποίες ο Γ. Βασιλειάδης εισέπραξε, αφού υποθήκευσε 

το εργοστάσιο, και το ελληνικό δημόσιο εγγυήθηκε για την αποπληρωμή του 

δανείου. Το δάνειο αυτό δόθηκε με αποκλειστικό σκοπό την επαναλειτουργία 

του εργοστασίου μετά την πυρκαγιά. Ωστόσο χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο για 

την επαναλειτουργία του εργοστασίου αλλά και για τη σημαντική επέκταση 

του μηχανολογικού εξοπλισμού.20 

Στις 19 Οκτωβρίου 1868 αποχώρησαν οι άλλοι συνέταιροι και στο εξής 

μοναδικός ιδιοκτήτης του μηχανουργείου εμφανίζεται ο Γ. Βασιλειάδης. Το 

1872 ζήτησε δάνειο 150.000 δραχμών από την ETE για τη βελτίωση και επέ

κταση του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και των κτιριακών εγκαταστά

σεων του εργοστασίου. Η Εθνική Τράπεζα δε δέχτηκε να υποθηκεύσει για δεύ

τερη φορά το ίδιο εργοστάσιο και ο Γ. Βασιλειάδης ζήτησε τη συνδρομή της 

κυβέρνησης για να μπορέσει να πάρει το δάνειο. Η Βουλή αποδέχτηκε το αί

τημα του Γ. Βασιλειάδη και ψήφισε νόμο με τον οποίο το δημόσιο εγγυήθηκε 

17. Ναυτική Ελλάς, Σεπτέμβριος 1954, τ. 251, σ. 6 και Οκτώβριος 1954, τ. 252, σ. 12, 

Σφαίρα 20/1/1899. 

18. Ναυτική Ελλάς, Σεπτέμβριος 1954, τ. 251, σ. 6. 

19. ΙΑ/ETE, Χ Δάνεια, Γ. Ενυπόθηκα Δάνεια, φ. 44. 

20. Μ. Μπούκα, Οδηγός, εμπορικός, γεωγραφικός, ιστορικός των πλείστων κυριοτέρων 

πόλεων της Ελλάδος του έτους 1875, τυπ. "Ελληνικής Ανεξαρτησίας", Αθήνα 1875, σ. 302, 

Φωνή του Πειραιά 18/10/1868 και 14/6/1869, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 3/1/1869, Ν. ΣΟΗ, 

ΙΑ/Τράπεζα Αθηνών, φ. 140, Ενυπόθηκων Δανείων Κεντρικού. Υπάρχουν διαφορετικές πλη

ροφορίες τόσο για την ημερομηνία αποτέφρωσης όσο και επαναλειτουργίας του εργοστασίου. 

Οι χρονολογίες 1868 και 1869 αντίστοιχα θεωρούνται οι πλέον αξιόπιστες μια που αναφέρο

νται στον τύπο της εποχής και τις αποφάσεις της Βουλής. 
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για την αποπληρωμή του δανείου το έτος 1875, δηλαδή με καθυστέρηση τριών 

χρόνων. Από τα διαθέσιμα στοιχεία όμως προκύπτει ότι τελικά δε χορηγήθηκε 

το σχετικό δάνειο/Ετσι τη δεκαετία του 1870, αν και η εταιρεία πραγματοποί

ησε, όπως θα αναφέρουμε στη συνέχεια, σημαντική επέκταση τόσο του χώρου 

εγκατάστασης της όσο και του παραγωγικού εξοπλισμού της, δεν έλαβε κανέ

να δάνειο και μόνο αργότερα, το 1884, έλαβε ένα πενταετές δάνειο 30.000 

δραχμών υποθηκεύοντας τελικά για δεύτερη φορά το εργοστάσιο της.21 

Το Φεβρουάριο του 1888 τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας μεταβι

βάστηκαν από τον Γ. Βασιλειάδη στη νεοσυσταθείσα ανώνυμη εταιρεία 

"Ελληνικόν Μηχανοποιείον Βασιλειάδη".22 Το καταστατικό της νέας εταιρεί

ας επικυρώθηκε με Βασιλικό Διάταγμα στις 21 Απριλίου 1889. Στην εταιρεία 

αυτή συμμετείχαν, εκτός από τον Γ. Βασιλειάδη, ο γιος του, Β. Γ. Βασιλειά

δης, οι Ν. Βάγκαλης μηχανικός, Α. Μάτσας μηχανικός, Π. Καλλιγάς μηχανι

κός, Π. Κυριάκος μηχανικός, καθηγητής Πολυτεχνείου και ο Ι. Ηλιάσκου 

τραπεζίτης από την Κωνσταντινούπολη. Το ιδρυτικό κεφάλαιο της νεοϊδρυ

θείσας εταιρείας ανήλθε σε 750.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 3.000 μετοχές 

προς 250 δραχμές η μία. Το επόμενο έτος (20/2/1890) τα κεφάλαια της εται

ρείας αναπροσαρμόστηκαν φθάνοντας το 1.500.000 δραχμές, διανεμημένων 

σε 6.000 μετοχές, αξίας 250 δραχμών η καθεμία.23 Η δημιουργία ανώνυμης 

εταιρείας επέτρεψε στο Γ. Βασιλειάδη να συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια 

για την περαιτέρω επέκταση της επιχείρησης του. 

Από τα μέσα και μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1890 η εταιρεία κατέ

φυγε δύο φορές σε δανεισμό από την ETE και έλαβε άλλες δύο φορές πίστωση 

από την Τράπεζα Αθηνών. Τον Ιούνιο του 1895 η εταιρεία έλαβε δάνειο 

ύψους 31.429 δραχμών από την ETE. Το δάνειο αυτό, μαζί με δάνεια ύψους 

208.571 δραχμών που είχαν μεταφερθεί από την παλιά εταιρεία, ανέβασαν το 

χρέος προς την ETE σε 240.000 δραχμές. Αργότερα η εταιρεία έλαβε νέο δά

νειο από την ETE, με περίοδο εξόφλησης τριάντα χρόνια, αξίας 300.000 

δραχμών εγγράφοντας σε δεύτερη υποθήκη το εργοστάσιο της και σε πρώτη 

υποθήκη το οικόπεδο της εταιρείας στη θέση Κάβο Κ*ράκαρη στο λιμάνι του 

Πειραιά, εκτάσεως 60.000 τετρ. πήχεων, τμήμα της οποίας είχε παραχωρηθεί 

από το κράτος για την εγκατάσταση του ναυπηγείου. Το Μάρτιο του 1899 η 

21. Εφημερίς Συζητήσεων της Βουλής 16/6/1872,26/11/1874,8/12/1875 και 28/3/1875. 

22. ΙΑ/Τράπεζα Αθηνών, Ενυπόθηκων Δανείων Κεντρικού, φ. 140. 

23. Εφημερίς Κυβερνήσεως 18/2/1888, ΙΑ/Τράπεζα Αθηνών, Ενυπόθηκων Δανείων 

Κεντρικού, φ. 140. 
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Τράπεζα Αθηνών άνοιξε ενυπόθηκο πίστωση δι' ανοικτού λογαριασμού 

100.000 δραχμών στην εταιρεία, εγγράφοντας εκ νέου σε υποθήκη το εργο

στάσιο, τον περιβάλλοντα χώρο καθώς και το οικόπεδο στη θέση Κάβο 

Κράκαρη.24 Το 1898 η εταιρεία μεταφέρθηκε στην είσοδο του λιμανιού, στο 

οικόπεδο που διέθετε στην περιοχή Κάβο Κράκαρη.25 Στις 15 Φεβρουαρίου 

1903, η εταιρεία μετονομάστηκε σε "Ελληνικό Μηχανοποιείον και Ναυπη-

γείον Βασιλειάδη".26 Τον Αύγουστο του 1906 η Τράπεζα Αθηνών άνοιξε νέα 

πίστωση δι' ανοικτού λογαριασμού 65.000 δραχμών στην εταιρεία. 

Η επιχείρηση Τζων Μακ Δούαλ ζήτησε δάνειο από την ETE ένα χρόνο 

μετά την έναρξη των εργασιών της. Στις 29 Απριλίου 1874 έλαβε πίστωση δι' 

ανοικτού λογαριασμού αξίας 100.000 δραχμών εγγράφοντας σε πρώτη υπο

θήκη το μηχανουργείο της. Το δάνειο αυτό χρησιμοποιήθηκε για την αγορά 

μηχανών και τη βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου. 

Παράλληλα ο Τζων Μακ Δούαλ κατέφυγε και σε ιδιώτες για την εξεύρεση των 

κεφαλαίων που χρειάζονταν για την επέκταση της επιχείρησης του. Το έτος 

1874 έλαβε δάνειο από το Ν. Μελετόπουλο αξίας 30.000 δραχμών. Το δάνειο 

αυτό ο Ν. Μελετόπουλος μεταβίβασε (15/11/1877) στην ETE. Εξοφλήθηκε δε 

από τον Μακ Δούαλ με αρκετή καθυστέρηση στις 21 Οκτωβρίου 1882. Στις 12 

Φεβρουαρίου 1877 το ναυπηγείο "Ήφαιστος" έλαβε δάνειο αξίας 50.000 

δραχμών από τον τραπεζίτη Γ. Σκουζέ, υποθηκεύοντας εκ νέου το εργοστάσιο 

της επιχείρησης. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους μεταβιβάστηκε το δάνειο από 

το Γ. Σκουζέ στην ETE.27 

Το 1878 το μηχανουργείο "Ήφαιστος" μετατράπηκε σε ομόρρυθμο 

εταιρεία στην οποία εκτός από το Μακ Δούαλ συμμετείχε ο Βρετανός μηχανι

κός Γ. Βαρβούρ.28 Στις 27 Ιουλίου 1891 η νέα επιχείρηση προσέφυγε εκ νέου 

στην ETE και έλαβε πενταετές δάνειο αξίας 100.000 δραχμών υποθηκεύοντας 

και πάλι το εργοστάσιο. Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει ο τρόπος 

χρησιμοποίησης του δανείου. Το 1892 ζητήθηκε η συνδρομή της ETE για ένα 

ακόμη δάνειο αξίας 200.000 δραχμών, με σκοπό τη ναυπήγηση μεγάλου ατμό

πλοιου, αλλά τα στοιχεία που διαθέτουμε δε μας παρέχουν περισσότερες πλη-

24. ΙΑ/Τράπεζα Αθηνών, Ενυπόθηκων Δανείων Κεντρικού, φ. 140. 

25. ΙΑ/Πειραιώς, 1898, φ. Γ, Σφαίρα23/1/1898. 

26. Φωνή τον Πειραιώς 22/1/1955, Πλήρης Οδηγός του Πειραιώς, 1906-1907, Βιομη-

χανία-Εμπόριο-Ναντιλία-Αρχαιολογία-Τοπογραφία, Διευθύνσεις, οδοί Πειραιώς, Βιβλιο

χαρτοπωλείο "Ο Ερμής" Ν. Αλεξάκη, Πειραιεύς, 1906 (Πειρα'ίκόν Αρχείο Ι. Μελετόπουλος). 

27. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Τζων Μακ Δούαλ, φ. 92. 

28. Ποσειδών!!75/1878 (Διαφημιστική καταχώρηση της εταιρείας). 
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ροφορίες.29 Επίσης δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για άλλες πήγες 

χρηματοδότησης της εταιρείας και, λόγω της περιορισμένης τεκμηρίωσης που 

παρέχει το αρχείο της ETE, δεν μπορούμε με βεβαιότητα να γνωρίζουμε αν 

έλαβε και άλλα δάνεια μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1890. 

Στις 4 Οκτωβρίου 1.897 πέθανε ο Τζων Μακ Δούαλ και στις 28 Οκτω

βρίου 1899 ο Γ. Βαρβούρ. Η επιχείρηση περιήλθε στον εγγονό του Τζων Μακ 

Δούαλ, τον Τζων-Τζέιμς Μακ Δούαλ.30 Ο θάνατος των ιδρυτών της επιχείρη

σης φαίνεται ότι επέδρασε αρνητικά στην εξέλιξη της. Στις αρχές του 20ου αι

ώνα δεν υπάρχουν πληροφορίες για νέες επενδύσεις του ναυπηγείου '"Ηφαι

στος", ενώ από τα στοιχεία που θα παραθέσουμε στη συνέχεια προκύπτει ότι 

περιορίστηκαν και οι παραγωγικές του δραστηριότητες. 

Από την περιγραφή που προηγήθηκε, μπορούμε καταρχήν να διαπιστώ

σουμε ότι τα εξεταζόμενα ναυπηγεία ήταν νέες παραγωγικές μονάδες, χωρίς 

να αποτελούν συνέχεια των γνωστών παραδοσιακών μονάδων ναυπήγησης 

ιστιοφόρων πλοίων. Ο Πειραιάς αποτέλεσε το νέο κέντρο ναυπηγικής δρα

στηριότητας, με εξαίρεση το ναυπηγείο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" που 

εγκαταστάθηκε στη Σύρο. Αναφορικά με τη χρηματοδότηση της διαδικασίας 

μεγέθυνσης αυτών των εταιρειών, οι πιστώσεις που χορηγήθηκαν προέρχο

νταν κυρίως από την ETE. Όταν τα μηχανουργεία-ναυπηγεία επρόκειτο να 

προβούν σε νέες επενδύσεις ή ακόμη να αναλάβουν πολυδάπανες κατασκευα

στικές εργασίες, η κυριότερη πηγή κεφαλαίων ήταν ο μεσοπρόθεσμος δανει

σμός από την ETE, που αντιστοιχούσε προφανώς σε νέες επενδύσεις και κε

φάλαια κινήσεως για τα επόμενα χρόνια. Τα ακίνητα περουσιακά στοιχεία και 

ο συσσωρευμένος πλούτος των επιχειρηματιών είχαν κατά τα φαινόμενα χρη

σιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της αρχικής επένδυσης, τη δημιουργία δη

λαδή των επιχειρήσεων, γεγονός που εξηγεί αφενός το περιορισμένο ύψος των 

διαθέσιμων ίδιων κεφαλαίων και αφετέρου τις δυσκολίες εξασφάλισης δανει

ακών κεφαλαίων μετά τις αλλεπάλληλες υποθήκες του εργοστασιακού χώρου 

και του μηχανολογικού εξοπλισμού των ναυπηγείων. 

4.3. Διάρθρωση της παραγωγής 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουμε την παραγωγική δραστηριότητα 

29. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Μακ Δούαλ, φ. 92. 
30. Σφαίρα 29/10/1899, Αργώ, Ιανουάριος 1968, σ. 175. 
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των τριών σημαντικότερων μηχανουργικών-ναυπηγικών μονάδων της χώρας. 

Μολονότι τα διαθέσιμα στοιχεία είναι περιορισμένα και μερικές φορές δεν 

συμφωνούν μεταξύ τους, πιστεύουμε ότι η ανάλυση του βαθμού τεχνολογικής 

συνθετότητας των παραχθέντων προϊόντων σε συνδυασμό με την περιγραφή 

της τεχνικής υποδομής, που θα παρουσιάσουμε στο πέμπτο κεφάλαιο, θα μας 

επιτρέψουν να προχωρήσουμε σε μια σκιαγράφηση των τεχνικών ικανοτήτων 

που διέθεταν τα μηχανουργεία-ναυπηγεία. 

4.3.1. Εργοστάσιο-Ναυπηγείο "Ελληνικής Ατμοπλοίας" 

Το εργοστάσιο-ναυπηγείο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" άρχισε να λει

τουργεί συστηματικά από το 1861. Το εργοστάσιο απασχολήθηκε κυρίως με 

επισκευές, συντήρηση και καθαρισμό ατμόπλοιων. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

σε μεγάλο βαθμό αφενός στην έλλειψη άλλου εργοστασίου-ναυπηγείου στην 

περιοχή της Αν. Μεσογείου κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του και αφε

τέρου στις κατάλληλες παραγωγικές εγκαταστάσεις (νεωλκείο) που εξαρχής 

διέθετε. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1861-1914 στις εγκαταστάσεις της 

"Ελληνικής Ατμοπλοίας" πραγματοποιήθηκαν επισκευές, συντήρηση και κα

θαρισμός μεγάλου αριθμού ατμόπλοιων, τόσο ελληνικών όσο και ξένων. 

Μέχρι το 1870 ένας σημαντικός αριθμός εμπορικών και πολεμικών ατμό

πλοιων με ελληνική και ξένη σημαία καθαρίστηκαν και επισκευάστηκαν.31 Το 

έτος 1876 στην αναφορά του άγγλου προξένου της Σύρου, υπάρχει η πληρο

φορία ότι μεγάλος αριθμός ξένων και ελληνικών πλοίων καθαρίστηκαν στο 

ναυπηγείο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας".32 Το 1891 καθαρίστηκαν 14 ατμό

πλοια της εταιρείας, 12 ξένα ατμόπλοια καθώς και ένα σιδερένιο ιστιοφόρο.33 

Το 1901 καθαρίστηκαν και επισκευάστηκαν τορπιλλοβόλα και αντιτορπιλλι-

κά πλοία του ρώσικου στόλου που βρίσκονταν στη Μεσόγειο.34 Το 1903 κα

θαρίστηκαν 33 ατμόπλοια και επισκευάστηκαν 35.35 Το 1904 καθαρίστηκαν 

31. Τιμ. Δ. Αμπελάς, Ιστορία της νήσου Σύρου, τυπ. Ρ. Πρίντεζη, Σύρος, 1874, σ. 711, 

Πανδώρα 15/7/1868, σ. 156. 

32. Accounts and Papers, 1876, αρ. τόμου 75, έτος αναφ. 1875, σ. 545-560. 

33. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Ατμοπλοϊκή Εταιρεία, φ. 44, (Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, κατά το έτος 1892, σ. 20-21). 

34. Δημ. Αθ. Κρίνος, "Ναυπηγεία και Σιδηρουργεία της Σύρου του 19ου αιώνα", 

Ναυτική Ελλάς, τ. 252, έτος 1954, σ. 12. 

35. Accounts and Papers, 1904, αρ. τόμου 99, έτος αναφ. 1903, σ. 530-532. 
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και βάφτηκαν 39 ατμόπλοια και επισκευάστηκαν 46. Επίσης επισκευάστηκαν 

35 ατμόπλοια το 1907.36 Η έλλειψη δεξαμενής μεγαλύτερης των 2.500 τόνων 

περιόριζε την προσφορά υπηρεσιών στα πλοία που ξεπερνούσαν αυτή τη χω

ρητικότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 1888 το ατμόπλοιο "Sindh" δεν 

μπόρεσε να επισκευαστεί στο ναυπηγείο της Ατμοπλοϊκής εταιρείας, διότι η 

χωρητικότητα του ήταν μεγαλύτερη από 2.500 τόνους.37 

Μια λεπτομερέστερη αξιολόγηση των επισκευαστικών εργασιών που 

πραγματοποιήθηκαν στο ναυπηγείο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" επιβεβαιώ

νει τη σημαντική βελτίωση των τεχνικών ικανοτήτων και την προσθήκη νέων 

υπηρεσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Τη 

δεκαετία του 1860 οι επισκευές ατμόπλοιων περιορίζονταν κυρίως στην επι

σκευή και αντικατάσταση λεβήτων. Στο τέλος της δεκαετίας του 1860 μπόρε

σαν να αντικαταστήσουν τους λέβητες των ατμόπλοιων "Ιωνία" και "Βυ

ζάντιο" με λέβητες που κατασκευάσθηκαν στο εργοστάσιο της "Ελληνικής 

Ατμοπλοίας" και τοποθετήθηκαν στα πλοία από τεχνικούς του ναυπηγείου. 

Παράλληλα κατασκευάστηκαν νέοι λέβητες για τα πλοία "Καρτερία" και 

"Επτάνησος".38 Το 1874 το ναυπηγείο πέτυχε την επέκταση του κύτους του 

ατμόπλοιου "Ιωνία" ταυτόχρονα με την επισκευή των μηχανών του.39 Από το 

τέλος του 19ου αιώνα, σύμφωνα με τις αναφορές των Βρετανών Προξένων 

στην Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι υπήρχε η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί 

κάθε είδους επισκευαστική εργασία στο κύτος και τις μηχανές ατμόπλοιων. 

Επιπλέον, κατά την ίδια περίοδο, το ναυπηγείο προχώρησε για πρώτη φορά 

σε επισκευές στις προπέλες ατμόπλοιων. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρου

με ότι κατά το έτος 1902 επισκευάστηκαν 15 ατμόπλοια. Οι σχετικές εργασίες 

περιλάμβαναν επισκευές στο κύτος, τους λέβητες, τους κλιβάνους και τις προ

πέλες.40 Το επόμενο έτος επισκευάστηκαν 35 ατμόπλοια. Σε ένα από αυτά 

αντικαταστάθηκαν 30 πόδια της καρίνας με νέες λαμαρίνες και παράλληλα 

επισκευάστηκαν η καρβουναποθήκη, το αμπάρι και οι ατμομηχανές.41 Τα επό

μενα έτη πραγματοποιήθηκε σημαντικός αριθμός επισκευαστικών εργασιών 

36. Accounts and Papers, 1905, αρ. τόμου 89, έτος αναφοράς 1904, σ. 749, Accounts 
and Papers, 1908, αρ. τόμου 112, έτος αναφοράς 1907, σ. 671. 

37. Σφαίρα 18/5/1899, Accounts and Papers, 1909, αρ. τόμου 95, έτος αναφ. 1908, σ. 
679. 

38. Πανδώρα 15/7/1868, σ. 156. 
39. Ποσειδών 30/8/1874, Εξέγερσις 27/8/1874. 
40. Accounts and Papers, 1903, αρ. τόμου 77, έτος αναφορ. 1902, σ. 734. 
41. Accounts and Papers, 1904, αρ. τόμου 99, έτος αναφ. 1903, σ. 530-532. 
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σε όλα τα βασικά τμήματα των ατμόπλοιων φθάνοντας μέχρι και την αντικα

τάσταση των λαμαρινών του κύτους.42 

Το εργοστάσιο κατασκεύασε λέβητες και ατμομηχανές διαφόρων ειδών, 

εργαλεία και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 

1870 είχε κατασκευάσει 26 λέβητες για συριανές βιομηχανίες, 12 υδραυλικές 

ατμομηχανές, ελαιοπιεστήρια και άλλα μηχανήματα. Επίσης κατά τη δεκαετία 

της Κρητικής Επανάστασης κατασκεύασε λέβητες, ραβδωτά τηλεβόλα από 

ορείχαλκο, πυροβόλα, σφαίρες και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για 

την εγχάραξη των ραβδώσεων στα πυροβόλα.43 

Ατμομηχανές που κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο της Ελληνικής 

Ατμοπλοίας γνώρισαν διεθνή αναγνώριση σε διάφορες εμπορικές εκθέσεις 

του εξωτερικού. Το 1861 ατμομηχανές της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" βραβεύ

τηκαν στην έκθεση του Λονδίνου.44 Το 1873 η εταιρεία παρουσίασε μία σύνθε

τη ατμομηχανή στην παγκόσμια έκθεση της Βιέννης, η οποία βραβεύτηκε με 

μετάλλιο.45 

Από τα πρώτα στάδια λειτουργίας της εταιρείας διαπιστώνουμε ότι 

υπήρχε η πρόθεση να ναυπηγηθούν ατμόπλοια. Πριν το 1870 ναυπηγήθηκε 

ένα μικρό ρυμουλκό ατμόπλοιο.46 Το 1872 κατασκευάστηκε ατμήρης λέμβος.47 

Μετά από ένα διάστημα απραξίας, η ανάληψη της διαχείρισης της εταιρείας 

από το Μακ Δούαλ σηματοδότησε την επανάληψη των προσπαθειών ναυπή

γησης ατμόπλοιων. Το 1892 στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου κατασκευά

στηκε το σιδερένιο ατμόπλοιο "Αθηνά". Η μηχανή και τμήματα του κύτους 

κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο του Τζων Μακ Δούαλ στον Πειραιά. Το 

1904 διαπιστώνουμε τη μετατροπή δύο παλιών πλοίων σε μαούνες που λει

τουργούσαν με ατμό και χρησιμοποιήθηκαν στο Δούναβη για μεταφορές φορ

τίων.48 Το 1912 ναυπηγήθηκε ένα ξύλινο ρυμουλκό ατμόπλοιο. Στο ναυπηγείο 

της εταιρείας κατασκευάστηκαν οι μηχανές και οι λέβητες αυτού του πλοίου.49 

42. Accounts and Papers, 1905,1907,1908, αρ. τόμων 89,90,112, έτη αναφοράς 1904, 

1906,1907, σ. 748,638,671 αντίστοιχα. 

43. Αμπελάς, ό.π., σ. 711, Κρίνος, ό.π., σ. 12, Πανδώρα, 15/7/1868, σ. 156. 

44. Χρήστος Ζαλοκώστας, Ελλάς η Κυρά της Θάλασσας, Εστία, σ. 269, Αντωνόπουλος, 

"Από του ιστίου εις τον ατμόν, 1850-1914", ό.π., σ. 7. 

45. ΙΑ/Πειραιάς, 1875, φ. Β. 

46. Αμπελάς, ό.π., σ. 711. 

47. Εθνικό Μέλλον 4/4/1872. 

48. Accounts and Papers, 1905, αρ. τόμου 89, έτος αναφ. 1904, σ. 749. 

49. Accounts and Papers, 1913, αρ. τόμου 71, έτος αναφ. 1912, σ. 53. 
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Το επόμενο έτος ναυπηγήθηκε ξύλινο ρυμουλκό ατμόπλοιο.50 Επιπλέον στον 

τύπο της εποχής υπάρχουν ανακοινώσεις για την κατασκευή ατμόπλοιων κα

τά τα έτη 1874 και 1907. Η πρώτη δημοσίευση αναφερόταν στη ναυπήγηση 

ατμόπλοιου μήκους 180 αγγλικών ποδιών, όπου επρόκειτο να τοποθετηθεί 

ατμομηχανή του παροπλισμένου ατμόπλοιου "Αιγαίο".51 Μία άλλη ανακοί

νωση που δημοσιεύτηκε το 1907 ανέφερε ότι επρόκειτο να ναυπηγηθεί ατμό

πλοιο χωρητικότητας 400 τόνων.52 Από τα στοιχεία ωστόσο που έχουμε στη 

διάθεση μας δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε αν τελικά πραγματοποιήθηκαν 

αυτές οι ναυπηγήσεις. 

Από τα προαναφερθέντα στοιχεία διαπιστώνουμε ότι το εργοστάσιο-

ναυπηγείο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" δημιουργήθηκε ως συμπληρωματική 

μονάδα για την υποστήριξη των ναυτιλιακών εργασιών της ίδιας εταιρείας 

και αργότερα απασχολήθηκε περισσότερο με τη συντήρηση και υποστήριξη 

ατμόπλοιων και άλλων ναυτιλιακών εταιρειών. Σε αυτό βοήθησε και το νεωλ-

κείο που διέθετε από την αρχή της λειτουργίας του σε αντίθεση με τα μηχα-

νουργεία-ναυπηγεία του Πειραιά που απέκτησαν νεωλκεία, όπως θα διαπι

στώσουμε στη συνέχεια, μετά το 1900. Η ναυπήγηση ατμόπλοιων και άλλες 

κατασκευαστικές δραστηριότητες ήταν περιορισμένες και είχαν μικρή συμμε

τοχή στον κύκλο εργασιών της εταιρείας. 

4.3.2. Μηχανουργείο-Ναυπηγείο Βασιλειάδη 

Το μηχανουργείο Βασιλειάδη ιδρύθηκε την ίδια σχεδόν περίοδο με το ερ

γοστάσιο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας". Κατά την πρώτη περίοδο λειτουρ

γίας του (1861-1868), δεν ασχολήθηκε με την επισκευή και κατασκευή συστη

μάτων ατμομηχανών εξαιτίας της έλλειψης τμήματος λεβητοποιίας. Οι 

παραγωγικές του δραστηριότητες ήταν προσανατολισμένες κυρίως στην κα

τασκευή γεωργικών εργαλείων, χυτοσιδήρων αντικειμένων και επίπλων. 

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι το 1863 κατασκεύασε άροτρα, μέ

ρος των οποίων αγόρασε η κυβέρνηση και τα μοίρασε στους αγρότες.53 Το 

1867 στον τύπο της εποχής καταχωρήθηκε η ανακοίνωση ότι στο σιδηρουρ-

γείο κατασκευάζονταν και επισκευάζονταν μηχανές, εξώστες από χυτοσίδηρο 

50. Accounts and Papers, 1914, αρ. τόμου 92, έτος αναφ. 1913, σ. 87. 

51. Ποσειδών 30/8/1874, Εξέγερσις 27/8/1874. 

52. Σφαίρα 28/2/1907. 

53. Αγριαντώνη, ό.π., σ. 239. 
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και εκτελούνταν διάφορες σιδηρουργικές εργασίες.54 

Μετά το 1869 οι παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας επεκτάθη

καν σε συνθετότερες μηχανουργικές εργασίες. Η εταιρεία προχώρησε στην κα

τασκευή ενός μεγάλου αριθμού μεταλλικών προϊόντων, από απλά εργαλεία 

μέχρι σύνθετες ατμομηχανές και ατμόπλοια. Από τη δεκαετία του 1890 δια

φαίνεται μία συγκέντρωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην εξυπηρέ

τηση των θαλάσσιων μέσων μεταφοράς. Η έμφαση στις επισκευαστικές εργα

σίες προκύπτει από τις διαφημίσεις που καταχωρήθηκαν στον τύπο της 

εποχής, τις πληροφορίες αναφορικά με τις συγκεκριμένες εργασίες που πραγ

ματοποίησε η εταιρεία καθώς και από τα προϊόντα που παρουσίασε σε διάφο

ρες εμπορικές εκθέσεις. 

Το εργοστάσιο Βασιλειάδη κατασκεύασε μεγάλο αριθμό λεβήτων και 

ατμομηχανών διαφόρων ειδών, όπως αλωνιστικές, εκκοκκιστικές, ελαιουργι

κές, αλευροποιίας, αρτοποιίας, σαπωνοποιίας, παγοποιίας, ζαχαροπλαστι

κής, χαλβαδοποιίας. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά 

παραδείγματα. Το 1876 κατασκεύασε τους ατμολέβητες του κλωστηρίου 

Ρετσίνα δυνάμεως 80 ίππων καθώς και τους ατμολέβητες κλωστηρίου στον 

Πειραιά." Το ίδιο έτος στις αποθήκες της εταιρείας υπήρχε ετοιμοπαράδοτη 

κάθετη δικύλινδρη μηχανή 12 ίππων και ατμομηχανές μονοκύλινδρες 5,6, και 

7 ίππων.56 Το 1877 κατασκεύασε τις ατμομηχανές του πλυντηρίου της γαλλι

κής Εταιρείας Λαυρίου.57 Επίσης σε διαφήμιση που δημοσιεύθηκε στην εφη

μερίδα Ποσειδών ( 18/10/1877) αναφέρεται ότι στις αποθήκες της εταιρείας 

υπήρχαν ετοιμοπαράδοτα ελαιοπιεστήρια, ελαιοτριβεία, δεξαμενές σιδερέ

νιες και άλλα μεταλλικά προϊόντα. Το 1883 ανέλαβε την κατασκευή των στρα

τιωτικών ζυμωτηρίων αρτοποιίας αντί 9.000 δραχμών.58 Το 1885 κατασκεύ

ασε 2 ατμοκίνητους κυλίνδρους για εργασίες οδοποιίας. Κατά το ίδιο έτος 

κατασκεύασε όλα τα μηχανήματα του υφαντήριου Σελά, ενώ παράλληλα στις 

αποθήκες της εταιρείας υπήρχαν δύο ατμομηχανές δυνάμεως 20 ίππων η κα

θεμία και ατμολέβητες 10,8 και 6 ίππων.59 Το 1889 κατασκεύασε δύο διπλές 

μηχανές και τους λέβητες για το υδραγωγείο του Αργοστολίου. Το 1900 κατα-

54. Η φωνή τον Πειραιώς 17/4/1867. 
55. Ποσειδών 14/9/1876. 
56. Ποσειδών 9/1/1876. 
57. Καλαμίτσης, ό.π., ο. 36. 
58. Σφαίρα 18/11/1883. 
59. Σφαίρα 8/5/1885,23/8/1888 και 21/10/1888. 
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σκεύασε ατμάμσξα για τους σιδηροδρόμους Αττικής.60 

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου η εταιρεία βραβεύτηκε αρ

κετές φορές για τα εκθέματα της σε διεθνείς εκθέσεις. Το 1876 στην παγκόσμια 

έκθεση των Παρισίων έλαβε έπαινο για τα σιδερένια άροτρα που παρουσίασε. 

Το 1873 στην παγκόσμια έκθεση της Βιέννης βραβεύτηκε για το ελαιοπιεστή-

ριο που εξέθεσε.61 Το 1878 στη παγκόσμια έκθεση του Παρισιού έλαβε χάλκινο 

μετάλλιο για την πρωτότυπη κατασκευή λέβητα.62 Επίσης σύμφωνα με το νόμο 

ΑΤΘ 21/4/1886 "περί κατοχυρώσεως του προνομίου της εφευρέσεως", ο Γ. 

Βασιλειάδης απέκτησε την πατέντα μηχανήματος που επινόησε και κατασκεύ

ασε για την αφαίρεση του πυρήνα από τις ελιές. Τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας 

είχαν αναγνωρισθεί από τις κυβερνήσεις των χώρων Γαλλίας, Ισπανίας, 

Ιταλίας, Τουρκίας.63 

Το μηχανουργείο-ναυπηγείο Βασιλειάδη πραγματοποίησε μεγάλο αριθ

μό επισκευών ελληνικών και ξένων ατμόπλοιων καθώς και σημαντικό αριθμό 

κατασκευών θαλάσσιων μηχανών και λεβήτων. Ήδη από το έτος 1877 αναφέ

ρεται στον τύπο της εποχής ότι η έλλειψη δεξαμενής κατάλληλης για επισκευές 

έθετε εμπόδια στην ανάπτυξη της ναυπηγικής βιομηχανίας του Πειραιά. 

Παράλληλα όμως, τονίζεται ότι τα μηχανουργεία μπορούσαν να επισκευά

σουν και να κατασκευάσουν ατμομηχανές ατμόπλοιων.64 Έντεκα χρόνια αρ

γότερα το ναυπηγείο Βασιλειάδη κατασκεύασε έλικα για το ατμόπλοιο 

"Μακεδονία".65 Η σταδιακή διείσδυση σε τεχνολογικά σύνθετες δραστηριότη

τες επιταχύνθηκε κατά τη δεκαετία του 1890. Το 1895 επισκευάστηκαν οι 

αντλίες του βρετανικού ατμόπλοιου "Ballion".66 Το επόμενο έτος δόθηκε πα

ραγγελία από το Βασιλικό Ναυτικό για την κατασκευή έξι ατμολεβητών και 

δύο ατμοθαλάμων για το εύδρομο "Ν. Μιαούλης" αξίας 258.000 δραχμών.67 

60. Σφαίρα 30/7/1899,7/9/1900. 

61. ΙΑ/Πειραιώς, 1875, φ. Β, Κατάλογος των εκθετών της Ελλάδος, 1873, σ. 58. 

62. Δελτίον της επί της εμψυχώσεως της Εθνικής Βιομηχανίας Επιτροπής, 1878, σ. 649, 

Γεώργιος Αναστασόπουλος, Ιστορία της Ελληνικής Βιομηχανίας, 1840-1940, τόμοι 3, Αθήνα, 

1947,0.445. 

63. Καλαμίτσης, ό.π., σ. 36, Σφαίρα 29/1/1885 και 26/11/1885. 

64. Ποσειδών 14/7/1877. 

65. Σφαίρα 21/10/1888. 

66. Σφαίρα 4/12/1895. 

67. Το επί των Ναυτικών Υπουργείον, Δημοσιεύσεις Ανακοινούμεναι τοις αξιωματι-

κοίς τον Πολεμικού Ναυτικού, έτος Β, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήνα, 1896, σ. 350-351, 

Βασίλειος Καψαμπέλης, Εγκόλπιον Ναντικόν Ημερολόγιον του 1897 έτους, τυπ. Ν. Γ. 

Ιγγλέση, Αθήνα, 1897, σ. 30. 
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Το ίδιο έτος επισκευάστηκε το μεγάλο ατμόπλοιο "Ανδρέας Βαλλιάνος". Το 

1898 το ναυπηγείο έφερε σε πέρας ένα σημαντικό επίτευγμα, όχι μόνο για την 

εταιρεία, αλλά και για τα δεδομένα της ελληνικής βιομηχανίας. Στις 20 

Φεβρουαρίου 1898 άρχισε η μετασκευή των θωρηκτών του Βασιλικού 

Ναυτικού "Σπέτσες" και "Ψαρά", η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 

ίδιου έτους. Τα χαλύβδινα φύλλα θωράκισης των ταχυβόλων εισήχθησαν από 

τη Γερμανία και ήταν προϊόν της εταιρείας Krupp. Επίσης η μετασκευή των 

θωρηκτών περιλάμβανε μετατροπές στον εξαρτισμό των πλοίων. Το έργο 

στοίχισε 540.000 δραχμές και, σύμφωνα με τα στοιχεία της εφημερίδας 

Σφαίρα, θα στοίχιζε πολύ περισσότερα, αν είχε πραγματοποιηθεί στη 

Γαλλία.68 Η εκτέλεση μηχανουργικών εργασιών αυτής της έκτασης σε επιφά

νειες μεγάλης ανθεκτικότητας ήταν ένα πρωτοποριακό εγχείρημα για τα τε

χνικά δεδομένα της ελληνικής βιομηχανίας. Προϋπέθετε την ύπαρξη τεχνικών 

γνώσεων για τη διεκπεραίωση σύνθετων κατασκευαστικών προγραμμάτων. 

Το 1900 το ναυπηγείο Βασιλειάδη ανέλαβε την κατασκευή των λεβήτων του 

οπλιταγωγού "Σφακτηρία" αντί 189.500 δραχμών. Το επόμενο έτος επισκεύ

ασε βλάβη στην πλώρη του ατμόπλοιου "Πειραιεύς". Δύο χρόνια αργότερα 

αντικατέστησε τους λέβητες του αντιτορπιλλικού "Κανάρης". Οι νέοι λέβητες 

είχαν μεγαλύτερη δυναμικότητα, αυξάνοντας την πίεση 75 λιμπρών που έδι

ναν οι προηγούμενοι λέβητες στις 105 λίμπρες. Παράλληλα, στις εγκαταστά

σεις του ναυπηγείου αντικαταστάθηκαν οι λέβητες του "Μιαούλη", αυξάνο

ντας και πάλι την πίεση που μπορούσαν να δεχτούν από 80 σε 120 λίμπρες. Το 

1906 πραγματοποίησε εκτεταμένες βελτιώσεις στο ατμόπλοιο "Αμφιτρίτη". 

Έγινε νέα διαρρύθμιση στο σαλόνι των επιβατών, βελτιώθηκε ο εσωτερικός 

διάκοσμος και εγκαταστάθηκαν στο πλοίο ηλεκτρικά μηχανήματα φωτι

σμού.69 

Το 1906 άρχισε να λειτουργεί το νεωλκείο του ναυπηγείου Βασιλειάδη. 

Οι εργασίες συναρμολόγησης του νεωλκείου πραγματοποιήθηκαν από τεχνί

τες της εταιρείας. Μπορούσε να δεχθεί πλοία μέχρι 3.500 τόνους, με αποτέλε

σμα να αυξηθεί σημαντικά η δυνητική αγορά για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

από το ναυπηγείο.70 Άλλες αξιόλογες βελτιώσεις της ναυπηγικής υποδομής 

που πραγματοποίησε η εταιρεία, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ήταν η κατα

σκευή και χρησιμοποίηση πρωτότυπης ναυπηγικής κλίνης, αντίγραφο της 

68. Σφαίρα 17/1/1896,6/2/1898,11/2/1898,21/2/1898,14/3/1898,7/10/1898. 

69. Σφαίρα 18/4/1900,28/8/1901,19/2/1903,12/7/1906. 

70. Σφαίρα 27/5/1906,18/1/1907. 
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οποίας μαζί με το επ' αυτής επισκευαζόμενο ατμόπλοιο "Μαρασλή* παρου

σιάστηκαν στην έκθεση του Μπορντώ στη Γαλλία το 1907.71 Επίσης το 1912 

κατασκευάστηκε το θυρόπλοιο για τη μεγάλη πλωτή δεξαμενή στο λιμάνι του 

Πειραιά. Το θυρόπλοιο ήταν ένα είδος σιδερένιου πλοίου παραλληλόγραμ

μου και εσωτερικώς κοίλου που βοηθούσε τα πλοία να εισέρχονται στη δεξα-
' 72 

μενή. 

Στο ναυπηγείο-μηχανουργείο Βασιλειάδη πραγματοποιήθηκαν αρκετές 

ναυπηγήσεις μικρών ατμόπλοιων. Τα στοιχεία που διαθέτουμε από τις διά

φορες πηγές συνήθως περιορίζονται στον αριθμό και μερικές φορές στο κό

στος των πλοίων, χωρίς όμως να παρέχουν πληροφορίες για το βαθμό καθε

τοποίησης της παραγωγικής δραστηριότητας, δηλαδή αν ολόκληρο το πλοίο 

(κύτος και μηχανές) κατασκευάστηκε στο ναυπηγείο, το υλικό που χρησιμο

ποιήθηκε στην κατασκευή του κύτους και το μέγεθος και το είδος των ατμο

μηχανών που τοποθετήθηκαν σε αυτό. Μέχρι το 1887 είχαν ναυπηγηθεί έξι 

ατμόπλοια από τα οποία η "Τριανδρία" ήταν το μεγαλύτερο και στοίχισε 

50.000 δραχμές. Την ίδια χρονιά ναυπηγήθηκαν δύο ακόμη ατμόπλοια.73 Το 

1889 καθελκύστηκε το ατμόπλοιο "Λίλη", αξίας 27.715 δραχμών. Το 1894 

άρχισε η ναυπήγηση και άλλου ατμόπλοιου.74 Μέχρι το τέλος του 1899 είχε 

ολοκληρωθεί η κατασκευή του κύτους αυτού του ατμόπλοιου, ενώ συνεχιζό

ταν η κατασκευή των μηχανών του. Η αξία του ανερχόταν σε 261.457 δραχ

μές. Από την εκτίμηση της αξίας του πλοίου στον ετήσιο ισολογισμό της εται

ρείας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι επρόκειτο για πλοίο μεγάλης 

χωρητικότητας. Το 1901 ναυπηγήθηκε το ατμόπλοιο "Σαλαμίς", αξίας περί

που 69.000 δραχμών. Έντεκα χρόνια αργότερα ναυπηγήθηκε μια 

φορτιγίδα.73 Το 1912 η κυβέρνηση μελετούσε διάφορες προτάσεις για την εγ

χώρια κατασκευή αντιτορπιλλικών μεταξύ των οποίων ήταν και η ανάθεση 

της παραγγελίας στο ναυπηγείο Βασιλειάδη. Σε αυτή την περίπτωση η ναυ

πήγηση θα επραγματοποιείτο με τη βοήθεια του αγγλικού ναυπηγείου 

Beardmore. Η απόφαση για την εγχώρια παραγωγή πολεμικών πλοίων λή

φθηκε μετά από πιέσεις των ιδιωτικών ναυπηγείων του Πειραιά. Δυστυχώς 

όμως, κατά το ίδιο έτος άρχισαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και η τελική ανάθε-

71. Αναστασόπουλος, ό.π., τομ. Β, σ. 803, Σφαίρα 1/3/1907,2/6/1907. 

12. Σφαίρα 8/2/1912,4/7/1912. 

73. Ακρόπολις 21/10/1887, Σφαίρα 10/4/1887. 

74. Ισολογισμός της εταιρείας 31/12/1889, Accounts and Papers, 1895, αρ. τόμου 98, 

έτος αναφ. 1894, σ. 403. 

75. Ισολογισμοί της εταιρείας των ετών: 31/12/1899,31/12/1901,31/12/1912. 
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ση αυτών των ναυπηγήσεων ακυρώθηκε.76 

Η εταιρεία Βασιλειάδη αρχικά ασχολήθηκε με διάφορες απλές μηχα

νουργικές εργασίες. Εξειδικεύθηκε περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα 

της δεκαετίας του 1880, στις κατασκευές και επισκευές μηχανών διαφόρων ει

δών που χρησιμοποιήθηκαν από την εγχώρια βιομηχανία. Η διαπίστωση αυτή 

προκύπτει τόσο από την περιγραφή που προηγήθηκε όσο και από την έμφαση 

με την οποία ο ίδιος ο επιχειρηματίας παρουσιάζει τη δραστηριότητα αυτή 

στην αίτηση του για δανειοδότηση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κα

θώς και από την έκταση που πήρε το ίδιο θέμα στη συζήτηση που πραγματο

ποιήθηκε στη Βουλή για την εγγύηση του δημοσίου στο δάνειο του Βασιλειάδη 

από την ETE.77 Κάποια τάση εξειδίκευσης σε ναυπηγικές δραστηριότητες άρ

χισε προοδευτικά να διαφαίνεται από τη δεκαετία του 1880. Όπως διαπιστώ

σαμε από την περίοδο αυτή μέχρι το τέλος του αιώνα έγιναν οι περισσότερες 

ναυπηγήσεις ατμόπλοιων. Από τις αρχές του 20ου αιώνα άρχισαν να υποχω

ρούν οι ναυπηγήσεις και να καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα των εργασιών 

της εταιρείας οι επισκευές και η κατασκευή μεταλλικών μερών ατμόπλοιων. 

Επίσης από τα στοιχεία που παραθέσαμε προκύπτει η συμμετοχή της εταιρεί

ας στην εξυπηρέτηση των επισκευαστικών αναγκών του Πολεμικού 

Ναυτικού. 

4.3.3. Μηχανουργείο-Ναυπηγείο "Ήφαιστος" 

Το 1873 ιδρύθηκε το εργοστάσιο "Ήφαιστος" από τον Τζων Μακ 

Δούαλ. Στην παραγωγική του δραστηριότητα κατά καιρούς συμπεριελήφθη η 

κατασκευή λεβήτων και μηχανών διαφόρων ειδών, ναυπηγήσεις και επισκευές 

ατμόπλοιων και ο εξοπλισμός εργοστασίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 

διαθέτουμε, ο Τζων Μακ Δούαλ από την αρχή είχε ως βασικό στόχο τη ναυπή

γηση ατμόπλοιων στο εργοστάσιο του. 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, το μηχανουργείο-ναυπηγείο 

" Ή φαιστος", πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό επισκευών ατμόπλοιων καθώς 

και πολλές κατασκευές θαλάσσιων μηχανών. Στην επιχείρηση αυτή επιτεύ

χθηκε η κατασκευή των μεγαλύτερων και συνθετότερων θαλάσσιων μηχανών 

στη χώρα. Το 1875 κατασκεύασε τους νέους λέβητες και επισκεύασε το έμβολο 

και άλλα τμήματα της ατμομηχανής του ρυμουλκού "Βελισσάριος". Η επι-

76. Σφαίρα 15/2/1912,25/6/1912. 
77. Αναστασόπουλος, ό.π., τόμ. Α, σ. 445. 
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σκευή στοίχισε 10.000 δραχμές.78 Το 1883 κατασκεύασε και τοποθέτησε την 

ατμομηχανή στο ατμόπλοιο "Ελπίς" που ναυπηγήθηκε στη Σύρο. Το 1886 

πραγματοποίησε επισκευές στο υποβρύχιο "Νόρδενφελτ" του ελληνικού 

Βασιλικού Ναυτικού. Το 1888 αντικατέστησε την ατμομηχανή και τους λέβη

τες του ατμόπλοιου "Ελλήσποντος", γεγονός που του επέτρεψε να αναπτύξει 

ταχύτητα μέχρι και 11 μίλια την ώρα. Το 1890 μετασκεύασε τα τρία ατμό

πλοια της δικής του ατμοπλοϊκής εταιρείας.79 Το 1894 και 1895 πραγματο

ποίησε επισκευές σε σημαντικό αριθμό ατμόπλοιων.80 Το 1896 κατασκεύασε 4 

ατμολέβητες των ατμοδρόμων "Αλφειός" και "Πηνειός", που ανήκαν στο 

Βασιλικό Ναυτικό, αντί 97.000 δραχμών.81 Το 1897 πραγματοποίησε ανα

καίνιση και επισκευή του ατμόπλοιου "Ποσειδών". Αντικατέστησε την πλώρη 

του πλοίου μέχρι τους υφάλους, τον άξονα και τμήματα της μηχανής και 

πραγματοποίησε γενική επισκευή του σκελετού. 

Το 1899 κατασκεύασε την πρώτη μεγάλη σύνθετη ατμομηχανή στη χώρα, 

η οποία είχε ισχύ 1000 ίππων. Η ατμομηχανή αυτή αντικατέστησε την παλιά 

μηχανή του ατμόπλοιου "Σάμος" της "Πανελληνίου Ατμοπλοίας". Η κατα

σκευή αυτή έφθασε να θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ελ

ληνικής βιομηχανίας και, όπως γράφτηκε στον τύπο της εποχής, επαληθεύτη

κε ο ισχυρισμός του Μακ Δούαλ, ότι δηλαδή μπορούσε να κατασκευάσει 

ατμόπλοια αγγλικών προδιαγραφών και να τα διαθέσει στην ίδια τιμή (7-8 λί

ρες τον τόνο). Σύμφωνα με τα γραφόμενα στις εφημερίδες της εποχής, η απαι

τούμενη εργασία για την κατασκευή σιδερένιων πλακών και η εφαρμογή αυ

τών στο σκελετό του κύτους είχε τις ίδιες τεχνικές απαιτήσεις με την 

κατασκευή των λεβήτων για θαλάσσιες ατμομηχανές. Γι' αυτό υποστηρίχτηκε 

με έμφαση ότι το μηχανουργείο "Ήφαιστος" είχε την τεχνική δυνατότητα να 

κατασκευάσει ατμόπλοιο 1200 τόνων, αφού μπόρεσε να κατασκευάσει την 

προαναφερθείσα ατμομηχανή.82 

Το 1899 η εταιρεία πραγματοποίησε εκτεταμένες επισκευές σε ένα ρώσι

κο ατμόπλοιο. Αντικατέστησε τις ατμομηχανές του με νέες μηχανές δυνάμεως 

500 ίππων δικής της κατασκευής, μαζί με το κατάλληλο σύστημα λεβήτων και 

78. Ποσειδών 23/10/1875,25/10/1875. 

79. Σφαίρα 2/8/1883,4/2/1886,17/5/1888,6/10/1897. 

80. Accounts and Papers, 1895 και 1896, αρ. τόμων 98, 86, έτη αναφοράς 1894 και 

1895,σ.243,395-433. 

81. Το ζπί των Ναυτικών Υπουργείον, ό.π., σ. 350-351, Καψαμπέλης, Εγκόλπιον 

Νανηκόν Ημερολόγιον τον 1897έτους, α. 30. 

82. Σφαίρα 23/3/1898,16/8/1899. 
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παράλληλα έκανε συντήρηση στο κύτος του πλοίου καθώς και στον εσωτερικό 

του διάκοσμο. Το 1901 επισκεύασε τα ατμόπλοια "Πανόρμου" και "Κε

φαλληνία". Στο πρώτο ατμόπλοιο αντικατέστησε τους λέβητες, ώστε να μπο

ρεί να αναπτύξει ταχύτητα 12 μιλίων την ώρα.83 Το 1903 επισκεύασε το ρώσι

κο αντιτορπιλλικό "Μπουρνέι" και από δημοσίευμα σε εφημερίδα της εποχής 

φαίνεται ότι ο ρώσικος στόλος προτιμούσε για τις επισκευές των πλοίων του 

το ναυπηγείο Μακ Δούαλ. Το 1906 στο ναυπηγείο πραγματοποιήθηκε μετα

σκευή του ατμόπλοιου "Αντιγόνη", που ανήκε στην ατμοπλοϊκή εταιρεία του 

Μακ Δούαλ. Αντικαταστάθηκαν οι λέβητες, επισκευάστηκε η μηχανή και το

ποθετήθηκε νέο κατάστρωμα. Έτσι το πλοίο μπορούσε να αναπτύξει ταχύτη

τα 14 μιλίων την ώρα.84 Το 1912 στο μηχανουργείο Μακ Δούαλ κατασκευά

στηκαν τα θυρόπλοια της μικρής πλώτης δεξαμενής στο λιμάνι του Πειραιά.85 

Το μηχανουργείο-ναυπηγείο "Ήφαιστος" ναυπήγησε τα περισσότερα 

ατμόπλοια συγκρινόμενο με τα άλλα δύο ναυπηγεία που ήδη εξετάσαμε. Από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1880 άρχισε να κατασκευάζει ατμόπλοια. Μέχρι 

το έτος 1885 είχε ναυπηγήσει οκτώ ατμόπλοια, από τα οποία τρία πουλήθη

καν στον Πειραιά, ένα αγοράστηκε από το Αυστριακό Λόυδ, ένα από την 

ατμοπλοία Γουδή86 και το άλλο εκτελούσε τα δρομολόγια Πειραιά-Αίγινας-

Πόρου-Ύδρας. Το 1885 ναυπηγήθηκε από το Μακ Δούαλ ένα μικρό ατμό

πλοιο μήκους 70, πλάτους 12 και βάθους 7 1/4 ποδιών, με σύνθετη ατμομηχα

νή και λέβητες από χάλυβα. Η ταχύτητα του έφθανε τα 11 μίλια την ώρα. Το 

ίδιο έτος άρχισε η ναυπήγηση ενός μεγαλύτερου ατμόπλοιου μήκους 100 πο

διών, με σύνθετη ατμομηχανή. Το 1888 ναυπηγήθηκαν τέσσερα ατμόπλοια, 

από τα οποία τα δύο είχαν μήκος 95 πόδια, ενώ τα άλλα ήταν λίγο μικρότερα. 

Το ένα είχε παραγγελθεί από τούρκικη εταιρεία. Η ταχύτητα που μπορούσε να 

αναπτύξει ήταν 12 μίλια την ώρα.87 Το επόμενο έτος πραγματοποιήθηκαν 

πολλές ναυπηγήσεις ατμόπλοιων. Κατασκευάστηκαν έξι ατμόπλοια και άρχι

σαν να ναυπηγούνται άλλα τρία.88 Το 1892 πραγματοποιήθηκε ένα πολύ ση-

83. Σφαίρα 16/8/1899,5/4/1900,30/7/1901,28/8/1901. 

84. Σφαίρα 3/2/1903,25/5/1906. 

85. Κ. Θ. Ζουμπουλίδης, Ιστορία και εξέλιξη του λιμένος Πειραιώς, Πειραιάς, 1932, σ. 

36, Σφαίρα 8/2/1912. 

86. Το ατμόπλοιο αυτό, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, θα πρέπει να ήταν το "Μίνα" 

και ήταν από τα πρώτα ατμόπλοια που ναυπήγησε η εταιρεία. Έτσι δε θα πρέπει να είναι ακρι

βής η πληροφορία που αναφέρει ότι καθελκύστηκε το Δεκέμβριο του 1885 (βλ. Αναστασό

πουλο, ό.π., σ. 583, Σφαίρα 14/4/1887). 

87. Σφαίρα 27/11/1885,17/5/1888,11/6/1888. 

88. Αναστασόπουλος, ό.π., σ. 652, Καλαμίτσης, ό.π., σ. 53. 

141 



μαντικό επίτευγμα από την εταιρεία, που απασχόλησε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα τον τύπο της εποχής. Το ναυπηγείο προχώρησε στην κατασκευή σι

δερένιου ατμόπλοιου, χωρητικότητας 172 τόνων με ατμομηχανή τριπλής 

εκτονώσεως και δυνάμεως 600 ίππων. Τα ελάσματα καθώς και άλλα μεταλλι

κά τμήματα του σκάφους είχαν κατασκευασθεί στο μηχανουργείο του Μακ 

Δούαλ στον Πειραιά. Η συναρμολόγηση του πλοίου έγινε στις εγκαταστάσεις 

του νεωρίου της Σύρου. Η ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει αυτό το 

πλοίο έφθανε τα 14 μίλια την ώρα.89 Το 1894 ναυπηγήθηκαν τρία ακόμη ατμό

πλοια. Το επόμενο έτος κατασκευάστηκαν τέσσερα ατμόπλοια, από τα οποία 

δύο πουλήθηκαν στην Ελλάδα, ένα στη Ρωσία και ένα στην Τουρκία. Το 1903 

ναυπηγήθηκαν τρία ρυμουλκά ατμόπλοια μήκους 63 ποδιών το καθένα. 

Μέχρι το έτος αυτό ο τύπος της εποχής υπολόγιζε ότι το ναυπηγείο "Ήφαι

στος" είχε κατασκευάσει περίπου 50 ατμόπλοια.90 

Επίσης το μηχανουργείο-ναυπηγείο "Ήφαιστος" κατασκεύασε λέβητες 

και μηχανές για διάφορες εγχώριες βιομηχανίες. Το 1874 κατασκεύασε ατμο

μηχανές δυνάμεως 100 ίππων και μηχανήματα για το μεταλλουργείο 

Λαυρίου,91 και το 1875 τις ατμομηχανές του υφαντήριου Τρίπου και Πανά. 

Επίσης κατασκεύασε ατμομηχανή 20 ίππων για ατμόμυλο που βρισκόταν στη 

Χαλκίδα, καθώς και ατμομηχανή για την κίνηση κλωστηρίου που ήταν εγκα

τεστημένο στη Μακεδονία.92 Το έτος 1876 κατασκεύασε ατμομηχανή 35 ίπ

πων για τη λειτουργία των μεταλλείων Λαυρίου. Το ίδιο έτος επισκεύασε 

ατμομηχανή των ελληνικών σιδηροδρόμων.93 Ο Τζων Μακ Δούαλ σε αίτηση 

του για παροχή δανείου από την ETE, αναφέρει ότι είχε ήδη κατασκευάσει μη

χανές και είχε πραγματοποιήσει επισκευές συνολικής αξίας 300.000 δραχμών 

μέχρι το έτος 1876.94 Το 1885 πραγματοποίησε τις μηχανολογικές εργασίες 

για την εγκατάσταση του στρατιωτικού αρτοποιείου. Παράλληλα με αυτές τις 

89. Ο Β. Γαβριηλίδης (Το Εμπορικόν Ναυηκόν μας, τόμος Β, εκδ. "Ακροπόλεως", 

Αθήνα, σ. 113-114) αναφέρει ότι ο σκελετός και τα ελάσματα του κύτους του πλοίου ήρθαν από 

τη Βρετανία. Η πληροφορία όμως αυτή δε θα πρέπει να είναι ακριβής, διότι όλες οι άλλες πηγές 

(και ο τύπος της εποχής) αναφέρουν ότι κατασκευάστηκαν στο μηχανουργείο-ναυπηγείο 

"Ήφαιστος". Σφαίρα 2 και 9/1/1898,25/2/1898,6/11/1903, Χαρδαβέλλας, Ναυτικά, σ. 81. 

90. Accounts and Papers, 1895, αρ. τόμου 98, έτος αναφοράς 1894, σ. 403, Accounts 

and Papers, 1896, αρ. τόμου 86, έτος αναφοράς 1895, σ. 243, Σφαίρα 11/6/1903. 

91. Ζουμπουλίδης, ό.π., σ. 32, Γρηγοριάδης, ό.π., σ. 25. 

92. Ποσειδών 23/10/1875 και 28/12/1875. 

93. Ποσειδών 11/3/1876,9/9/1876,12/12/1876. 

94. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ, Τζων Μακ Δούαλ, φ. 92. 
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δραστηριότητες ασχολήθηκε με την επίβλεψη της εγκατάστασης του μηχανο

λογικού εξοπλισμού διαφόρων βιομηχανιών, όπως πυρηνελαιουργείων, σα-

πωνοποιίας, ελαιουργίας, ιδιαίτερα προς το τέλος του 19ου αιώνα.95 

Από την παράθεση των στοιχείων που προηγήθηκαν, διαπιστώνουμε ότι 

το μηχανουργείο-ναυπηγείο του Τζων Μακ Δούαλ ασχολήθηκε με πιο σύνθε

τες παραγωγικές δραστηριότητες. Κατασκεύασε το μεγαλύτερο αριθμό ατμό

πλοιων και τις πλέον προηγμένες τεχνολογικά ατμομηχανές. Οι δραστηριότη

τες αυτές απαιτούσαν αξιόλογο επίπεδο τεχνικών ικανοτήτων. Τις πιο 

σημαντικές, από τεχνική άποψη, κατασκευές πραγματοποίησε από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1880 μέχρι το τέλος του αιώνα περίπου, ενώ στη συνέχεια η 

εταιρεία εισήλθε σταδιακά σε περίοδο ύφεσης και περιορίστηκε στις επισκευ

ές. 

4.4. Συμπεράσματα 

Τελικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι χαμηλός βαθμός εξειδίκευσης 

χαρακτήριζε την παραγωγική δραστηριότητα των εξεταζόμενων μονάδων. 

Συνήθως κατασκεύαζαν πολλά ανόμοια τελικά προϊόντα, από ατμομηχανές 

για διάφορες εγχώριες βιομηχανίες μέχρι ατμόπλοια. Πρόκειται για φαινόμε

νο το οποίο συναντάμε συχνά σε ναυπηγικές βιομηχανίες και άλλων χωρών. 

Από τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, 

τα μεγάλα ιαπωνικά ναυπηγεία κατασκεύαζαν από τμήματα του μηχανολογι

κού εξοπλισμού που χρησιμοποιούσαν μέχρι και ατμομηχανές για διάφορες 

χρήσεις, όπως μηχανές ορυχείων και τρένων.96 Το γεγονός αυτό αποδίδεται 

κυρίως στην περιορισμένη εγχώρια ζήτηση για κάθε συγκεκριμένο προϊόν, με 

αποτέλεσμα να επιχειρείται η παραγωγή και διάθεση πολλών διαφορετικών 

προϊόντων για να καλυφθούν έτσι τα έξοδα λειτουργίας και να επιτευχθεί επι

χειρηματικό κέρδος. Αυτή η εταιρική πολιτική διευκολύνθηκε από την ύπαρξη 

τεχνολογικής σύγκλισης (technological convergence) στη διαδικασία παρα

γωγής μεταλλικών αντικειμένων, που επέτρεπε στις επιχειρήσεις να διεκπε

ραιώνουν την παραγωγή ανόμοιων προϊόντων από μέταλλο, με την αξιοποί

ηση ενός δεδομένου συνόλου τεχνικών παραγωγής, χρησιμοποιώντας τον ίδιο 

95. Αργώ, Ιανουάριος 1968, σ. 175, Σφαίρα 12/11/1885. 
96. Fukasaku, ό.π., ο. 40-41. 
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πάγιο εξοπλισμό και την ήδη συσσωρευμένη τεχνική εμπειρία.97 

Ειδικότερα τα ελληνικά ναυπηγεία-μηχανουργεία ασχολήθηκαν με πα

ραγωγικές δραστηριότητες που απαιτούσαν την αφομοίωση τεχνικών γνώσε

ων διαμόρφωσης και κυρίως επεξεργασίας μετάλλων. Αργότερα η προοδευτι

κή συσσώρευση εμπειρίας επέτρεψε την ανάληψη περισσότερο σύνθετων 

προγραμμάτων, όπως ήταν οι κατεργασίες ακριβείας και η σχεδίαση προϊό

ντων. Από τα στοιχεία όμως που συγκεντρώσαμε, προκύπτει ότι οι προσπά

θειες αυτές ήταν αποσπασματικές. Άλλοτε προέκυψαν ως αποτέλεσμα εξειδι

κευμένων αναγκών διαφόρων πελατών (παραγγελίες Βασιλικού Ναυτικού) 

και άλλοτε ήταν προϊόν πειραματικής προσπάθειας στο εσωτερικό των ναυ

πηγείων. 

Η κύρια δραστηριότητα των μονάδων που εξετάζουμε ήταν οι επισκευές 

και ο καθαρισμός ατμοπλοίων. Επρόκειτο για παραγωγικές δραστηριότητες 

εντάσεως εργασίας (ιδιαίτερα ο καθαρισμός), με αρκετές ιδιαιτερότητες στη 

σχέση που αναπτυσσόταν ανάμεσα στον παραγωγό και το χρήστη. Η ανάθεση 

παραγγελιών ήταν συνάρτηση ενός συνδυασμού παραγόντων μεταξύ των 

οποίων ήταν η χρονική διάρκεια της επισκευής, η σοβαρότητα της βλάβης και 

η δυνατότητα άμεσης επιδιόρθωσης από το ναυπηγείο. Επιπρόσθετα η μετά

βαση ενός ελληνικού πλοίου για καθαρισμό ή επισκευή στο εξωτερικό απαι

τούσε πρόσθετα έξοδα μετάβασης και ελλιμενισμού του πλοίου. Επίσης τα ελ

ληνικά ναυπηγεία προσέφεραν σημαντικές διευκολύνσεις στα πλοία που 

έπλεαν στην περιοχή και είχαν ανάγκη άμεσης επισκευής. Έτσι, η γνώση της 

αγοράς, η γεωγραφική θέση, η άμεση προσφορά επισκευαστικής υποστήριξης 

και πετυχημένων ανακατασκευών ήταν οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν 

στην εδραίωση των ελληνικών μηχανουργείων-ναυπηγείων στην αγορά. 

Όμως, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν τεχνικά αδύνατος ο καθαρισμός 

πλοίων χωρητικότητας μεγαλύτερης των 2.500 τόνων, διότι δεν υπήρχε πλω

τή δεξαμενή στη χώρα που να μπορούσε να δεχθεί μεγαλύτερα πλοία και οι 

επισκευές στο κύτος του πλοίου μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο αν η 

ζημιά βρισκόταν πάνω από τη γραμμή του νερού.98 

Από τη δεκαετία του 1880 σημειώθηκε ένας σαφής προσανατολισμός 

στις ναυπηγικές εργασίες. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ναυπηγήθηκε ο με-

97. Rosenberg, "Technological Change in the Machine Tool Industry, 1840-1910", 

ό.π., σ. 422-424. Αναλυτική επεξεργασία της προβληματικής αυτής έγινε αργότερα από τον 

Fransman, Machinery in Economy Development, σ. 21-22. 

98. Accounts and Papers, 1882, αριθμός τόμου 70, σ. 638. Accounts and Papers, 1887, 

αρ. τόμου 84, σ. 458-459. 
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γαλύτερος αριθμός ατμόπλοιων και σύνθετων θαλάσσιων ατμομηχανών. Στη 

συνέχεια και μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου, το ενδιαφέρον στρά

φηκε και πάλι στις επισκευές και στις κατασκευές μεταλλικών μερών ατμό

πλοιων. 

Μία σύγκριση ωστόσο των παραγόμενων προϊόντων και των τεχνολογι

κών επιτευγμάτων της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας με τις επιδόσεις 

των ναυπηγείων βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών κατά την ίδια χρονική πε

ρίοδο φανερώνει την καθυστέρηση της εγχώριας ναυπηγικής υποδομής. 

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι στο εξωτερικό, όπως αναφέραμε 

στο Κεφάλαιο 1, ο σίδηρος αντικατέστησε την ξυλεία στην κατασκευή του κύ

τους των πλοίων από τη δεκαετία του 1860, ενώ στην Ελλάδα οι κατασκευές 

ξύλινων ατμόπλοιων συνέχισαν να αποτελούν την κύρια δραστηριότητα των 

ναυπηγείων μέχρι το τέλος της περιόδου που εξετάζουμε. Επίσης τα εγχώρια 

μηχανουργεία-ναυπηγεία μπορούσαν να ανταποκριθούν μόνο στη ναυπήγηση 

μικρών ατμόπλοιων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας παρέχει ο Β. 

Βασιλειάδης, στις αρχές του 20ου αιώνα, υπήρχε η δυνατότητα ναυπήγησης 

πλοίων μέχρι 100 τόνων.99 Αναφορικά με τις κατασκευές ατμομηχανών, όπως 

διαπιστώσαμε στο Κεφάλαιο 1 στις βιομηχανικές χώρες, οι σύνθετες μηχανές 

διπλής εκτονώσεως αντικαταστάθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1880 

από τις μηχανές τριπλής εκτονώσεως. Αντίθετα στην ελληνική περίπτωση, η 

κατασκευή μεγάλης δικύλινδρης μηχανής το 1892, περίπου δέκα χρόνια αργό

τερα, θεωρήθηκε σημαντικό επίτευγμα. 

Τελικά τα μηχανουργεία-ναυπηγεία πραγματοποίησαν ένα περιορισμέ

νο αριθμό ολοκληρωμένων ναυπηγήσεων ατμόπλοιων, χωρίς όμως η δραστη

ριότητα αυτή να αποτελέσει το κύριο αντικείμενο της παραγωγής τους. Στο 

κεφάλαιο που ακολουθεί, θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε το επίπεδο τε

χνικών ικανοτήτων που διέθεταν οι εγχώριες ναυπηγικές μονάδες και τον 

τρόπο με τον οποίο είχαν οργανώσει την παραγωγική τους διαδικασία, ώστε 

να δώσουμε μια πληρέστερη εικόνα για τις επενδύσεις που κατά καιρούς 

πραγματοποίησαν και τις επιλογές που έκαναν ως προς την εξειδίκευση τους 

σε συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες. 

99. Σφαίρα 20/2/1903. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Επιδίωξη μας στο κεφάλαιο αυτό είναι η αξιολόγηση του επιπέδου των ' 

τεχνικών ικανοτήτων της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας, όπως αυτό δια

μορφώθηκε τόσο από την εξέλιξη των διαθέσιμων παραγωγικών εγκαταστά

σεων και τη διαδικασία εξειδίκευσης των εξεταζόμενων μονάδων σε συγκεκρι

μένες δραστηριότητες, όσο και από τις διασυνδέσεις που ανέπτυξαν τα 

ναυπηγεία με άλλους κλάδους της εγχώριας βιομηχανίας. 

Η ναυπήγηση ατμόπλοιων προϋπέθετε την απασχόληση εξειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού και την επιτυχημένη επίλυση των τεχνικών προβλημά

των που προέκυπταν. Η δυνατότητα των ελληνικών ναυπηγείων να ανταπο

κριθούν στην εκτέλεση σύνθετων ναυπηγικών εργασιών προσδιορίστηκε, σε 

μεγάλο βαθμό, από το επίπεδο τεχνικών γνώσεων που διέθετε το εργατικό δυ

ναμικό και από την αποτελεσματικότητα των επιλογών που έγιναν κατά τη με

ταφορά και αφομοίωση εισαγόμενης τεχνολογίας. Το βασικό ερώτημα που θα 

μας απασχολήσει είναι ο προσδιορισμός των παραγόντων που τελικά επέβα

λαν τη διαδικασία εξειδίκευσης των ναυπηγείων στις επισκευές. 

5.1. Το παραγωγικό δυναμικό των μηχανουργείων-ναυπηγείων 

5.1.1. Το εργοστάσιο-ναυπηγείο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" 

Το ελληνικό κράτος, επιδιώκοντας να υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας 

παραγωγικής μονάδας που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες συντήρησης 

των ατμόπλοιων της "Ελληνικής Ατμοπλοίας", ψήφισε τον Μάιο του 1857 

τον νόμο ΥΖ με τον οποίο παραχώρησε οικόπεδο στην παραλία της 

Ερμούπολης για την εγκατάσταση ναυπηγείου. Το οικόπεδο αυτό θα ανήκε 

στο εξής κατά 50% στην "Ελληνική Ατμοπλοία" με συνιδιοκτήτη το Δήμο 
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Ερμουπόλεως.1 Η αρχική υποδομή περιοριζόταν σε ένα σιδηρουργείο και μια 

ξύλινη αναβάθρα. Η ξύλινη αναβάθρα κατασκευάστηκε το 1858 από το ναυ

πηγό Ν. Παγίδα.2 Ο εξοπλισμός του σιδηρουργείου απετελείτο από δύο τόρ

νους, μία πλάνη, ένα τρυπάνι, ένα κοχλιοστροφέα και μία ψαλίδα.3 Παράλ

ληλα, το κράτος συνέβαλε στην αύξηση του μηχανολογικού εξοπλισμού που 

διέθετε η εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα παραχώρησε στην "Ελληνική Ατμο

πλοία" εργαλεία και μηχανήματα απαραίτητα για τη λειτουργία του εργοστα

σίου και του νεωλκείου, τα οποία είχαν αγοραστεί από τη Μεγ. Βρετανία.4 Η 

εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου πραγματοποι

ήθηκε πρόχειρα το 1859 και ολοκληρώθηκε το 1861. Η συνολική αξία της οι

κοδομής και των μηχανών του εργοστασίου υπολογιζόταν σε 300.000 δραχ

μές περίπου.3 Η αναβάθρα βελτιώθηκε αρκετές φορές και έλαβε την οριστική 

της μορφή στο τέλος της δεκαετίας του I860.6Από τις αρχές της δεκαετίας του 

1870 (1871), διαπιστώνουμε ότι η ανέλκυση για καθαρισμό και επισκευές 

ατμόπλοιων χωρητικότητας μέχρι 800 τόνων γινόταν με δύο ατμομηχανές, 

από τις οποίες η μία ήταν 14 ίππων και η άλλη 7.7 Η εγκατάσταση αναβάθρας 

1. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας δε μας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες 

για τον τρόπο παραχώρησης του οικοπέδου. Θα πρέπει όμως να υπήρξαν προβλήματα, διότι σε 

έγγραφο του Δημάρχου προς τον Υπουργό Οικονομικών, το 1873, φαίνεται ότι είχε παραχω

ρηθεί από το Δημόσιο κάποιο αμφισβητούμενης κυριότητας οικόπεδο. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Τίτλοι 

Δανείων, φ. 45. 

2. Η αναβάθρα τελείωσε στις 10/1/1858. Το πρώτο πλοίο που καθαρίστηκε ήταν το 

"Ύδρα" και η εργασία εκτελέστηκε με επιτυχία. ΙΑ/ΕΤΕ, XXV Έργα Α Ναυτιλιακά, φ. 32, 

υποφ. No 4. 

3. LA/ETE, XXV Έργα, Α Ναυτιλιακά, φ. 32, υποφ. No 4. 

4. ΙΑ/ΕΤΕ, XXVΈργα Α Ναυτιλιακά, φ. 32, υποφ. No 5, ΙΑ/Πειραιώς, 1857, φ.Α. 

5. Αλέξανδρος Μανσόλας, Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, Εθνικό 

Τυπογραφείο, Αθήνα, 1867, σ. 111, Κωνσταντίνος Παπαθανασόπουλος, Εταιρεία Ελληνικής 

Ατμοπλοίας (1855-1872), Μορφωτικό Ίδρυμα ETE, Αθήνα, 1988, σ. 83. 

6. Στην αρχή η ανέλκυση και καθέλκυση των πλοίων ήταν επικίνδυνη, όταν όμως τέλιο-

ποιήθηκε το σύστημα, μπορούσαν 150 εργάτες να ανελκύσουν ένα ατμόπλοιο 700 τόνων σε 6 

ώρες, ενώ η καθέλκυση ήταν πιο εύκολη και μπορούσε ve. πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια μόνο 

15 εργατών. Ναυτική Ελλάς, Οκτώβριος 1954, τ. 252, σ. 12, Παπαθανασόπουλος, ό.π., σ. 83. 

7. Δύο χρόνια αργότερα (1873), χρησιμοποιούσαν δύο ατμομηχανές, από τις οποίες η 

μία παραμένει 7 ίππων, η άλλη αναφέρεται ως ατμομηχανή 12 ίππων. Πιστεύουμε ότι μάλλον 

πρόκειται για λάθος πληροφορία, διότι, όπως θα αναφέρουμε στη συνέχεια, αυτή τη χρονική 

περίοδο δεν πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο μηχανολογικό εξοπλισμό της εται

ρείας. Accounts and Papers, 1873, αρ. τόμου 64, σ. 308-312, Accounts and Papers, 1874, αρ. 

τόμου 67, σ. 134-135. 
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από τα πρώτα στάδια λειτουργίας της επιχείρησης προσέφερε τη δυνατότητα 

καθαρισμού και επισκευής ατμόπλοιων. 

Κατά τη δεκαετία του 1880 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις 

για την επέκταση του οικοπέδου και των παραγωγικών εγκαταστάσεων της 

εταιρείας. Οι σημαντικότερες όμως επενδύσεις αφορούσαν την κατασκευή 

δεύτερης αναβάθρας για επισκευές, η οποία συνοδεύτηκε από την κατασκευή 

υποβρύχιας εσχάρας (1882-1884). Οι ανάγκες καθαρισμού των νεοαποκτηθέ

ντων από την "Ελληνική Ατμοπλοία" ατμόπλοιων μεγάλης χωρητικότητας 

επέβαλαν την πραγματοποίηση αυτών των επενδύσεων. Η συνολική αξία της 

νέας αναβάθρας μαζί με τις μηχανές, τα εργαλεία, τις αποθήκες και το περιτοί-

χισμα του νεωρίου έφθασε τις 667.553 δραχμές. Επιπλέον προστέθηκε μία βυ-

θοκόρος με δύο ατμοφορτηγίδες συνολικής αξίας 284.413 δραχμών, που χρη

σίμευαν στη ρυμούλκηση των ατμόπλοιων και την εκτέλεση πρόχειρων 

επισκευών πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η έκταση που καταλάμβα

νε η επιχείρηση αυξήθηκε από 10.100 σε 16.392 τετρ. μέτρα κατά το έτος 

1887.8 Οι τεχνικές δυνατότητες που δημιούργησαν οι νέες επενδύσεις περιο

ρίζονταν και πάλι στην εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και επισκευής ατμό

πλοιων. Ταυτόχρονα, ο εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός προσέ

φερε τη δυνατότητα διεξαγωγής μηχανουργικών εργασιών κατασκευής 

θαλάσσιων λεβήτων και μηχανών, καθώς και ναυπήγησης μικρών ξύλινων ή 

σιδερένιων ατμόπλοιων με τεχνικές απαιτήσεις παρόμοιες με εκείνες της λε-

βητοποιίας. 

Το Μάρτιο του 1893 η "Ελληνική Ατμοπλοία" περιήλθε σε πτώχευση 

κάτω από τις συνθήκες που ήδη περιγράψαμε στο Κεφάλαιο 4 και το σύνολο 

των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της (ατμόπλοια, εργοστάσιο και το ναυ

πηγείο) βγήκαν σε πλειστηριασμό. Σύμφωνα με την απογραφή που διενήργησε 

ο μηχανικός Δ. Χαραλάμπης, ο εξοπλισμός που διέθετε το ναυπηγείο της εται

ρείας βρισκόταν στην ακόλουθη κατάσταση: Το παλιό νεώριο περιλάμβανε 

εργοστάσιο, αποθήκες, την παλιά εσχάρα και έργα διαμόρφωσης του παρα

λιακού γηπέδου.9 Η παλιά ναυπηγική εσχάρα ήταν πολύ φθαρμένη, σχεδόν 

άχρηστη και η αξία της υπολογιζόταν σε 15.000 δραχμές. Το εργοστάσιο κα-

8. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Τίτλοι Δανείων, φ. 45 και XXV Έργα Α Ναυτιλιακά, φ. 32, Ισολο

γισμός Εταιρείας 31/12/1884, Ναυτική Ελλάς, Οκτώβριος 1954, τ. 252, σ. 12, Αργώ, 

Οκτώβριος 1967, σ. 74. 

9. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Ατμοπλοϊκή Εταιρεία, φ. 44, ΙΑ/ETE, Δάνεια ΙΔ Τίτλοι Δανείων, φ. 44, 

Πατρίς 17/9/1893, ΙΑ/ETE, Χ ΙΔ Ατμοπλοϊκή Εταιρεία, φ. 45. 
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ταλάμβανε χώρο 1.588 τετρ. μέτρων και η αξία των μηχανημάτων ανερχόταν 

σε 57.629 δραχμές. Απετελείτο από χυτήριο, σιδηρουργειο, ορειχαλκουργείο, 

λεβητοποιείο, χαλκουργείο και συνεργείο κοπής μετάλλων. Το χυτήριο περι

λάμβανε γερανό δυνάμεως 10 τόνων, μικρό κλίβανο για την αποξήρανση των 

χυτών και καμίνι. Το συνεργείο απετελείτο από το γραφείο των εργοδηγών, 

μία μεγάλη και μία μικρή οριζόντια πλάνη, τραπέζι εργασίας, ένα μεγάλο και 

ένα μικρό τόρνο, ένα γερανό δύναμης δέκα τόνων και μηχανήματα για την κα

τασκευή κοχλιών και περικοχλίων. Στον κυρίως εργοστασιακό χώρο υπήρχαν 

τρεις τόρνοι, μία μικρή οριζόντια πλάνη, μία μικρή ατμομηχανή για την κίνη

ση του τμήματος αυτού και χώρος για την κατασκευή μεταλλικών μερών. Το 

σιδηρουργειο περιείχε επτά λιθόκτιστα καμίνια και ατμόσφυρα πενήντα στα-

τήρων. Το ορειχαλκουργείο περιείχε εννιά μικρά καμίνια και ένα μεγαλύτερο 

καμίνι με καπνοδόχο. Στην αίθουσα της κεντρικής ατμομηχανής υπήρχε μία 

ατμομηχανή υψηλής πιέσεως, δυνάμεως 12 ίππων (πεπαλαιωμένου τύπου και 

πολυμεταχειρισμένη). Το λεβητοποιείο απετελείτο από μία χειροκίνητη μηχα

νή για τομές και άνοιγμα οπών στα ελάσματα και από ένα ατμοκίνητο μηχά

νημα για σιδηρά ελάσματα. Το χαλκουργείο είχε ένα σιδερένιο καμίνι και ένα 

τραπέζι εργασίας. Έξω από το εργοστάσιο υπήρχαν δύο κτίρια που χρησίμευ

αν για αποθήκες και η αξία τους, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του μηχανι

κού που διενήργησε την απογραφή, ήταν περίπου 11.000 δραχμές. 

*Το νέο νεώριο περιλάμβανε τη νέα εσχάρα, το κτίριο της εισόδου, παρα

πήγματα καθώς και βοηθητικά υπόστεγα. Η νέα εσχάρα καταλάμβανε το 1/5 

περίπου των 6.404 τετρ.μέτρων και η αξία της έφθανε τις 312.000 δραχμές. 

Το κτίριο της εισόδου καταλάμβανε έκταση 400 τετρ. μέτρα και η αξία του 

υπολογιζόταν σε 25.000 δραχμές. Η αξία των υπόλοιπων κτιρίων ήταν μικρή 

και υπολογιζόταν περίπου σε 12.000 δραχμές. Η συνολική αξία του νέου νε

ωρίου υπολογιζόταν σε 777.500 δραχμές περίπου.10 

Στην ίδια έκθεση αναφερόταν ακόμη ότι, ενώ η αξία του μηχανολογικού 

εξοπλισμού ήταν μεγάλη όταν αγοράστηκε, πριν τριάντα χρόνια, εξαιτίας της 

κακής συντήρησης η τρέχουσα αξία των μηχανημάτων δεν ξεπερνούσε τις 

65.000 δραχμές. Από την πληροφορία αυτή προκύπτει ότι η εταιρεία δεν είχε 

πραγματοποιήσει ανανέωση του μεγαλύτερου τμήματος του χρησιμοποιούμε

νου μηχανολογικού εξοπλισμού κατά τα πρώτα τριάντα χρόνια λειτουργίας 

της και συγχρόνως το σύστημα συντήρησης και υποστήριξης του μηχανολογι

κού εξοπλισμού που διέθετε δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό. 

10. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Ατμοπλοϊκή Εταιρεία, φ. 44. 
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Από την περιγραφή που προηγήθηκε, διαπιστώνουμε ότι οι τεχνικές δυ

νατότητες που προσέφεραν οι υφιστάμενες παραγωγικές εγκαταστάσεις ήταν 

περιορισμένες. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός διατηρήθηκε για πολλά χρόνια 

σε υποτυπώδη κατάσταση. Είχε αποκτηθεί κυρίως κατά τη δεκαετία 1860 και 

η δύναμη που χρησιμοποιόταν ήταν ο ατμός. Αντίθετα στα σύγχρονα ναυπη

γεία του εξωτερικού είχαν πραγματοποιηθεί μεγάλης κλίμακας επενδύσεις για 

την ανανέωση και επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκατα

στάσεων και είχαν εισαχθεί νέες μορφές ενέργειας για τη λειτουργία των ναυ

πηγείων. 

Το νεώριο αγοράστηκε από τους μεγαλύτερους μετόχους της "Νέας 

Ελληνικής Ατμοπλοίας" και μετονομάστηκε σε "Νεώριο και Μηχανουργείον 

Σύρου" κατά το τέλος του 19ου αιώνα. Στη νέα επιχείρηση πραγματοποιήθη

κε επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και αυξήθηκε η κινητήρια δύ

ναμη του μεγαλύτερου νεωλκείου, μολονότι αυτό συνέχισε να δέχεται πλοία 

χωρητικότητας μέχρι 2.400 τόνων. Η δύναμη που χρησιμοποιήθηκε στο εξής 

για την κίνηση του ήταν η υδραυλική, ενώ το παλιότερο νεωλκείο συνέχισε να 

λειτουργεί με ατμό.11 Παράλληλα δημιουργήθηκαν νέα τμήματα στην εταιρεία, 

η οποία πλέον διέθετε σχεδιαστήριο, προτυποποιείο, χυτήριο, μηχανουργείο, 

εφαρμοστήριο, σιδηρουργείο, λεβητοποιείο, χαλκουργείο, ατμοκίνητο εργα

στήριο χρωμάτων και πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις εκσυγχρονισμού του 

μηχανολογικού εξοπλισμού.12 Αν και βελτιώθηκαν τόσο οι εγκαταστάσεις όσο 

και ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας, σε σύγκριση με ναυπηγεία του 

εξωτερικού, συνέχισε να υφίσταται μεγάλη καθυστέρηση στην εισαγωγή 

προηγμένων ναυπηγικών τεχνικών. Ακόμη και οι επισκευαστικές δραστηριό

τητες παρέμειναν περιορισμένες, αφού τα δύο νεωλκεία της εταιρείας δεν 

μπορούσαν να δεχθούν πλοία χωρητικότητας μεγαλύτερης των 2.500 τόνων. 

Από την περιγραφή των νέων επενδύσεων που κατά καιρούς πραγματοποιή

θηκαν, τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε πάγιες εγκαταστάσεις, δεν προκύπτει η 

απόκτηση τεχνικών δυνατοτήτων που θα επέτρεπαν τη ναυπήγηση ατμόπλοι

ων και την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων της ναυπηγικής βιο

μηχανίας. 

11. Ναυτική Ελλάς, Σεπτέμβριος 1954, τ. 251, σ. 6 και Οκτώβριος 1954, τ. 252, σ. 12, 

Σφαίρα 18/5/1899. 

12. Το εν Σύρω ΝαντιλιαχόνΣυνέδρων 1 Σεπτεμβρίου 1902, επανέκδοση, Αθήνα, 1973, 

σ. 264. 
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5.1.2. Μηχανουργείο-Ναυπηγείο Βασιλειάδη 

Το 1861 εγκαταστάθηκε η εταιρεία Γ. Βασιλειάδη στον Πειραιά. Στην 

αρχή η επιχείρηση προχώρησε στην ανέγερση σιδηρουργείου, χυτηρίου, ξυ

λουργείου και καθεκλοποιείου. Η κινητήρια δύναμη του εργοστασίου ήταν ο 

ατμός.13 Το σύνολο σχεδόν των εγκαταστάσεων αποτεφρώθηκε το 1868 και η 

εταιρεία διέκοψε τη λειτουργία της για ένα χρόνο. Οι νέες εγκαταστάσεις εξο

πλίστηκαν με σχεδόν τριπλάσιο πάγιο εξοπλισμό στο τμήμα του μηχανουργεί

ου και του ξυλουργείου, ενώ καταργήθηκε το καθεκλοποιείο.14 

Το 1872 προστέθηκε τμήμα κατασκευής σύρματος και καρφοβελονίων. 

Ο διαθέσιμος πάγιος εξοπλισμός και οι εκτελούμενες εργασίες είχαν ως εξής: 

Το ξυλουργείο διέθετε δύο πριόνια και δύο τόρνους. Το τμήμα αυτό εξυπηρε

τούσε την κατασκευή των ξύλινων προτύπων που χρησιμοποιούσε το χυτήριο 

καθώς και τα ξύλινα τμήματα διαφόρων μηχανημάτων. Στο χυτήριο με τη 

βοήθεια καλουπιών ο λιωμένος σίδηρος και ο ορείχαλκος διαμορφώνονταν σε 

μεταλλικά μέρη μηχανών και σε εξαρτήματα άλλων μεταλλικών αντικειμένων. 

Στο μηχανουργείο υπήρχαν έξι τόρνοι διαφόρων μεγεθών, μία πλάνη, μία λί

μα, μία μηχανή εντομών, δύο ελικοπτικές μηχανές, τρία τρυπάνια και πέντε 

σιδερένια καμίνια. Στο τμήμα αυτό γινόταν η τελική διαμόρφωση των προϊό

ντων του χυτηρίου. Το λεβητοποιείο περιλάμβανε ένα κοπτήρα σιδηρόφυλ-

λων, μία ψαλίδα και ένα λέβητα. Στο τμήμα αυτό κατασκευάζονταν λέβητες 

ατμομηχανών. Όλα τα τμήματα του εργοστασίου ήταν συνδεδεμένα με μία 

οριζόντια ατμομηχανή δυνάμεως 15 ίππων.15 Η συνολική αξία του εργοστασί

ου υπολογιζόταν σε 500.000 δραχμές. Από τα στοιχεία που παραθέσαμε, προ

κύπτει ότι, στα πρώτα στάδια λειτουργίας της, η επιχείρηση διέθετε εξοπλισμό 

κατάλληλο κυρίως για μηχανουργικές εργασίες, ενώ δεν διέθετε πάγιες εγκα

ταστάσεις για επισκευές και ναυπήγηση ατμόπλοιων. Ο εγκαταστημένος μη

χανολογικός εξοπλισμός μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επισκευές στο τμή

μα του κύτους των πλοίων, το οποίο βρισκόταν πάνω από την επιφάνεια της 

θάλασσας. Επίσης υπήρχε η δυνατότητα να κατασκευαστούν θαλάσσιες μηχα

νές και λέβητες. Η έκταση όμως αυτών των εργασιών, όπως προκύπτει αφενός 

13. Τον Ιούνιο του 1861 έγινε η αίτηση του Γ. Βασιλειάδη προς το Δήμο Πειραιά για την 

ανέγερση του εργοστασίου που θα κάλυπτε έκταση περίπου 12 στρεμμάτων και θα στοίχιζε 

200.000 δραχμές. ΙΑ/Πειραιώς, 1860, φ. Α, 1862, φ. Α, ΙΑ/ΕΤΕ, XXI Αλληλογραφία, Θ 

Ιδιώτες, φ. 29. 

14. Εφημερίς Κυβερνήσεως 3/1/1869, Ν. ΣΟΗ 26/10/1868, Μπούκα, ό.π., σ. 302. 

15. Ποσειδών 17/6/1872, ΙΑ/Πειραιώς, 1875, φ. Β. 
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από τον υποτυπώδη χαρακτήρα των μηχανημάτων και αφετέρου από τη μικρή 

συνολική ιπποδύναμη που διέθετε το εργοστάσιο, θα πρέπει να ήταν περιορι

σμένη.16 

Από το τέλος της δεκαετίας του 1870 και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 

του 1880 η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του γηπέδου που καταλάμβανε. 

Κατά το έτος 1878 αγοράστηκε οικόπεδο 320 πήχεων. Το επόμενο έτος αγο

ράστηκαν 1491 πήχες και το 1881 προστέθηκαν άλλες 583 πήχες στην έκταση 

που καταλάμβανε η εταιρεία, με αποτέλεσμα η επιχείρηση Βασιλειάδη να φθά

σει να διαθέτει γήπεδα 20.824 πήχεων.17 Αργότερα, το 1888, η επιχείρηση με

τατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και αφού εξασφάλισε πρόσθετα κεφάλαια 

από τους νέους μετόχους, προχώρησε σε συνεχείς προσθήκες στο μηχανολο

γικό εξοπλισμό, τις πάγιες εγκαταστάσεις καθώς και στην αγορά νέου οικοπέ

δου. Κατά το έτος 1896 αγοράστηκε από την εταιρεία οικόπεδο 40.000 τετρ. 

μέτρων στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά για τη δημιουργία ναυπηγείου. 

Το επόμενο έτος, η κυβέρνηση παραχώρησε παραπλήσιο οικόπεδο για την επέ

κταση των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου.18 

Αφού αγοράστηκαν τα απαραίτητα οικόπεδα, η επιχείρηση Βασιλειάδη 

προχώρησε στην εκτεταμένη εισαγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού από το 

εξωτερικό. Το 1896 ο γιος του ιδρυτή της εταιρείας ο μηχανικός Β. Βασι

λειάδης, πήγε στη Μεγ. Βρετανία για την αγορά εργαλείων και μηχανημά

των.19 Το 1903 ο διευθυντής της εταιρείας ταξίδεψε στο εξωτερικό για την 

προμήθεια νέων μηχανημάτων για τις ανάγκες του ναυπηγείου.20 Το 1905 

προστέθηκαν νέα μηχανήματα και εγκαταστάθηκε σύστημα πεπιεσμένου αέρα. 

Το 1906 άρχισε να λειτουργεί κανονικά το νεωλκείο της εταιρείας, το οποίο 

μπορούσε να δεχθεί πλοία 3.500 τόνων. Το μήκος του καταστρώματος της 

κλίνης ήταν 110 μέτρα και το πλάτος 21 μέτρα. Η κλίνη ήταν χαλύβδινη κυ

λιόμενη πάνω σε τέσσερις υποβρύχιες σιδηροδρομικές γραμμές. Το νεωλκείο 

ήταν το πιο σύγχρονο που διέθετε η χώρα. Δύο χρόνια αργότερα, είχε ολοκλη

ρωθεί η μετεγκατάσταση του μηχανουργείου δίπλα στο ναυπηγείο. Στις εγκα-

16. Εφημερίς Συζητήσεων της Βουλής, Συν. 27, 16/6/1872. Θα πρέπει να αναφέρουμε 

ότι οι πληροφορίες από τα ΙΑ/Πειραιώς και τις συζητήσεις στη Βουλή συμφωνούν ότι το εργο

στάσιο λειτουργούσε με ιπποδύναμη μόνο 15 ίππων. 

17. ΙΑ/Τράπεζα Αθηνών, Ενυπόθηκα Δάνεια Κεντρικού, φ. 140, Ελληνικό Μηχανο-

ποιείο Βασιλειάδη. 

18. ΙΑ/Πειραιώς, 1898, φ. Γ, Σφαίρα 9/1/1898 και 23/7/1898. 

19. Σφαίρα 15/10/1896. 

20. Σφαίρα 9/5/1903. 
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ταστάσεις της εταιρείας είχε προστεθεί βαρούλκο, το οποίο λειτουργούσε με 

ηλεκτρισμό. Οι πάγιες εγκαταστάσεις της εταιρείας καταλάμβαναν πλέον 

έκταση 6.120 μέτρων.2ι 

Από τη δεκαετία του 1880 άρχισε η ανανέωση του συστήματος κίνησης 

των μηχανημάτων της εταιρείας. Κατά το έτος 1888 είχε ήδη εγκατασταθεί 

ατμομηχανή ιπποδύναμης 60 ίππων.22 Το 1905 άρχισαν να χρησιμοποιούνται 

μηχανήματα που λειτουργούσαν με πεπιεσμένο αέρα. Εγκαταστάθηκε δίκτυο 

σωλήνων πεπιεσμένου αέρα για τη λειτουργία των εργαλείων που χρησίμευαν 

στο κάρφωμα των λαμαρινών.23 Από το 1906 η εταιρεία άρχισε να χρησιμο

ποιεί ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική γεννήτρια είχε εισαχθεί από το εξωτε

ρικό, έδινε δύναμη 350 ίππων και χρησίμευε στη λειτουργία της εσχάρας κα

θαρισμού των ατμόπλοιων. Επίσης το βαρούλκο λειτουργούσε με ηλεκτρικό 

ρεύμα εντάσεως 5.000 Watt και είχε τη δυνατότητα να στρέφεται προς οποια

δήποτε κατεύθυνση με ταχύτητα 250-500 στροφών το λεπτό.24 

Από το τέλος της δεκαετίας του 1880 και μέχρι το 1914 από τους ετήσι

ους ισολογισμούς της εταιρείας (βλ. Πίνακα 5.1 του Παραρτήματος) μπορού

με να παρακολουθήσουμε αναλυτικότερα τις βελτιώσεις και επεκτάσεις που 

σημειώθηκαν τόσο στο μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και στις πάγιες εγκατα

στάσεις της επιχείρησης Βασιλειάδη. Από την άποψη του όγκου των επενδύ

σεων, η δημιουργία του νεωλκείου ήταν η αξιολογότερη επένδυση, ενώ η δα

πάνη για την κατασκευή ναυπηγείου ήταν πολύ μικρότερη. Οι βελτιώσεις που 

επήλθαν τόσο στο μηχανολογικό εξοπλισμό και τις πάγιες εγκαταστάσεις, όσο 

και στη χρησιμοποιούμενη δύναμη για την κίνηση του εργοστασίου και ναυπη

γείου της εταιρείας, ήταν πολύ μικρότερης κλίμακας από τις βελτιώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό και έγιναν με σημαντική καθυστέρηση. 

Παράλληλα διαπιστώνουμε ότι οι επεκτάσεις και βελτιώσεις που έγιναν στις 

παραγωγικές εγκαταστάσεις αποσκοπούσαν στην εξυπηρέτηση αναγκών κα

θαρισμού, επισκευής και συντήρησης ατμόπλοιων, ενώ δεν πραγματοποιήθη

καν σημαντικές επενδύσεις για την απόκτηση παραγωγικών εγκαταστάσεων, 

απαραίτητων για τη ναυπήγηση ατμόπλοιων μεγάλης χωρητικότητας. Επίσης 

οι αλλαγές στην κινητήρια δύναμη και η αύξηση της ιπποδύναμης αφορούσαν 

τις περισσότερες φορές παραγωγικές δραστηριότητες που εξυπηρετούσαν και 

21. Accounts and Papers, 1909, αρ. τόμου 95, έτος αναφ. 1908,σ.679, Άγγελος Γκίνης, Ο 

λιμήν τον Πειραιώς, τυπ. "Σφαίρα", Αθήνα, 1907, σ. 15. 

22. Ετήσιοι Γενικοί Ισολογισμοί της Εταιρείας, Σφαίρα 19/11/1888. 

23. Accounts and Papers, 1909, αρ. τόμου 95, έτος αναφ. 1908, σ. 679, Γκίνης, ό.π., σ. 15. 

24. Σφαίρα 9/12/1905,10/1/1907. 
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πάλι ανάγκες καθαρισμού και συντήρησης ατμόπλοιων. 

5.1.3. Μηχανουργέ ίο-Ναυπηγε ίο " Ήφαιστος" 

Το μηχανουργείο-ναυπηγείο "Ήφαιστος" εγκαταστάθηκε σε έκταση 

12.950 περίπου τετρ. πήχεων.23 Το εργοστάσιο περιλάμβανε δύο τμήματα: σι-

δηρουργείο και χυτήριο. Το μεγαλύτερο τμήμα των μηχανημάτων και εργαλεί

ων που διέθετε ήταν αγγλικής προελεύσεως.26 

Το 1875, ένα χρόνο μετά τη σύσταση της εταιρείας, ο μηχανολογικός 

εξοπλισμός του εργοστασίου ήταν ο ακόλουθος: Μία ατμομηχανή οκτώ ίπ

πων, δύο λέβητες, τρεις σιδερένιοι άξονες, δέκα τόρνοι, τρία τρυπάνια, μία 

σιδερένια πλάνη, ένας βιδολόγος, δύο φυσερά με όλους τους σωλήνες, δύο σι

δερένια τσιμπίδια, ένα ψαλίδι, τέσσερις γερανοί, ένα πριόνι, ένας σιδερένιος 

μύλος, δεκαπέντε μαγγάνες και ένα ατμοκίνητο ακονιστήρι. Οι πάγιες εγκα

ταστάσεις του χυτηρίου αποτελούνταν από έξι μικρές δεξαμενές, από τις 

οποίες η μία είχε χωρητικότητα 13.000 οκάδες και οι υπόλοιπες από 800 οκά

δες η κάθε μία. Επίσης το τμήμα του χυτηρίου αποτελείτο από δύο κλιβάνους 

για την κατασκευή των μήτρων, δύο κλιβάνους για χύτευση μετάλλων, ένα σι

δερένιο κλίβανο για μεγαλύτερες θερμοκρασίες και μία καπνοδόχο στήλη με 8 

εστίες.27 Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου περιόριζαν τις τε

χνικές του δυνατότητες στις μηχανουργικές εργασίες, μεταξύ των οποίων 

ήταν και η επισκευή ατμόπλοιων. 

Από το τέλος της δεκαετίας του 1880 άρχισε να αυξάνεται η έκταση που 

κατείχε το μηχανουργείο-ναυπηγείο " Ήφαιστος" και επεκτείνονταν οι πα

ραγωγικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Μολονότι οι μεταβολές αυτές ήταν 

αποτέλεσμα σημαντικών επενδύσεων, φαίνεται ότι εξυπηρετούσαν το γενικό

τερο προσανατολισμό της εταιρείας κυρίως σε επισκευαστικές δραστηριότη

τες. Κατά το έτος 1888 διαπιστώνουμε σημαντική μεταβολή στη 

χρησιμοποιούμενη κινητήρια δύναμη για τη λειτουργία του εργοστασίου. Η 

25. Οι πληροφορίες για την έκταση που καταλάμβανε η επιχείρηση είναι αντικρουόμενες. 

Η συνολική έκταση των γηπέδων κατά καιρούς αναφέρεται ως 12.956 τετρ. πήχεις, 12.632 τε

τρ. πήχεις, 14.000 τετρ. πήχεις και 12.800 τετρ. πήχεις. Αυτές οι αναφορές εμφανίζονται στα 

συμβόλαια υποθήκης που κατά καιρούς έκανε η εταιρεία με τους πιστωτές της. Οι διαφορές δεν 

είναι σημαντικές και για τις ανάγκες της παρουσίασης χρησιμοποιήθηκε το μέγεθος εκείνο που 

αναφέρεται συχνότερα στα συμβόλαια της ίδιας της εταιρείας. 

26. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Τζων Μακ Δούαλ, φ. 92. 

27. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Τζων Μακ Δουαλ, φ. 92. 
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ατμομηχανή που χρησιμοποιούσε ήταν ισχύος 80 ίππων και είχε αντικατα

στήσει μία πολύ μικρότερη ατμομηχανή 8 ίππων, που λειτουργούσε το 1874.28 

Κατά το έτος 1903 διαπιστώνουμε νέα σημαντική αύξηση στη χρησιμοποιού

μενη ιπποδύναμη. Για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας χρησι

μοποιούνται στο έξης τέσσερις ατμομηχανές δυνάμεως 100 ίππων η κάθε-

μια. 

Το έτος 1892 η κυβέρνηση παραχώρησε στην επιχείρηση δωρεάν έκταση 

στο Κερατσίνι, στη θέση του Όρμου του Αγ. Γεωργίου, για τη δημιουργία νε-

ωλκείου και ναυπηγείου.30 Κατά το ίδιο έτος τα κτίρια της επιχείρησης κατα

λάμβαναν έκταση 10.400 τετρ. πήχεων, η αξία τους ανερχόταν σε 260.000 

δραχμές και η συνολική αξία της επιχείρησης είχε αποτιμηθεί σε 980.000 

δραχμές.31 Το έτος 1903 το μηχανουργείο και ναυπηγείο περιλάμβαναν 8 τμή

ματα: σχεδιαστήριο, προτυποποιείο, τορνευτήριο, εφαρμοστήριο, σιδηρουρ-

γείο, λεβητοποιείο, χαλκουργείο και ορειχαλκουργείο.32 

Από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε, προκύπτει ότι η αξιολογότερη 

επένδυση της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε για την απόκτηση νεωλκείου, το 

οποίο χρησίμευσε στην εξυπηρέτηση επισκευαστικών αναγκών. Αντίθετα, δε 

διαπιστώνουμε την απόκτηση αξιόλογων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ει

δικά για τη ναυπήγηση ατμόπλοιων. 

Από την αναλυτική παρουσίαση των εξελίξεων που έλαβαν χώρα στα 

τρία μεγαλύτερα μηχανουργεία-ναυπηγεία της χώρας, προκύπτει ότι ο μηχα

νολογικός εξοπλισμός και οι παραγωγικές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων 

αυτών μπορούσαν να ανταποκριθούν στη διεξαγωγή διαφόρων μηχανολογι

κών εργασιών καθώς και στην κατασκευή μικρών και απλών τύπων ατμόπλοι

ων, η ναυπήγηση των οποίων περιοριζόταν στην κατασκευή απλού συστήμα

τος θαλάσσιας μηχανής, η οποία ετοποθετείτο σε ξύλινο ή σε μικρό σιδερένιο 

κύτος. Το γεγονός ότι οι κυριότερες επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν σε πλω

τές δεξαμενές, συστήματα ανέλκυσης και μηχανήματα διαμόρφωσης λεβήτων 

αποδεικνύει τον προσανατολισμό των ναυπηγείων σε επισκευαστικές δρα

στηριότητες. 

Από τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει για τις επενδύσεις που 

28. Σφαίρα, 19/11/1888. 

29. Αργώ, Ιανουάριος 1968, σελ. 175, Σφαίρα6/11/1903. 

30. Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής, Συν. ΞΖ, 19/3/1891, Εφημερίς Κυβερνή

σεως 4/4/1891 και 15/4/1892, Σφαίρα 9/1/1898. 

31. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Τζων Μακ Δούαλ, φ. 92. 

32. Σφαίρα 6/11/1903, Αργώ, Ιανουάριος 1968, σ. 175. 
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πραγματοποίησε ο Μακ Δούαλ και τα αναλυτικά στοιχεία επενδύσεων που 

διαθέτουμε για την εταιρεία Βασιλειάδη, προκύπτει η συνεχής ανανέωση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού με νέες προσθήκες μηχανημάτων. Αντίθετα, η πε

ρίπτωση του ναυπηγείου της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" φαίνεται ότι χαρακτη

ρίστηκε από πλημμελή συντήρηση του αρχικά εγκατεστημένου μηχανολογικού 

εξοπλισμού. 

Το σύνολο σχεδόν των μηχανημάτων εισάγονταν από το εξωτερικό. Η ει

σαγωγή νέων τεχνικών παραγωγής και κυρίως η ανάληψη επενδύσεων σε 

προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό έγινε με μεγάλη καθυστέρηση συγκριτικά 

με εκείνη των ναυπηγείων του εξωτερικού. 

5.2. Η προσφορά ενδιάμεσων εισροών οπό εγχώριους προμηθευτές 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι διασυνδέσεις των μηχανουργεί-

ων-ναυπηγείων με τους εγχώριους προμηθευτές ενδιάμεσων εισροών. Αρχικά 

παρουσιάζονται οι προσπάθειες που έγιναν για τη δημιουργία βιομηχανικών 

μονάδων σε συμπληρωματικούς κλάδους προς τη ναυπηγική και αξιολογείται 

το επίπεδο τεχνικών ικανοτήτων που διέθεταν. Ακολούθως γίνεται μια προ

σπάθεια να αναλυθούν τα προβλήματα που προκάλεσαν οι περιορισμένες δια

συνδέσεις της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας με εγχώριους προμηθευτές 

ενδιάμεσων εισροών. 

5.2.1. Οι προσπάθειες εγχώριας παραγωγής βασικών ενδιάμεσων εισροών 

Η ναυπήγηση ατμόπλοιων και η κατασκευή θαλάσσιων μηχανών είναι 

παραγωγικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό εισροών 

που προέρχονται από βιομηχανίες διαμόρφωσης και επεξεργασίας μετάλλων. 

Κατά την περίοδο που εξετάζουμε οι λίγες προσπάθειες που έγιναν για την 

ανάπτυξη εγχώριας μεταλλοβιομηχανίας και σιδηροβιομηχανίας δεν ήταν συ

στηματικές και δεν υπάρχουν στοιχεία που να πιστοποιούν την ανάπτυξη 

αξιόλογων διασυνδέσεων με τη ναυπηγική βιομηχανία. 

Ήδη από τη δεκαετία του 1830 χρονολογούνται οι πρώτες προσπάθειες 

κατεργασίας σιδηρομεταλλευμάτος στην Ελλάδα. Στο τέλος της δεκαετίας 

του 1830 λειτούργησε σιδηρουργείο-χυτήριο στο Ναύπλιο. Το 1841 ιδρύθηκε 

ένα μικρό χυτήριο στην Κάρυστο της Εύβοιας και το 1870 λειτουργούσαν 
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στην Ελλάδα πέντε μικρά χυτήρια.33 Η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια για την 

ανάπτυξη μεταλλοβιομηχανίας έγινε από τη μεταλλευτική εταιρεία "Ελληνική 

Μεταλλευτική Εταιρεία" το 1872 στην Πλατάνα της Κύμης. Η εταιρεία επι

δίωξε ανεπιτυχώς την τήξη σιδηρομεταλλεύματος από τη Σύρο σε υψικάμινο 

που λειτουργούσε με λιγνίτη Κύμης. Η ανέγερση των εγκαταστάσεων, η αγο

ρά του μηχανολογικού εξοπλισμού και η κατασκευή σιδηροτροχιών στοίχισε 

900.000 δραχμές. Την όλη προσπάθεια είχαν οργανώσει ξένοι τεχνικοί. Η 

προσπάθεια όμως εγκαταλείφθηκε μετά τις πρώτες δοκιμές, εξαιτίας της ακα

ταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου λιγνίτη, με αποτέλεσμα οι δραστηριό

τητες της εταιρείας να περιορισθούν στην εξόρυξη λιγνίτη από την Κύμη και 

σιδηρόλιθου από τη Σέριφο.34 Το 1906 Έλληνες κεφαλαιούχοι σχεδίασαν τη 

δημιουργία χυτηρίου κατεργασίας σιδηρομεταλλεύματος, σύμφωνα με μελέτη 

που είχε καταρτισθεί από τον αρχιμηχανικό των μεταλλείων Λαυρίου 

(Σαπελάν), αλλά και πάλι χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα.35 

Οι ερμηνείες που εμφανίστηκαν στον τύπο της εποχής και σε διάφορες 

μελέτες για τους λόγους που δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη εγχώριας μεταλλο

βιομηχανίας και σιδηροβιομηχανίας συνήθως περιγράφουν τις δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν αυτές οι επενδύσεις. Οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις για τις προ

οπτικές αυτών των προσπαθειών στηρίζονται κυρίως στην έλλειψη γαιανθρά

κων και στην περιορισμένη κατανάλωση σιδηρομεταλλευμάτος από την εγχώ

ρια βιομηχανία, που δεν μπορούσε να δημιουργήσει επαρκή ζήτηση για να 

είναι οικονομικά συμφέρουσα η λειτουργία μιας υψικαμίνου.36 Στην περιορι

σμένη ζήτηση προστίθενται η απουσία κρατικών ενισχύσεων και η έλλειψη εν

διαφέροντος από τον ιδιωτικό τομέα.37 Ακόμη έχει υποστηριχθεί ότι η μεγάλη 

πτώση των ευρωπαϊκών τιμών στα προϊόντα της μεταλλοβιομηχανίας κατέ

στησε δύσκολη την ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας μετάλλων.38 Στα προανα-

33. Γκεβέτσης, ό.π., σ. 26,28-29, Κωστής Μοσκώφ, Ιστορία του κινήματος της εργατι

κής τάξης, Θεσσαλονίκη, 1979, σ. 138. 

34. Μανσόλας, ό.π., σ. 40-41, Κωνσταντίνος Στεργίου, Αι πρώται βιομηχανικοί ύλαι 

της Ελλάδος, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 1925, σ. 118, Γεώργιος Χαριτάκης, Η Ελληνική 

βιομηχανία, Εστία, Αθήνα, 1927, σ. 246, Αγριαντώνη, ό.π., σ. 255-56, Ποσειδών25/4/1%Ί3. 

35. Σφαίρα 25/9/1906. 

36. Χαριτάκης, ό.π., σ. 70, Οικονομική Ελλάς, 11 Δεκεμβρίου, 1902, σ. 5. 

37. Βιομηχανική και Βιοτεχνική Επιθεώρησις, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1917, σ. 627-

629. 

38. Αγριαντώνη, ό.π., σ. 255. 
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φερθέντα επιχειρήματα είχε αντιταχθεί η άποψη ότι ορισμένοι νέοι τύποι υψι

καμίνων μπορούσαν να λειτουργήσουν με λιγνίτη, γεγονός που επέτρεπε τη 

χρησιμοποίηση των πλούσιων κοιτασμάτων λιγνίτη που διέθετε η χώρα, αντι

καθιστώντας έτσι τον εισαγόμενο άνθρακα. Σύμφωνα με άλλες πηγές, ακόμη 

και στην περίπτωση της χρησιμοποίησης εισαγόμενου άνθρακα, το κόστος πα

ραγωγής θα ήταν σημαντικά μικρότερο από τις τιμές των εισαγόμενων μετάλ

λων. Κατά μια εκτίμηση ο εγχώρια κατασκευαζόμενος χυτοσίδηρος θα στοίχι

ζε περίπου 16% λιγότερο από τον αγγλικό. Επίσης αναφορικά με τις 

προοπτικές της εγχώριας κατανάλωσης σιδήρου, υποστηρίχτηκε ότι θα αυξα

νόταν στο άμεσο μέλλον, ενώ υπήρχε ευνοϊκή προοπτική για εξαγωγές σε γει

τονικές χώρες.39 Σε υπόμνημα αξιωματικού του Βασιλικού Ναυτικού, κατά το 

έτος 1911, αναφέρεται ότι η εισαχθείσα ποσότητα σιδήρου όλων των τύπων το 

1910 επαρκούσε για τη λειτουργία μιας υψικαμίνου μετρίων διαστάσεων, 

εξασφαλίζοντας την πλήρη απασχόληση της για ολόκληρο το χρόνο.40 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει η 

ύπαρξη αξιόλογων κοιτασμάτων σιδήρου στο ελληνικό υπέδαφος, τα οποία 

σύμφωνα με διάφορες πηγές ήταν από τα πιο πλούσια κοιτάσματα μεταλλευ

μάτων που διέθετε η χώρα.41 Η εκμετάλλευση των μεταλλείων άρχισε με τη δη

μοσίευση σχετικού νόμου το 1861. Η ετήσια παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος 

αρχικά ανερχόταν σε 150.000 τόνους περίπου. Το μεταλλείο Γραμματικού 

Αττικής από το 1894 μέχρι το 1906 έδωσε 1.664.761 τόνους σιδηρομεταλλεύ-

ματος. Κατά το ίδιο έτος, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς των 

Ελλήνων επενδυτών που επιδίωξαν να δημιουργήσουν χυτήριο σιδηρομεταλ-

λεύματος, το εγχωρίως εξορυσσόμενο σιδηρομετάλλευμα θα μπορούσε να εί

ναι μέχρι και πενταπλάσιο του εισαγόμενου.42 

Η ύπαρξη ωστόσο κοιτασμάτων σιδήρου στη χώρα καθώς και οι προ

σπάθειες δημιουργίας μεταλλουργίας και βιομηχανίας επεξεργασίας σιδήρου 

δεν οδήγησαν στη δημιουργία αξιόλογου κλάδου παραγωγής προϊόντων σιδή

ρου, με αποτέλεσμα την εξαγωγή του σιδηρομεταλλευμάτος της χώρας στο 

εξωτερικό και ιδιαίτερα στη Μεγ. Βρετανία.43 

39. Σφαίρα 13/10/1907. 

40. Ναυτική Επιθεώρησις, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1934, σ. 4. 

41. Τιρς, ό.π., τομ. Α, σ. 275, Οικονομική Ελλάς, 11 Δεκεμβρίου 1902, σ. 5, Γ. Δερηλής, 

αδημοσίευτο, σ. 53. 

42. Χαριτάκης, ό.π., σ. 66, Σφαίρα 25/9/1906, Δημ. Μπάτσης, Η βαρεία βιομηχανία 

στην Ελλάδα, δεύτερη έκδοση, Κέδρος, Αθήνα, 1977, σ. 108. 

43. Μανσόλας, ό.π., σ. 41, Γ. Δερτιλής, αδημοσίευτο, σ. 84. 
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Κατά το έτος 1888 συναντάμε μία προσπάθεια δημιουργίας εργοστασί

ου κατασκευής διαφόρων εργαλείων από σίδηρο και χάλυβα. Το εργοστάσιο 

επρόκειτο να δημιουργηθεί από τους Γάλλους μηχανικούς Berson και Sayn. 

Το ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό υπολο

γιζόταν σε 200.000 χρυσά γαλλικά φράγκα. Νοικιάστηκαν αποθήκες εκτάσε

ως 2.000 πήχεων και επρόκειτο να απασχοληθούν 100 Έλληνες και ξένοι ερ

γαζόμενοι. Το εργοστάσιο άρχισε να λειτουργεί στις 28/5/1888 χωρίς όμως 

να κατορθώσει να ανταποκριθεί στους αρχικούς στόχους της επένδυσης.44 

5.2.2. Οι επιπτώσεις από την εισαγωγή των συμπληρωματικών εισροών της 
ναυπηγικής βιομηχανίας 

Οι κυριότερες ενδιάμεσες εισροές για τη λειτουργία της εγχώριας ναυπη

γικής βιομηχανίας εισάγονταν από το εξωτερικό εξαιτίας της έλλειψης, όπως 

ήδη διαπιστώσαμε, εγχώριας βιομηχανίας κεφαλαιουχικών αγαθών που θα 

μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες των εγχώριων μηχανουργικών-ναυπηγικών 

μονάδων. 

Τα μηχανουργεία-ναυπηγεία κατασκεύασαν κατά καιρούς διάφορα με

ταλλικά αντικείμενα ανταποκρινόμενα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της 

εγχώριας αγοράς. Η σύνθεση της εγχώριας ζήτησης οδήγησε τις εξεταζόμενες 

μονάδες στην παραγωγή ατμομηχανών, απλών μεταλλικών κατασκευών και 

στην παραγωγή διάφορων εργαλείων για ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών ανα

γκών της αγοράς. Ένα τμήμα της παραγωγικής τους δραστηριότητας κάλυπτε 

τις ανάγκες των ναυπηγήσεων και των επισκευών, χωρίς όμως να αποτελεί το 

αποκλειστικό αντικείμενο απασχόλησης του εγκατεστημένου μηχανολογικού 

εξοπλισμού. Ο ίδιος εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή διαφό

ρων μεταλλικών αντικειμένων, χωρίς όμως το οριακό μέγεθος της εγχώριας 

ζήτησης να οδηγήσει στη δημιουργία ανεξάρτητου κλάδου κεφαλαιουχικών 

αγαθών. 

Η εξάρτηση της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας από τις εισαγωγές βα

σικών ενδιάμεσων εισροών δημιούργησε πρόσθετες δυσκολίες κατά τη διαδι

κασία ανάπτυξης της. Η προμήθεια των εισροών αυτών αποτελούσε σημαντι

κή δαπάνη για τα εγχώρια ναυπηγεία. Για παράδειγμα, μόνο το 1863, η 

επιχείρηση Βασιλειάδη εισήγαγε σίδηρο αξίας 150.000 δραχμών.45 Επίσης, 

44. Σφαίρα 10/2/1888,28/5/1888. 
45. ΙΑ/Πειραιώς, 1863, φ. Α. 

159 



καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε, συναντάμε πλήθος αναφο

ρών στις εφημερίδες σχετικά με την εκτεταμένη εισαγωγή ενδιάμεσων υλικών 

για τις ανάγκες των ναυπηγείων από το εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε 

τις ακόλουθες περιπτώσεις: Το έτος 1877 στην Οικονομική Επιθεώρηση ανα

φέρεται η εισαγωγή σιδηρόφυλλων, σωλήνων και καρφιών για την κατασκευή 

ατμολεβητών από τα μηχανουργεία-ναυπηγεία.46 Σύμφωνα με άλλες πληρο

φορίες, κατά τη δεκαετία του 1890 η εγχώρια αγορά παρουσίασε αξιόλογη αύ

ξηση της ζήτησης μεταλλικών προϊόντων, η οποία μάλιστα ήταν μεγαλύτερη 

από αυτή άλλων βαλκανικών κρατών.47 Το έτος 1896 υπάλληλος της επιχείρη

σης Βασιλειάδη στάλθηκε στη Μεγ. Βρετανία αποκλειστικά για την προμήθεια 

υλικών που θα χρησίμευαν στην κατασκευή των λεβήτων του πλοίου του 

Βασιλικού Ναυτικού "Ν. Μιαούλης".48 Για το 1898 υπάρχει η πληροφορία 

ότι πραγματοποιήθηκαν μεγάλης αξίας εισαγωγές σίδηρου και χάλυβα, κυ

ρίως από τη Μεγ. Βρετανία, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σιδηροβιο-

μηχανίας και της ναυπηγικής.49 Επίσης το έτος 1913 σημειώθηκε εκτεταμένη 

εισαγωγή σιδηρών ελασμάτων και μεγάλης αξίας χυτού σιδήρου για την επι

σκευή και κατασκευή ατμόπλοιων.50 Η εξάρτηση από αλλοδαπούς προμηθευ

τές, όπως ήδη μελετήσαμε στις υποδ. 1.2.1.5. και 2.1.3. των Κεφ. 1 και 2, δυ

σκόλευε σημαντικά την εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας, σύμφωνα με 

τον αρχικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων και τις απαιτήσεις των πελα

τών τους, ενώ περιόριζε δραστικά τα περιθώρια για την εισαγωγή τεχνικών 

βελτιώσεων στην εγχώρια ναυπηγική καθώς και τη δυνατότητα αφομοίωσης 

της εισαγόμενης τεχνολογίας. 

Η συζήτηση σχετικά με την αδυναμία ανάπτυξης εγχώριας μεταλλουρ

γίας και σιδηροβιομηχανίας, τουλάχιστον στην ελληνική περίπτωση, επικε

ντρώθηκε στη χρησιμοποίηση επιχειρημάτων που αναφέρονταν στο μέγεθος 

της τοπικής αγοράς και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων. Η ανάλυση αυτών 

των παραγόντων περιοριζόταν σε κλαδικό επίπεδο και στα χρηματοοικονομι

κά μεγέθη των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων, χωρίς να λαμ

βάνονται υπόψη οι γενικότερες επιπτώσεις από την απουσία των βιομηχα

νιών αυτών για το σύνολο της εθνικής οικονομίας. Στην.περίπτωση της 

46. ΟικονομικήΕπιθεώρησις, Απρίλιος 1877, σ. 50. 

47. Βιομηχανική και Βιοτεχνική Επιθεώρησις, 1918, σ. 3-5. 

48. Σφαίρα 15/10/1896. 

49. Σφαίρα 9/9/1898. 

50. Σφαίρα 22/11/1913,17/12/1913. 
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ναυπηγικής δραστηριότητας, η απουσία των κλάδων αυτών δημιούργησε σο

βαρά προβλήματα στις εξεταζόμενες μονάδες. Τα εγχώρια ναυπηγεία αδυνα

τούσαν όχι μόνο να προχωρήσουν στη βελτίωση των κατασκευαζόμενων 

προϊόντων και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνικών παραγωγής, αλ

λά και να παρακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου στο εξω

τερικό. Τα μηχανήματα που εισήγαγαν, επιδιώκοντας να βελτιώσουν τις τε

χνικές ικανότητες που διέθεταν, είχαν παραχθεί σε χώρες με ανεπτυγμένο 

τεχνολογικό επίπεδο και διαφορετικές παραγωγικές, οικονομικές, θεσμικές 

και τεχνικές συνθήκες. Η έλλειψη εγχώριας σιδηροβιομηχανίας δεν επέτρεπε 

τη διαμόρφωση ενός ελάχιστου επιπέδου τεχνικών γνώσεων στο εσωτερικό 

της χώρας, το οποίο θα μπορούσε να διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων 

που εμπόδιζαν την αποτελεσματική λειτουργία των εισαγόμενων μηχανημά

των, την προσαρμογή τους στον ήδη εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό 

και την ανάπτυξη ικανοτήτων συντήρησης και επισκευής των εισαγόμενων 

μηχανημάτων. Πολλές φορές έπρεπε να γίνουν τροποποιήσεις και προσαρμο

γές των υπόλοιπων μηχανημάτων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της 

παραγωγικής διαδικασίας. Η έλλειψη εγχώριας βιομηχανίας κεφαλαιουχικών 

αγαθών όχι μόνο εμπόδισε την επίλυση αυτών των προβλημάτων αλλά πολλές 

φορές καθιστούσε προβληματική ακόμη και την κατανόηση τους.51 

Η αναγκαιότητα ανάπτυξης σιδηροβιομηχανίας αναδεικνύεται με τεκμη

ριωμένα επιχειρήματα μέσα από παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες των εκπρο

σώπων των μηχανουργείων-ναυπηγείων καθ'όλη τη διάρκεια της εξεταζόμε

νης περιόδου. Σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και διαφωτιστικό υπόμνημα του 

Γ. Βασιλειάδη προς τον Υπουργό Οικονομικών (25/2/1900), περιγράφονται 

πολλά από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο κλάδος. Ο Γ. Βασιλειάδης το

νίζει: « Ό τ ι αδύνατος αποβαίνει σήμερον εν οιαδήποτε χώρα η γενναία της 

βιομηχανίας, της ναυτιλίας, της γεωργίας και συνελόντι ειπείν της καθόλου 

βιομηχανίας, εν πάσι τοις πολυσχεδέσιν αυτής κλάδοις πρόοδος, άνευ εύρω

στου και ακμαίας σιδηροβιομηχανίας, είνε τοσούτω αυτόδηλον, ώστε δεν χρή

ζει καν αναπτύξεως... Η έξωθεν εισαγωγή των μηχανημάτων και ευνοούμενη 

και γενναίως έτι υπό της πολιτείας προστατευόμενη, παραμένει άνευ αξίου 

λόγου αποτελέσματος, εφ' όσον ο τόπος ο προωρισμένος εις την χρησιμοποί-

ησιν αυτών δεν κέκτηται αυτός ούτος σιδηροβιομηχανίαν ικανήν, όπως και 

51.0 ρόλος της βιομηχανίας κεφαλαιουχικών αγαθών κατά τη διαδικασία αφομοίωσης 

και ανάπτυξης τεχνικών γνώσεων έχει αναλυθεί από το Rosenberg, Factors Affecting the 

Diffusion of Technology in Perspectives of Technology. 
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ταύτα συντήρηση και τον χειρισμόν αυτών ασφαλίση. Δια τούτο, Κύριε 

Υπουργέ, αν και εν Ελλάδι και προ της αναπτύξεως ήδη των Μηχανοποιείων 

Πειραιώς δεν έλειψαν οι προοδευτικοί άνδρες, οίτινες, αρθέντες υπεράνω της 

κρατούσης στασιμότητος, έσχον το θάρρος να εισαγάγωσι μηχανήματα, και 

εγκαταστήσωσι βιομηχανίας, ουχ' ήττον πάντες ούτοι, οικτρώς εναυάγησαν 

εις τα πολλά, προ κωλυμάτων, άτινα σήμερον ευλόγως κινούσι το μειδίαμα 

και τα οποία πάντα, κοινόν είχον το αρχικόν αίτιον την έλλειψιν εν τω τόπω 

σιδηροβιομηχανίας. Εάν όμως αι αλήθειαι είνε σήμερον ευκόλως καταληπταί, 

δεν είχεν ούτω και εν τω παρελθόντι... άλλαι ιδεαι επεκράτουν, ιδέαι εντελώς 

σφαλεραί, αποτυπωθείσαι ατυχώς και εν τοις νομοθετήμασι... Η γνώμη λ.χ. 

ότι αδύνατον ν' αναπτυχθή εν τη χώρα μας αξία λόγου σιδηροβιομηχανία, ως 

στερούμενη των πρώτων υλών -του άνθρακος και του σιδήρου- ήτο τοσούτον 

βαθέως ερριζωμένη... ώστε, πάσα σκέψις και πας λόγος, περί εγχωρίου σιδη-

ροβιομηχανίας, εκ των προτέρων απεκλείετο. Είπετο λοιπόν, ότι ο νομοθέ

της, εν τω συμφέροντι της προαγωγής των καθέκαστα βιομηχανιών, ώφειλε 

κατά τας ιδέας του ταύτας, ν' αφήση και αφήκεν ελευθέραν και ατελή την ει-

σαγωγήν των έξωθεν μηχανημάτων, περί δε των εγχωρίων, και όταν συγκατέ-

νευσε να επιστήση την προσοχήν του εις αυτά, έπραττε τούτο μετά φειδούς και 

τρόπον τινά δυσφορών... αρκεί να αναγνώσητε το ισχύον Δασμολόγιον, εις το 

οποίον ουχί βεβαίως άνευ βαθείας εκπλήξεως θέλετε ίδη το μοναδικόν τούτο 

εν τοις Δασμολογίοις των πεπολιτισμένων Κρατών φαινόμενον, ότι κατ' 

αντίθεσιν προς τα έτοιμα μηχανήματα, πρώται ύλαι απαραίτητοι εις την σιδη-

ροβιομηχανίαν υπεβλήθησαν εις δασμόν, ου σπανίως δε και βαρύτατον... 

Γνωρίζω, ότι τούτο ακριβώς η τοιουτοτρόπως δήλον ότι επιτελεσθείσα πρόο

δος θα προκαλέση και σήμερον έτι δισταγμούς, άλλου δε είδους αντιρρήσεις 

θα προβληθώσιν, ότι η κατ' ανάγκην και τυχαίως δημιουργηθείσα αύτη προ

στασία, δεν είνε δίκαιον, ούτε σήμερον, εν τη καθόλου εθνική οικονομία να 

παγιωθή υπό άλλον τύπον, διά της αμέσου της πολιτείας προστασίας, διότι 

βιομηχανικός κλάδος, αποδεικνυόμενος μη αυτάρκης, δεν είνε βιώσιμος. 

Αλλά το ζήτημα της αυτάρκους ή μη βιομηχανίας τινός, δεν δύναται να κριθή 

ειμή εξ άλλων όλως όρων. Πρέπει να τεθή πρώτον, εν ίση μοίρα προς την ξέ-

νην, πρέπει να θεωρηθή και αυτή κεκτημένη τα κεφάλαια, τας επιστημονικός 

και τεχνικός γνώσεις και την πείραν εκείνης, και τότε να κριθή εάν κέκτηται 

τους όρους του διαγωνισμού προς αυτήν. Η Ελληνική δε σιδηροβιομηχανία 

κέκτηται όντως τους όρους τούτους...».52 

52. Σφαίρα 20/2/1903. 
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Στο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Σύρου, το οποίο αποτέλεσε μια από τις 

λίγες περιπτώσεις ουσιαστικής συζήτησης των προβλημάτων της ναυτιλίας 

και της ναυπηγικής, προβλήθηκαν παρόμοια επιχειρήματα από συνέδρους 

που υποστήριξαν την ανάπτυξη εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας, παράλλη

λα με την ανάπτυξη σιδηροβιομηχανίας. Επίσης, πολλές φορές επισημαίνεται 

με έμφαση στον τύπο της εποχής και σε διάφορες μεταγενέστερες μελέτες ότι η 

έλλειψη σιδηροβιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία παρακολούθη

σης των τεχνολογικών εξελίξεων και εμπόδιζε την υιοθέτηση νέων τύπων μη

χανημάτων και τεχνικών παραγωγής στις μηχανουργικές κατεργασίες." 

Τελικά διαπιστώνουμε ότι η έλλειψη καλά οργανωμένων βιομηχανιών 

επεξεργασίας μετάλλων και παραγωγής μηχανών αποτέλεσαν καθοριστικό πα

ράγοντα στην εξέλιξη της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας. Η εισαγωγή των 

ενδιάμεσων εισροών από το εξωτερικό είχε αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος 

παραγωγής καθώς και στην ακρίβεια της ημερομηνίας παράδοσης των τελικών 

προϊόντων. Αλλά το καθοριστικό πρόβλημα για την ανάπτυξη της εγχώριας 

ναυπηγικής βιομηχανίας ήταν η αδυναμία συσσώρευσης γνώσεων και ανάπτυ

ξης εγχώριων τεχνικών ικανοτήτων. Τα προβλήματα αυτά δεν επέτρεψαν στην 

εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία να παρακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις 

που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό και στη συνέχεια να ανταποκριθεί στις τεχνι

κές απαιτήσεις που έθετε η ναυπήγηση βελτιωμένων τύπων ατμόπλοιων. Έτσι 

κατά τα πρώτα στάδια κατασκευής μικρών σιδερένιων ατμόπλοιων, όταν οι 

απαιτούμενες γνώσεις ήταν περιορισμένες, έγιναν αρκετές ναυπηγήσεις. 

Αργότερα, όταν πλέον η ναυπήγηση μεγάλων και σύνθετων τύπων πλοίων προ

ϋπέθετε τη χρησιμοποίηση σύνθετων τεχνικών γνώσεων, η εγχώρια ναυπηγική 

βιομηχανία δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί με επιτνχία σε αυτές. 

5.2.3. Η προσφορά άλλων συμπληρωματικών εισροών 

Η ναυπηγική βιομηχανία χρησιμοποιούσε πολλές ακόμη ενδιάμεσες 

εισροές, εκτός από τα μεταλλικά προϊόντα, που ήδη αναφέραμε. Τα διαθέσιμα 

στοιχεία, ωστόσο, δε μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε με ακρίβεια αυτές 

τις εισροές καθώς και το ποσοστό κάλυψης από εισαγωγές. Παρ' όλα αυτά, 

από τα στοιχεία που διαθέτουμε, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο ανάπτυ

ξης της εγχώριας βιομηχανίας, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι και σε αυτή 

53. Ναυτική Επιθεώρησις, τεύχ. 127, έτος 1934, σ. 5, Σφαίρα 13/10/1907, Μπάτσης, 
ό.π., ο. 106. 
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την περίπτωση η εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία σε μεγάλο βαθμό εισήγαγε τις 

εισροές που χρησιμοποιούσε. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε, η κινητήρια δύναμη για 

τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού των 

μηχανουργείων-ναυπηγείων ήταν οι ατμομηχανές, οι οποίες κατανάλωναν 

γαιάνθρακες. Αν και από τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισαν να χρησιμοποιού

νται και άλλες μορφές ενέργειας (υδραυλική και ηλεκτρική), ο άνθρακας πα

ρέμεινε η κύρια πηγή ενέργειας. Η Ελλάδα δε διέθετε κοιτάσματα άνθρακα και 

οι χρησιμοποιούμενοι γαιάνθρακες εισάγονταν από το εξωτερικό και κυρίως 

από τη Μεγ. Βρετανία. Πριν από το 1914 οι συνολικές εισαγωγές γαιανθρά

κων από τη Μεγ. Βρετανία έφθασαν τους 500.000 τόνους ετησίως, από τους 

οποίους το 50% περίπου κατανάλωνε η εγχώρια βιομηχανία.54 Από τα διαθέ

σιμα στοιχεία δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ποσότητες που απορρό

φησε η ναυπηγική βιομηχανία. Μόνο αποσπασματικές πληροφορίες είναι δια

θέσιμες στον τύπο της εποχής. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι μόνο 

η επιχείρηση Βασιλειάδη κατανάλωσε γαιάνθρακες αξίας 50.000 δραχμών 

κατά το έτος 1863." 

Όπως ήδη αναφέραμε στην υποδ. 4.3. του Κεφ. 4, τα εγχώρια ναυπηγεία 

κατασκεύασαν μεγάλο αριθμό ξύλινων ατμόπλοιων. Η ξυλεία που χρησιμο

ποιήθηκε προερχόταν από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη χώρα υπήρχε με

γάλη δυσκολία ξύλευσης των δασών, εξαιτίας της απουσίας κατάλληλου δι

κτύου δρόμων, με αποτέλεσμα να φθάνουν μόνο μικρές ποσότητες εγχώριας 

ξυλείας στην τοπική αγορά.56 Στους πίνακες εξωτερικού εμπορίου της χώρας 

συναντάμε την ειδική κατηγορία "εισαγωγή ξυλείας χρήσιμη στη ναυπηγική". 

Ενδεικτικά και πάλι θα περιοριστούμε να αναφέρουμε ότι κατά το 1891 εισή

χθησαν στη χώρα 3.108.178 οκάδες ναυπηγικής ξυλείας, από τις οποίες 

2.671.720 από την Τουρκία, 41.000 από τη Ρωσία και οι υπόλοιπες από διά

φορες ευρωπαϊκές χώρες. Από τις εισαγωγές αυτές 2.765.000 οκάδες κατευ

θύνθηκαν στη Σύρο και μόνο 248.000 στον Πειραιά. 

Από το εξωτερικό προμηθεύονταν τα μηχανουργεία-ναυπηγεία και τις 

χάλκινες πλάκες που χρησιμοποιούσαν για την περιχάλκωση των πλοίων. Η 

εισαγο3γή χαλκού από τα ναυπηγεία αποτελούσε σημαντική δαπάνη και σύμ

φωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά το έτος 1873 (ΝόμοςΥΗΒ 30/8/1873), 

54. Στέργιου, ό.π., σ. 8, Χαριτάκης, ό.π., σ. 240. 

55. ΙΑ/Πειραιώς, 1863, φ. Α. 

56. Ναυτικά Χρονικά 1/5/1949. 
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μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων παραχωρήθηκε ατέλεια στην εισαγωγή 

χάλκινων πλακών. 

Τα ναυπηγεία προμηθεύονταν σχοινιά για τον εξοπλισμό των πλοίων 

από εγχώριους παραγωγούς ως το τέλος του 19ου αιώνα. Από τα μέσα της δε

καετίας του 1850 λειτουργούσε εργοστάσιο σχοινοποιίας στον Πειραιά.57 

Επίσης το 1872 ιδρύθηκε σχοινοποιείο στη Σύρο. Σύμφωνα με διασταυρωμέ

νες πληροφορίες, το νεώριο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" κατασκεύαζε στις 

εγκαταστάσεις του σχοινιά για τον εξαρτισμό των πλοίων.58 Από τις αρχές 

του 20ου αιώνα, ωστόσο, για λόγους που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε 

από τα διαθέσιμα στοιχεία, η εγχώρια παραγωγή σχοινιών περιορίστηκε μόνο 

στην κατασκευή μικρής ποσότητας λευκών σχοινιών, τα οποία ελάχιστα χρη

σίμευαν στη βιομηχανία και τη ναυτιλία.59 

Τα χρώματα για το βάψιμο των πλοίων εισάγονταν από το εξωτερικό μέ

χρι το τέλος της δεκαετίας του 1890. Κατά την περίοδο αυτή η αξία των εισα

γόμενων χρωμάτων από το ναυπηγείο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" ανερχό

ταν σε 500.000 δραχμές. Το έτος 1898 σημειώθηκε η πρώτη προσπάθεια 

εγχώριας παραγωγής χρωμάτων. Μετά την εισαγωγή μηχανημάτων από τη 

Μεγ. Βρετανία, άρχισε να λειτουργεί στον Πειραιά εταιρεία παραγωγής χρω

μάτων.60 

Τελικά διαπιστώνουμε και σε αυτή την περίπτωση την εξάρτηση της εγ

χώριας ναυπηγικής βιομηχανίας από εισαγωγές ενδιάμεσων εισροών. Τα κυ

ριότερα από τα προβλήματα που δημιούργησε η εισαγωγή αυτών των εισροών 

ήταν η επιβάρυνση του κόστους παραγωγής με τα πρόσθετα έξοδα μεταφοράς 

και η αδυναμία να προγραμματισθεί με ακρίβεια η παραγωγική διαδικασία 

μια που η διαθεσιμότητα των υλικών προσδιοριζόταν από τις πηγές προσφο

ράς και τις συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά του εξωτερικού. 

Η εισαγωγή των εισροών αυτών από το εξωτερικό επέδρασε αρνητικά 

στην ανάπτυξη της εγχώριας ναυπηγικής, χωρίς όμως να μπορεί να συγκριθεί 

με τις συνέπειες από την απουσία των βασικών συμπληρωματικών εισροών, 

αφού είχαν περιορισμένη σημασία τόσο από την άποψη της συμμετοχής τους 

στο κόστος παραγωγής όσο και ως προς την οριακή συμβολή τους στην εξέλι

ξη των τεχνικών ικανοτήτων των εγχώριων ναυπηγείων. 

57. Γ. Αγγελόπουλος, Στατιστική Πειραιώς, Κ. Αντωνιάδου, Αθήνα, 1852, σ. 30. 

58. Μανσόλας, ό.π., σ. 32, Σφαίρα 19/10/1881, Πανόπη 2/9/1878. 

59. Ναυτική Ελλάς, 3 Ιουνίου 1901, σ. 122. 

60. Σφαίρα 26/2/1898. 
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Τελικά τα προβλήματα που δημιούργησε η σχεδόν ολοκληρωτική εξάρ

τηση από εισαγόμενες βασικές και δευτερεύουσες εισροές έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας, αφού περιόρισε 

στο ελάχιστο τις ευκαιρίες εξωτερικών οικονομιών και τη δυνατότητα αξιο

ποίησης τεχνικών γνώσεων που προέρχονταν από συμπληρωματικούς προς 

αυτή βιομηχανικούς κλάδους. 

5.3. Εργατικό δυναμικό 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε την εξέλιξη των αναγκών για εξειδι

κευμένο προσωπικό και το μέγεθος της απασχόλησης στα μηχανουργεία-ναυ-

πηγεία και στη συνέχεια αξιολογούμε την ποιότητα της προσφερόμενης τεχνι

κής εκπαίδευσης στους εργαζομένους. 

5.3.1. Εξέλιξη της απασχόλησης και τεχνικές ικανότητες των εργαζομένων 
στα μηχανουργεία-ναυπηγεία 

Από τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους τα ελληνικά ναυπηγεία προσέ

φυγαν στις τεχνικές γνώσεις που είχαν αναπτυχθεί στις χώρες με ανώτερη τε

χνολογικά ναυπηγική βιομηχανία, κυρίως τη Μεγ. Βρετανία, καλύπτοντας τις 

ανάγκες οργάνωσης και επίβλεψης της παραγωγικής δραστηριότητας τους με 

την πρόσληψη ξένων τεχνικών. 

Από το έτος 1859, όταν αποφασίστηκε η δημιουργία του εργοστασίου 

της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" κλήθηκαν Άγγλοι τεχνικοί να αναλάβουν τη δι

εύθυνση του. Το εργοστάσιο άρχισε να λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του 

Άγγλου μηχανικού D. Smith. Παράλληλα, προσλήφθηκαν και άλλοι Άγγλοι 

τεχνικοί για να οργανώσουν τα διάφορα τμήματα του εργοστασίου.61 Κατά το 

μέσο της δεκαετίας του 1860, αν και οι διαθέσιμες πηγές δε συμφωνούν ως 

προς τον αριθμό των αλλοδαπών τεχνικών, αναφέρουν εντούτοις ότι το εργο

στάσιο συνέχιζε να διευθύνει ο ίδιος Άγγλος μηχανικός. Σύμφωνα με τα στοι

χεία που παραθέτει η Χ. Αγριαντώνη, κατά το έτος 1866 το εργατικό δυναμι

κό της εταιρείας έφθανε τα 103 άτομα, από τα οποία ο αρχιμηχανικός, έξι 

μηχανικοί και ένας χωνευτής ήταν Βρετανοί, ενώ από τους είκοσι τρεις λεβη

τοποιούς άλλοι ήταν Βρετανοί και άλλοι Ιταλοί.62 Για την ίδια περίοδο, ο Α. 

61. Κρίνος, ό.π.,ο. 12. 
62. Αγριαντώνη, ό.π., σ. 198. 
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Μανσόλας υποστηρίζει ότι οι απασχολούμενοι δεν ξεπερνούσαν τα εξήντα 

άτομα, από τα οποία είκοσι περίπου ήταν μαθητευόμενοι και δέκα τρεις μηχα

νικοί, από τους οποίους δώδεκα ήταν Βρετανοί.63 

Η εταιρεία Βασιλειάδη ήταν η μόνη στην οποία τη διεύθυνση και την ορ

γάνωση της παραγωγής είχαν αναλάβει Έλληνες τεχνικοί, ενώ αργότερα προ

σλήφθηκαν και ξένοι. Τη γενική εποπτεία του σιδηρουργείου είχαν ο Α. 

Διαμαντίδης, ο Ν. Βάγκαλης και ο Π. Ελευθεριάδης που ήταν από τους ιδιο

κτήτες της εταιρείας. Οι Βάγκαλης και Ελευθεριάδης δεν είχαν θεωρητική κα

τάρτιση, αλλά είχαν αποκτήσει πρακτική εμπειρία εργαζόμενοι ως εργατοτε-

χνίτες.64 Ο αριθμός των απασχολουμένων στην εταιρεία ανερχόταν σε 140 

εργάτες και οκτώ εργοδηγούς.65 Μετά την πυρκαγιά του 1868 το εργατικό δυ

ναμικό της εταιρείας περιορίστηκε στους εκατό τεχνίτες και παιδιά για βοηθη

τικές εργασίες, αλλά άρχισε να αυξάνεται πάλι μετά το 1870, για να φθάσει 

στα μέσα της δεκαετίας αυτής τους 160 απασχολουμένους.66 

Η επιχείρηση "Ήφαιστος" ιδρύθηκε από το Βρετανό μηχανικό Τζων 

Μακ Δούαλ, ο οποίος βοηθούμενος από Άγγλους τεχνικούς οργάνωσε και 

διηύθυνε την εταιρεία.67 Ο αριθμός των απασχολουμένων αρχικά ανερχόταν 

σε εξήντα άτομα.68 Στα μέσα της δεκαετίας του 1870 διπλασιάστηκε φθάνο

ντας περίπου τους 120 απασχολουμένους.69 

Οι αμοιβές των ξένων τεχνικών ήταν πολύ υψηλές και εκφράζονταν φό

βοι ότι θα προκαλούσαν μεγάλη αύξηση στο κόστος λειτουργίας των επιχειρή

σεων. Κατά τη δεκαετία του 1890 οι αλλαγές που σημειώθηκαν στη διαχείριση 

της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" επέφεραν μεταβολές και στη διεύθυνση του ερ

γοστασίου και του ναυπηγείου της. Διευθυντής του "Νεωρίου και 

Μηχανουργείου Σύρου" ανέλαβε ο Γάλλος μηχανικός Αρντουέν με ετήσιο μι

σθό 25.000 φράγκα κατά το πρώτο έτος του διορισμού του στην εταιρεία. Ο 

63. Μανσόλας, ό.π., σ. 109. 

64. Σύμφωνα με τη Χ. Αγριαντώνη τη διεύθυνση του εργοστασίου είχαν αναλάβει ξένοι 

τεχνικοί, αλλά από έκθεση που είχε κατατεθεί στα Πρακτικά της Βουλής προκύπτει ότι τη διεύ

θυνση είχαν οι Βάγκαλης, Διαμαντίδης και Ελευθεριάδης. Σε αυτή την εργασία δεχόμαστε τη 

δεύτερη πηγή. Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής 15/6/1872 (αιτιολογική έκθεση), 

Αγριαντώνη, ό.π., σ. 104, Η Φωνή του Πειραιώς 17/4/1867. 

65. ΙΑ/Πειραιώς, 1863, φ. Α. 

66. Ποσειδών 7/6/1872, Μπούκα, ό.π., σ. 302. 

67. ΙΑ/Πειραιώς, 1875, φ. Β. 

68. ΙΑ/Πειραιώς, 1875, φ. Β. 

69. Μπούκα, ό.π., σ. 302. 
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μισθός του θα αυξανόταν τη δεύτερη χρονιά σε 30.000 φράγκα. Οι αποδοχές 

του Γάλλου μηχανικού θεωρήθηκαν πολύ υψηλές και δημοσιεύθηκαν επικρι

τικά σχόλια στον τύπο της εποχής.70 Το ύψος του μισθού του συγκεκριμένου 

Γάλλου μηχανικού ήταν δυσανάλογο με τις ισχύουσες αποδοχές των εργαζο

μένων στη ναυπηγική βιομηχανία, αλλά και γενικότερα με τις αποδοχές των 

εργαζομένων στην εγχώρια βιομηχανία. Κατά το έτος 1887 τα ημερομίσθια 

των εργαζομένων στην επιχείρηση Βασιλειάδη είχαν ως εξής: ημερομίσθιο ερ

γοδηγών 7-8 δραχμές, τεχνικών 4,5-5 δραχμές και εργατών 3,5-4 δραχμές.71 

Τρία χρόνια αργότερα στην επιχείρηση Τζων Μακ Δούαλ το μέσο ημερομί

σθιο έφθανε τις 3,6 δραχμές, ενώ στο σύνολο της εγχώριας βιομηχανίας τα 

ημερομίσθια κυμαίνονταν από 1,2 μέχρι 4,8 δραχμές.72 

Έλληνες τεχνικοί άρχισαν σταδιακά να καταλαμβάνουν υπεύθυνες θέ

σεις στις εξεταζόμενες μονάδες. Μετά το τέλος του 19ου αιώνα στο ναυπηγείο 

της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" απασχολούνταν μόνο Έλληνες. Την εταιρεία 

διηύθυνε ο μηχανικός Ν. Ξανθάκης.73 Η εταιρεία Βασιλειάδη απασχολούσε 

Έλληνες ειδικούς στην οργάνωση και επίβλεψη της παραγωγής σε όλη τη διάρ

κεια της εξεταζόμενης περιόδου. Επίσης και στην επιχείρηση Μακ Δούαλ άρ

χισαν να καταλαμβάνουν υπεύθυνες θέσεις Έλληνες τεχνικοί, ιδιαίτερα μετά 

τη δεκαετία του 1880. 

Η αντικατάσταση ωστόσο των ξένων τεχνικών και η προσπάθεια δημι

ουργίας εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού δεν αποτέλεσε τμήμα μιας συ

στηματικής και συντονισμένης πολιτικής. Αντίθετα πραγματοποιήθηκε ευ

καιριακά και στηρίχθηκε σε ένα περιορισμένο αριθμό Ελλήνων τεχνικών, οι 

οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την απουσία ανταγωνισμού, μπορούσαν να μετακι

νούνται εύκολα σε διευθυντικές θέσεις διαφόρων εγχώριων βιομηχανικών 

επιχειρήσεων και υπηρεσιών που συνδέονταν με ναυτιλιακές και ναυπηγικές 

δραστηριότητες. Από αυτούς, όσοι διέθεταν θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις 

τις είχαν αποκτήσει κυρίως στο εξωτερικό. Επίσης υπήρχε ένας αριθμός τε

χνικών που οι γνώσεις τους ήταν αποτέλεσμα πολύχρονης εμπειρίας που εί-

70. Υπάρχουν αντιφάσεις στα διαθέσιμα στοιχεία. Η εφημερίδα Σφαίρα αναφέρει ότι ο 

Αρντουέν άρχισε να εργάζεται από το 1899 στο νεώριο με μισθό 20.000 φράγκα, ενώ ο Δ. 

Κρίνος αναφέρει ότι άρχισε να εργάζεται στις αρχές της δεκαετίας 1890 με πρώτο μισθό 25.000 

φράγκα. Χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία του Δ. Κρίνου, διότι εμφανίζουν μεγαλύτερη πληρότη

τα. Κρίνος, ό.π., σ. 12, Σφαίρα 10/3/1899 και 18/5/1899. 

71. Καλαμίτσης, ό.π., σ. 49. 

72. Αγριαντώνη, ό.π., σ. 289. 

73. Το εν Σύρω Ναυηλιακόν Συνέδρων 1 Σεπτεμβρίου 1902, σ. 264. 
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χαν αποκτήσει εργαζόμενοι σε διάφορες επιχειρήσεις. Μπορούμε χαρακτηρι

στικά να αναφέρουμε ως παράδειγμα "εμπειρικού" μηχανικού το Ν. 

Βάγκαλη, ο οποίος ήταν από τους υπεύθυνους για την οργάνωση της παραγω

γής της εταιρείας Βασιλειάδη κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της και 

αργότερα εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις σε διάφορες βιομηχανικές επιχει

ρήσεις. Παρόμοια περίπτωση ήταν ο Ι. Δρίτσας, ο οποίος διηύθυνε για πολλά 

χρόνια το τμήμα εφαρμογών της εταιρείας Βασιλειάδη, ενώ το 1897 ίδρυσε δι

κό του μηχανουργείο στον Πειραιά.74 Ο ναυπηγός Βίμπος είχε σπουδάσει 

στην Ευρώπη. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάστηκε επί σειρά 

ετών στο Βασιλικό Ναυτικό και επιστάτησε στη ναυπήγηση των θωρηκτών 

που είχε παραγγείλει το Βασιλικό Ναυτικό στη Γαλλία. Ακόμη συμμετείχε στη 

σχεδίαση του σιδερένιου ατμόπλοιου "Αθηνά" που ναυπήγησε ο Μακ Δούαλ. 

Επίσης ήταν επιθεωρητής της "Πανελληνίου Ατμοπλοίας" και διετέλεσε 

αντιπρόσωπος του αγγλικού Λόυδ στον Πειραιά. Από το τέλος της δεκαετίας 

του 1890 εργάστηκε ως γενικός διευθυντής της εταιρείας Βασιλειάδη. Στο τέ

λος του 19ου αιώνα η εταιρεία Βασιλειάδη προσέλαβε τον Άγγελο Κοφινά, 

αριστούχο της σχολής μηχανουργών του Μετσόβιου Πολυτεχνίου, ο οποίος 

εργάστηκε οκτώ χρόνια ως μηχανικός και στη συνέχεια έλαβε διετή άδεια με 

σκοπό να μετεκπαιδευτεί στη ναυτομηχανική και στις ναυπηγήσεις ατμόπλοι

ων στο εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό εργάστηκε σε ναυπηγεία της Μεγ. 

Βρετανίας, Γερμανίας και Αμερικής. Το 1907 επέστρεψε στην εταιρεία 

Βασιλειάδη και ανέλαβε τη διεύθυνση του τεχνικού γραφείου της.75 Ο Π. 

Μαστραντώνης προσελήφθη ως μαθητευόμενος στο εργοστάσιο Μακ Δούαλ 

το 1882. Μετά τρία χρόνια προήχθη σε σχεδιαστή και αργότερα τού ανέθεσαν 

τη διεύθυνση του σχεδιαστηρίου και την εποπτεία των εξωτερικών εργασιών 

του εργοστασίου και του ναυπηγείου. Στη συνέχεια εργάστηκε στο ναύσταθμο 

και ακολούθως για τέσσερα χρόνια διηύθυνε το εργοστάσιο του Ν. Αργυρίου. 

Αργότερα εργάστηκε και σε άλλα μηχανουργεία του Πειραιά και στα τέλη της 

δεκαετίας του 1890 ίδρυσε δικό του μηχανουργείο. Επίσης στην εταιρεία Μακ 

Δούαλ για πολλά χρόνια ήταν εργοδηγός ο Γ. Μαρινάκης, ο οποίος είχε σπου

δάσει στην Ευρώπη και είχε εργαστεί σε διάφορα εργοστάσια της 

Κωνσταντινούπολης, του Πειραιά και της Σύρου. Το 1899 ίδρυσε και αυτός 

μηχανουργείο στον Πειραιά. Στις αρχές του 20ου αιώνα διευθυντής της επι

χείρησης Μακ Δούαλ ήταν ο Γ. Παρίσης, ο οποίος προηγουμένως ήταν διευ-

74. Σφαίρα 21/2/1912,1/9/1897. 
75. Σφαίρα 6/5/1898,22/7/1907. 

169 



θυντής του μηχανουργείου Κουρτζή. 7β 

Το μέγεθος απασχόλησης των εξεταζόμενων επιχειρήσεων παρέμεινε μι

κρό σε σύγκριση με τα ναυπηγεία του εξωτερικού. Στις αρχές του 20ου αιώνα 

(1902) ο αριθμός των απασχολουμένων της εταιρείας "Νεώριον και Μηχα-

νουργείον Σύρου" έφθανε τους διακόσιους δέκα εργαζομένους.77 Οι απασχο

λούμενοι στην επιχείρηση Μακ Δούαλ ήταν περίπου τριακόσιοι κατά τη δεκα

ετία 1880, ενώ η εταιρεία Βασιλειάδη απασχολούσε τριακόσιους πενήντα 

περίπου εργαζομένους κατά το τέλος του 19ου αιώνα.78 Μολονότι κατά τα 

πρώτα στάδια ανάπτυξης της ναυπηγικής βιομηχανίας στο εξωτερικό υπήρ

χαν πολλά μικρά ναυπηγεία, των οποίων ο αριθμός των απασχολουμένων 

ήταν συγκρίσιμος με τα μεγέθη απασχόλησης στα ελληνικά ναυπηγεία, αργό

τερα η προοδευτική αύξηση του μεγέθους των ναυπηγείων και οι συγχωνεύ

σεις με άλλες επιχειρήσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του 

αριθμού των απασχολουμένων κατά εταιρεία. Το βρετανικό ναυπηγείο 

Harland and Wolf απασχολούσε 48 άτομα το 1850. Το 1912 ο αριθμός των 

απασχολουμένων του κυμαινόταν μεταξύ 15000-16000 ατόμων. Το ναυπη

γείο Barrow απασχολούσε 872 εργαζομένους το 1888 και το έτος 1897 έφθα

σε να απασχολεί 5500 εργαζομένους.79 Παρόμοια ήταν, όπως διαπιστώσαμε 

στο Κεφάλαιο 2, η εξέλιξη που σημειώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στα ια

πωνικά ναυπηγεία. 

Η ναυπηγική, όπως προαναφέραμε στα Κεφάλαια 1 και 2, είχε εξελιχθεί 

στα τέλη του 19ου αιώνα σε πολύπλοκη παραγωγική δραστηριότητα, η οποία 

απαιτούσε τη χρησιμοποίηση πρακτικών και θεωρητικών γνώσεων και τη συ

νεχή βελτίωση του βαθμού εξειδίκευσης των απασχολουμένων στα ναυπηγεία. 

Η αναγκαιότητα απόκτησης τεχνικών γνώσεων αφορούσε όχι μόνο τα ναυπη

γεία των προηγμένων τεχνολογικά χωρών αλλά και τις επιχειρήσεις του κλά

δου που είχαν δημιουργηθεί στις χώρες που εισήλθαν με καθυστέρηση στη δια

δικασία εκβιομηχάνισης και επιδίωκαν να αφομοιώσουν εισαγόμενη 

ναυπηγική τεχνολογία. Επίσης, οι τεχνικοί που συμμετείχαν στην υποστήριξη 

και συντήρηση βελτιωμένων τύπων πλοίων έπρεπε να διαθέτουν αυξημένες 

θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, για να μπορούν να κατανοήσουν τη λει

τουργία των πλοίων αυτών και να εντοπίσουν τα προβλήματα που έπρεπε να 

76. Σφαίρα 31/10/1897,2/6/1899,19/1/1899,30/10/1906. 

77. Το εν Σύρω Ναυτιλιαχόν Σννέδριον 1 Σεπτεμβρίου 1902, ο. 261,264. 

78. Σφαίρα 19/11/1888, Καλαμίτσης, ό.π., ο. 49, Π. Καμπουρογλου, Ιστορία του 

Πειραιώς, τυπ. Ο Ασμοδαίος, Αθήνα, 1883, σ. 87. 

79. Pollard and Robertson, ό.π., σ. 110-112. 
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επιλυθούν κατά τη συντήρηση και την επισκευή τους. Οι εμπειρικές γνώσεις 

μπορούσαν να αποκτηθούν με την απασχόληση των μαθητευόμενων τεχνικών 

στα ναυπηγεία καθώς και την παραμονή ορισμένων από αυτούς για μερικά 

χρόνια στο εξωτερικό. Όμως αυτές οι μορφές τεχνικής εκπαίδευσης δεν μπο

ρούσαν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

που να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες τεχνικές απαιτήσεις της 

ναυπήγησης ατμόπλοιων. Πράγματι από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει η 

έλλειψη προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις ναυπηγικής στα εγχώρια ναυ

πηγεία, ιδιαίτερα από τις αρχές του 20ου αιώνα, όταν έγιναν προσπάθειες να 

κατασκευαστούν ατμόπλοια μεγαλύτερης τεχνολογικής συνθετότητας.80 

Εκτός όμως από τους εξειδικευμένους τεχνικούς που ήταν απαραίτητοι 

στην οργάνωση και επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας, ακόμη και οι ερ

γάτες που συμμετείχαν στη ναυπήγηση ατμόπλοιων έπρεπε να διαθέτουν τε

χνικές γνώσεις που δεν μπορούσαν να προκύψουν μόνο από την πρακτική εκ

παίδευση. Έπρεπε δηλαδή να διαθέτουν τουλάχιστον βασική σχολική 

εκπαίδευση και να μπορούν να διαβάζουν τεχνικό σχέδιο. 

Τα περιθώρια ανάπτυξης των τεχνικών ικανοτήτων του εργατικού δυνα

μικού των εξεταζόμενων μονάδων προσδιορίστηκαν από τις ευκαιρίες από

κτησης θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στο εσωτερικό των ναυπηγείων 

και από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το εκπαιδευτικό σύστημα της 

χώρας. Στην επόμενη ενότητα επιχειρείται η αξιολόγηση των μηχανισμών τε

χνικής εκπαίδευσης τόσο μέσα στα ναυπηγεία όσο και στα πλαίσια του εκπαι

δευτικού συστήματος της χώρας. 

5.4. Η τεχνική εκπαίδευση των εργαζομένων στα μηχανουργεία-ναυ-
πηγεία 

Οι ευκαιρίες τεχνικής εκπαίδευσης των απασχολουμένων στα ναυπηγεία 

παρέμειναν πολύ περιορισμένες κατά τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζου

με. Οι πρωτοβουλίες που εκδηλώθηκαν τόσο από τα ίδια τα ναυπηγεία, όσο 

και από διάφορες σχολές που λειτούργησαν για την παροχή τεχνικής εκπαί

δευσης στο εργατικό δυναμικό της χώρας, ήταν λιγοστές και ασυστηματοποί-

ητες. 

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των μηχανουργείων-ναυπηγείων δια-

80. Το εν Σύρω Νανηλιακόν Σννεόριον 1 Σεπτεμβρίου 1902, σ. 262. 
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πιστώνουμε ότι πολιτική των εταιρειών ήταν να προσλαμβάνουν νέους, οι 

οποίοι μαθήτευαν κοντά στους ειδικευμένους τεχνίτες, για να αποκτήσουν με 

αυτό τον τρόπο τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις που θα τους επέτρεπαν να 

συμμετάσχουν στην παραγωγική διαδικασία. Στο εργοστάσιο της "Ελληνικής 

Ατμοπλοίας" προβλεπόταν από τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας η 

πρόσληψη παιδιών, τα οποία θα μαθήτευαν κοντά στους μηχανικούς της εται

ρείας για την απόκτηση τεχνικής εξειδίκευσης. Στα πρώτα στάδια εφαρμογής 

του εκπαιδευτικού προγράμματος της εταιρείας (δεκαετία 1860), οι μαθητευ

όμενοι ήταν υποχρεωμένοι να απασχοληθούν στο εργοστάσιο για πέντε χρό

νια προκαταβάλλοντας χρηματική εγγύηση. Ο πρώτος μισθός τους ήταν 13,5 

δραχμές, ο οποίος αυξανόταν σταδιακά μέχρι το πέμπτο έτος και μπορούσε 

να φθάσει τις 40 δραχμές. Οι μηχανικοί επέλεγαν τον κλάδο εκπαίδευσης για 

κάθε μαθητή. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούσαν 

μετά από πέντε χρόνια να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την απόκτηση διπλώ

ματος, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να εργαστούν ως μηχανικοί στο εργο

στάσιο ή στα ατμόπλοια της εταιρείας.81 

Στις επιχειρήσεις Βασιλειάδη και Μακ Δούαλ μαθήτευσε σημαντικός 

αριθμός νέων από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους. Το έτος 1863, σε 

επιστολή του Γ. Βασιλειάδη προς την ETE, αναφέρεται ότι η εταιρεία είχε εκ

παιδεύσει το προσωπικό της με έξοδα και κόπο που είχε καταβάλει ο ίδιος ο 

επιχειρηματίας.82 Αρκετοί από τους νέους που εκπαιδεύτηκαν στις επιχειρή

σεις Βασιλειάδη και Μακ Δούαλ συνέχισαν να εργάζονται σε αυτές, ενώ άλλοι 

προσλήφθηκαν σε εγχώριες βιομηχανίες, σε εργοστάσια στην Τουρκία και ως 

μηχανικοί σε ατμόπλοια.83 

Η μαθητεία ωστόσο στα μηχανουργεία δεν ήταν οργανωμένη συστηματι

κά. Δεν υπήρχε χρονοδιάγραμμα για την εκπαίδευση των μαθητών και θεσμο

θέτηση των υποχρεώσεων που είχαν τόσο οι μαθητευόμενοι όσο και οι εργο

δότες. Όταν οι μαθητευόμενοι εύρισκαν καλύτερη αμοιβή διέκοπταν την 

εκπαίδευση τους και πήγαιναν να εργαστούν εκεί που θα αμείβονταν καλύτε-

81.Μανσόλας, ό.π.,σ. 109. 

82. Το έτος 1882 συναντάμε αγγελία της εταιρείας Βασιλειάδη στον τύπο της εποχής, 

που ανέφερε τα ακόλουθα: «προσλαμβάνονται μαθητευόμενοι παίδες εγγράμματοι, ευφυείς, 

φίλεργοι και τακτικοί προς εντελή εκμάθηση της τέχνης δι' άπαντα τα μέταλλα. Οι βουλόμενοι 

αποτανθήτωσαν εις την διεύθυνσιν του μηχανοποιείου». Σφαίρα 19/5/1882, ΙΑ/ΕΤΕ, XXI 

Αλληλογραφία, θ Ιδιώτες, φ. 20. 

83. Σφαίρα 6/10/1897, Αντωνόπουλος, "Από του ιστίου εις τον ατμόν, 1850-1914", 

ό.π., σ. 6-7. 
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ρα. Για τους νέους που μαθήτευσαν στο εργοστάσιο της "Ελληνικής Ατμο

πλοίας" είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε αξιόπιστα συμπεράσματα, εξαι

τίας των αντικρουόμενων πληροφοριών που μας παρέχουν οι διαθέσιμες πη

γές. Συμφωνά με στοιχεία της εφημερίδας Πανόπη, μετά παρέλευση μιας 

δεκαετίας από την εφαρμογή του προγράμματος δεν είχαν προκύψει τα ανα

μενόμενα αποτελέσματα. Οι μαθητές δεν απέκτησαν επαρκείς γνώσεις που θα 

τους επέτρεπαν να αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις με αποτέλεσμα άλλοι να ερ

γάζονται ως βοηθοί μηχανικοί, άλλοι ως εργάτες στο εργοστάσιο της εταιρεί

ας και άλλοι να απασχολούνται σε ιδιωτικά σιδηρουργεία, χωρίς να μπορούν 

να εργασθούν ως μηχανικοί στο εργοστάσιο ή στα ατμόπλοια της "Ελληνικής 

Ατμοπλοίας" και χωρίς να έχουν αποκτήσει κάποιο δίπλωμα μετά τη λήξη της 

πενταετούς εκπαίδευσης. Η κατάσταση αυτή αποδόθηκε κυρίως στη σύγκρου

ση συμφερόντων ανάμεσα στους μαθητές και τους ξένους τεχνικούς, μια που 

η δημιουργία εξειδικευμένου εγχώριου εργατικού δυναμικού θα οδηγούσε 

στην προοδευτική αντικατάσταση των ξένων μηχανικών, οι οποίοι έπαιρναν 

υψηλούς μισθούς και όπως αναφέρεται στην Πανόπη, χρησιμοποιούσαν τις 

εγκαταστάσεις του εργοστασίου για εκτέλεση παραγγελιών που τους επέφε

ραν προσωπικά κέρδη.84 Αντίθετες απόψεις ως προς την αποτελεσματικότητα 

των προγραμμάτων τεχνικής εκπαίδευσης δημοσιεύτηκαν σε άλλες πηγές, οι 

οποίες αναφέρουν ότι στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1860 έξι μαθητευ

όμενοι στο εργοστάσιο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" εντάχθηκαν σε διάφορα 

τμήματα του εργοστασίου, δύο άλλοι προσλήφθηκαν ως μηχανικοί σε ατμό

πλοια και ένας ταξίδευσε στην Τεργέστη όπου συνέχισε τις σπουδές του και 

ακολούθως προσλήφθηκε ως τεχνίτης στο εργοστάσιο Τονέλου. Δύο άλλοι 

μαθητές είχαν αποκτήσει την ειδικότητα του λεβητοποιού και δύο είχαν εξει

δικευθεί στην επίβλεψη των χυτηρίων.85 Ο Κ. Παπαθανασόπουλος αναφέρει 

ότι μέχρι το 1869, είχαν εκπαιδευτεί στο εργοστάσιο δέκα επτά μηχανικοί.86 

Το 1871 το Εθνικό Μέλλον δημοσίευσε την πληροφορία, ότι το εργοστάσιο 

της εταιρείας ήταν το μόνο "βιομηχανικό εκπαιδευτήριο" στο οποίο εκπαι

δεύτηκαν πολλοί Έλληνες στη μηχανική και σιδηρουργική τέχνη, η πλειοψη

φία των οποίων απασχολήθηκαν μετά την αποφοίτηση τους ως μηχανικοί σε 

84. Πανόπη 18/11/1871, 25/11/1871. Παρόμοια παράπονα με αυτά που εκφράζει η 
Πανόπη αποτέλεσαν την ιαπωνική αντίδραση για τις μειωμένες υπηρεσίες που προσέφεραν οι 
ξένοι τεχνικοί. Fukasaku, ό.π., σ. 96. 

85. Πανδώρα 15/7/1868. 
86. Παπαθανασόπουλος, ό.π., σ. 94. 
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ατμόπλοια.87 Επίσης στα Ναυτικά Χρονικά αναφέρεται αργότερα ότι στο 

Νεώριο μαθήτευσαν μηχανικοί που ανέλαβαν τα μηχανοστάσια των πρώτων 

ατμόπλοιων.88 

5.4.1. Η γενική υποδομή τεχνικής εκπαίδευσης 

Κατά τον 19ο αιώνα λειτούργησε στη χώρα ένας μικρός αριθμός τεχνι

κών σχολών για την εκπαίδευση των νέων. Μέχρι τα μέσα τουλάχιστον της δε

καετίας του 1870, οι περισσότερες από αυτές τις σχολές ήταν ιδρύματα για 

άπορα παιδιά, τα οποία παράλληλα παρείχαν κάποια στοιχεία τεχνικής εκ

παίδευσης. Αυτές οι προσπάθειες ήταν συνήθως αποτέλεσμα φιλανθρωπικών 

δωρεών από ιδιώτες και δεν είχαν σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες που εί

χε η υποτυπώδης εγχώρια βιομηχανία για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. 

Στις σχολές αυτές φοίτησε ένας αριθμός παιδιών, τα οποία αποκόμισαν πολύ 

γενικές γνώσεις (συνήθως γραφή, ανάγνωση καθώς και γνώσεις ξυλουργικής 

και υποδηματοποιίας). 

Η πρώτη τεχνική σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1837 και ήταν δημόσια. 

Σκοπός της σχολής ήταν η εκπαίδευση εργατών. Ένα τμήμα της σχολής λει

τουργούσε Κυριακές και γιορτές για την εκπαίδευση εργατών και ένα δεύτερο 

τμήμα λειτουργούσε καθημερινά για την εκπαίδευση νέων χωρίς προϋπηρεσία 

στη βιομηχανία. Σταδιακά άλλαξε το σύστημα λειτουργίας της σχολής και από 

το 1863 το βασικό αντικείμενο της αναπροσαρμόστηκε, αφού δόθηκε μεγαλύ

τερη έμφαση στο τεχνικό σχέδιο και τη μηχανουργική. Παράλληλα ιδρύθηκε 

σιδηρουργείο για την πρακτική εξάσκηση των μαθητευομένων.89 

Το 1856 ιδρύθηκε το Ορφανοτροφείο Χατζηκώστα μετά από δωρεά της 

οικογένειας Χατζηκώστα. Συστάθηκε κυρίως για την περίθαλψη και διατροφή 

άπορων παιδιών, τα οποία παράλληλα μάθαιναν να διαβάζουν, να γράφουν 

και να ασχολούνται με διάφορες τέχνες, όπως σιδηρουργική, ξυλουργική, ρα

πτική και υφαντουργική. Μέχρι το τέλος του 1873 είχε φιλοξενήσει 218 παι

διά. Το 1866 δημιουργήθηκε η "Εταιρεία των φίλων του λαού" από ιδιωτική 

πρωτοβουλία με σκοπό την επιμόρφωση εργατών. Τα μαθήματα που διδάσκο

νταν χωρίζονταν σε γενικά και ειδικά. Τα γενικά περιλάμβαναν αρχές ηθικής, 

ιστορίας, γεωγραφίας, βιομηχανικής οικονομίας και υγιεινής. Τα ειδικά μα-

87. Εθνικό Μέλλον 24/7/1871. 
88. Ναυτικά Χρονικά, εορταστικό τεύχος 1981. 
89. Μανσόλας, ό.π., σ. 56-57. 
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θήματα ήταν πρακτική γεωμετρία, στοιχεία φυσικής και χημείας, πρακτική 

μηχανική, αρχές οικοδομικής αρχιτεκτονικής, τεχνική του κοσμήματος και 

νομικές γνώσεις. Το 1872 ιδρύθηκε η "Σχολή Απόρων Παίδων" στην Αθήνα 

με πρωτοβουλία του φιλολογικού συλλόγου "Παρνασσός". Σκοπός της ήταν 

η επιμόρφωση των φτωχών και ορφανών παιδιών. Τα μαθήματα ήταν βραδινά 

και διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, γραμματική, φυσική γεωγρα

φία, ελληνική ιστορία, στοιχεία χημείας και φυσικής. Ο αριθμός των παιδιών 

έφθασε τα 300 κατά το 1875. Αργότερα παρόμοιες σχολές ιδρύθηκαν και σε 

άλλες πόλεις. Το Δημόσιο απεφάσισε να τις επιχορηγήσει με 5.000 δραχμές το 

χρόνο. Το 1872 ιδρύθηκε το "Εργαστήριον των Απόρων Γυναικών" από διά

φορες κυρίες των Αθηνών. Το εργοστάσιο είχε τμήματα υφαντικής και ραπτι

κής. Το 1875 φοιτούσαν 180-200 γυναίκες. Το 1875 συστάθηκε το Ορφανο

τροφείο Ελένης Ν. Ζάνη στον Πειραιά. Η οικογένεια Ζάνη κληροδότησε 

200.000 δραχμές στο ίδρυμα, το δημόσιο δώρησε ένα οικόπεδο, ο Δήμος Πει

ραιώς το επιχορηγούσε με 5.000 δραχμές το χρόνο, ενώ πρόσθετες δωρεές 

έκαναν ο Δήμαρχος και κάτοικοι του Πειραιώς. Σκοπός του Ορφανοτρο

φείου ήταν η περίθαλψη και ανατροφή παιδιών 10-14 ετών. Τα παιδιά παρα

κολουθούσαν μαθήματα γραφής, ανάγνωσης, αριθμητικής, ιχνογραφίας και 

μάθαιναν διάφορες τέχνες στο εργαστήριο του ιδρύματος ή σε εργοστάσια του 

Πειραιά. Μέχρι το 1875 φοίτησαν 120 παιδιά τα οποία διδάχτηκαν ξυλουρ

γική και υποδηματοποιία.w 

Στα χρόνια που ακολούθησαν δε διαπιστώνουμε σημαντική βελτίωση 

της υποδομής που ήταν διαθέσιμη για την εκπαίδευση των εργαζομένων στα 

ναυπηγεία. Μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου παρέμεινε μικρός ο 

αριθμός των τεχνικών σχολών που λειτούργησαν στην Αθήνα και τον 

Πειραιά, προσφέροντας περιορισμένες τεχνικές γνώσεις στους μαθητευομέ

νους καθώς και σε εργάτες που επιθυμούσαν να βελτιώσουν τις τεχνικές τους 

γνώσεις. Οι σχολές που προστέθηκαν μετά τη δεκαετία του 1870 ήταν οι ακό

λουθες: "Σεβαστοπούλειος", "Ορφανοτροφείο Χατζηκώστα", "Σχολή Ρουσο-

πούλου", "Εσπερινή Βιοτεχνική Σχολή Αθηνών" και οι νυκτερινές σχολές 

που λειτούργησαν στον Πειραιά και περιλάμβαναν τις σχολές του "Πει

ραϊκού Συνδέσμου", του "Γαλλικού Συνδέσμου" και του "Συνδέσμου Μηχα

νουργών Πειραιώς". Η "Σεβαστοπούλειος" παρείχε μόνο προκαταρκτικά μα

θήματα χειροτεχνίας, η "Ρουσοπούλου" παρείχε γνώσεις αρχιτεκτονικής και 

μηχανουργικής, το "Ορφανοτροφείο Χατζηκώστα" δε διέθετε εκπαιδευτικό 

90. Μανσόλας, ό.π., σ. 57-62. 
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πρόγραμμα και μόνο οι νυκτερινές σχολές στην Αθήνα και τον Πειραιά προ

σέφεραν γνώσεις χρήσιμες στους επιθυμούντες να απασχοληθούν στη βιοτε

χνία και βιομηχανία. Οι σχολές του "Πειραϊκού Συνδέσμου" και του 

"Γαλλικού Συνδέσμου" παρείχαν γνώσεις μηχανουργικής στους μαθητές 

τους. Στις αρχές του 20ου αιώνα το ταμείο αλληλοβοήθειας των μηχανουρ

γών σε μια προσπάθεια να καλύψει το κενό που υπήρχε στην εκπαίδευση μη

χανικών δημιούργησε τη σχολή του "Συνδέσμου Μηχανουργών Πειραιώς" με 

σκοπό τη μόρφωση και πνευματική ανάπτυξη μηχανικών και μηχανουργών. 

Κατά το έτος 1901 φοιτούσαν 204 μαθητές στη σχολή, οι οποίοι συγχρόνως 

εργάζονταν στα μηχανουργεία του Πειραιά.91 

Από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε προκύπτει ότι δημιουργήθηκαν 

ορισμένες σχολές για την εκπαίδευση των εργαζομένων στα μηχανουργεία-

ναυπηγεία. Ο μικρός αριθμός των σχολών που λειτούργησαν, σε συνδυασμό 

με την έλλειψη συστηματικής οργάνωσης των σπουδών, δεν προσέφεραν πολ

λά περιθώρια για τη δημιουργία εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, με 

αποτέλεσμα η πρακτική εκπαίδευση στα μηχανουργεία να αποτελεί την κυριό

τερη πηγή απόκτησης τεχνικών γνώσεων για τους μαθητές που ήθελαν να ερ

γαστούν ως μηχανικοί, όχι μόνο στα ναυπηγεία αλλά και σε διάφορα άλλα ερ

γοστάσια ή στα μηχανοστάσια των ατμόπλοιων. 

Άλλωστε υπήρχαν μεγάλες ελλείψεις και στο γενικότερο εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας. Μολονότι η υποχρεωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχε 

τυπικά εισαχθεί από τον Φεβρουάριο του 1834, η διάδοση της παρέμεινε ιδι

αίτερα περιορισμένη. Η διάταξη περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν υλοποι

ήθηκε μια που υπήρχε μεγάλη έλλειψη δασκάλων και σχολικών κτιρίων. Το 

1860 υπήρχαν μόνο 598 δημοτικά σχολεία για αγόρια και 70 για κορίτσια, 

ενώ ο αριθμός των μαθητών δεν ξεπερνούσε τους 4.500. Οι άσχημες συνθήκες 

που επικρατούσαν στην παρεχόμενη εκπαίδευση συνεχίστηκαν και τα επόμενα 

χρόνια. Το 1876 στην έκθεση που υπέβαλε ο αρμόδιος υπουργός κατά την κα

τάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή, αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήμα

τα που αντιμετώπιζε το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.92 Οι αδυναμίες αυ

τές είχαν άμεσες επιπτώσεις στο μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού. Όπως 

διαπιστώνουμε από τον Πίνακα 2, το 50% του ανδρικού πληθυσμού και το 

80% των γυναικών συνέχισαν να είναι αγράμματοι μέχρι το 1910. 

91.Χοριτάκης, ό.π.,ο. 101-102, Σφαίρα 14/11/1901,29/11/1901,22/11/1906. 

92. Μανσόλας, ό.π., σ. 51-54. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Εγγράμματοι 

Έτος Άνδρες Γυναίκες 

1840 12,5 

1869 28,6 6,3 

1870 28,2 6,3 

1879 31,0 7,0 

1907 40,8 17,4 

1910 50,0 20,0 

Πηγή: Dakin, ό.π., σ. 444, Ξενοφών Ζολώτας, Η Ελλάς εις το Στάδιον της Εκβιομηχανίσεως, 

Ελευθερουδάκης, Αθήνα, 1926, σ. 79. 

Οι σημαντικές ελλείψεις τόσο στην τεχνική όσο και στη βασική εκπαίδευ

ση καθιστούσαν αδύνατη τη διαμόρφωση εγχώριου εργατικού δυναμικού με 

επαρκείς γνώσεις για τις ανάγκες της ναυπηγικής βιομηχανίας. Τις ελλείψεις 

που προαναφέραμε καθώς και τα προβλήματα που προέκυπταν από αυτές, 

παρουσίασε ο βουλευτής Θ. Ρετσίνας με αγόρευση του στη Βουλή κατά το έτος 

1907.93 Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι σιδηρουργοί, ξυλουργοί, χύτες και άλ

λες ειδικότητες εκπαιδεύονταν στα ιδιωτικά εργοστάσια, τα οποία αντιμετώ

πιζαν με αυτό τον τρόπο την κρατική αδιαφορία για παροχή στοιχειώδους τε

χνικής εκπαίδευσης στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Στην ίδια ομιλία είχε 

επισημανθεί ότι η ανεπάρκεια των τεχνικών γνώσεων δεν επέτρεπε στις εγχώ

ριες μονάδες να παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα που θα μπορούσαν να 

ανταγωνισθούν τις τιμές πώλησης και τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών. 

Σημαντικές αδυναμίες και ελλείψεις παρουσίαζε ακόμη η εκπαίδευση 

των μηχανικών και των ναυπηγών. Αν και από το 1837 είχαν ιδρυθεί το 

Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο, οι σπουδές σε αυτά δεν είχαν οργανωθεί 

σε ικανοποιητικό βαθμό και το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα παρέμεινε προ

σκολλημένο στα βιβλία, χωρίς να προσφέρεται η ευκαιρία πρακτικών εφαρ

μογών, ιδιαίτερα στις εφαρμοσμένες επιστήμες.94 Το Πολυτεχνείο αναδιοργα-

93. Συνεδρίαση της Βουλής 30/1/1907. 

94. Μοσκώφ, ό.π., σ. 108, Dakin, ό.π., σ. 383. 
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νώθηκε το 1863 και στράφηκε στις εφηρμοσμένες επιστήμες, ενώ από το 1887 

έλαβε χαρακτήρα τεχνικού εκπαιδευτηρίου. Η εκπαίδευση όμως συνέχισε να 

βασίζεται στα βιβλία, αφού μέχρι το 1914 δεν διέθετε εργαστήρια. Γενικότερα 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα παρέμεινε προ

σκολλημένο στην κλασική παιδεία, με αποτέλεσμα, και όταν ακόμη ιδρύονταν 

σχολές εφηρμοσμένων επιστημών, να δίνεται μειωμένη έμφαση στις πρακτι

κές εφαρμογές και την τεχνική εκπαίδευση.9ί 

Οι ελλείψεις και τα προβλήματα που χαρακτήριζαν το εκπαιδευτικό σύ

στημα της χώρας, όπως ήταν φυσικό, δεν επέτρεπαν τη δημιουργία ειδικευμέ

νου εργατικού δυναμικού όχι μόνο για τις ανάγκες της ναυπηγικής, αλλά ακό

μη για την εξυπηρέτηση των αναγκών του κράτους κάθε φορά που αυτές 

απαιτούσαν γνώσεις μηχανολογίας.96 

5.5. Μεταφορά τεχνολογίας κατά την ανάπτυξη ναυπηγικής βιομηχανίας 

Η ανάπτυξη τεχνικών αλλαγών στη ναυπηγική βιομηχανία άρχισε από τη 

Μεγ. Βρετανία με την εισαγωγή νέων τεχνικών παραγωγής στους κλάδους της 

μεταλλουργίας και της κατασκευής μηχανών, οι οποίες βρήκαν εκτεταμένες 

εφαρμογές στην κατασκευή θαλάσσιων μέσων μεταφοράς. Ακολούθησε εκτε

ταμένη μεταφορά τεχνολογίας από τα βρετανικά ναυπηγεία προς διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, όταν αυτές οι χώρες προσπά

θησαν με τη σειρά τους να αναπτύξουν ικανότητες παραγωγής ατμόπλοιων 

και ατμομηχανών. 

Η ναυπηγική τεχνολογία αποκτήθηκε από τις χώρες που εισήλθαν με κα

θυστέρηση στη διαδικασία εκβιομηχάνισης είτε με τη διαμεσολάβηση της αγο

ράς, οι λεγόμενες "επίσημες" μορφές συναλλαγών, είτε χωρίς διαμεσολάβηση 

της αγοράς, μερικές φορές ακόμη και με τη χρησιμοποίηση ανορθόδοξων με

θόδων, οι οποίες ονομάστηκαν "ανεπίσημες" μορφές.97 

95. Χαριτάκης, ό.π., σ. 85,102, J. Lampe, ό.π., σ. 70. 

96. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των διαπραγματεύσεων με τους αντιπροσώ

πους βρετανικών ναυπηγείων, για την παραγγελία θωρηκτών την περίοδο 1911-1912. Οι 

Έλληνες αρμόδιοι συνάντησαν μεγάλες δυσκολίες κατά την προσπάθεια τους να συγκεκριμενο

ποιήσουν τις προδιαγραφές της ελληνικής πλευράς για την παραγγελία. Trebilcock, The 

Vickers Brothers: Armaments andEnterprise, 1854-1914", o. 111. 

97. Η διάκριση αυτή καθώς και εκτενής ανάλυση των μορφών μεταφοράς τεχνολογίας, 

γενικά και όχι μόνο στη ναυπηγική, έχουν γίνει στις εργασίες του Martin Fransman, 
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Στη συνέχεια της εργασίας θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε μέσω 

ποιων μηχανισμών μεταφέρθηκε ναυπηγική τεχνολογία στην ελληνική περί

πτωση. 

5.5.1. Μορφές μεταφοράς τεχνολογίας κατά την ανάπτυξη ναυπηγικής βιομη
χανίας στην Ελλάδα 

Στην ελληνική περίπτωση η μεταφορά ναυπηγικής τεχνολογίας πραγμα

τοποιήθηκε από τα ιδιωτικά ναυπηγεία και το κράτος. Οι προσπάθειες που 

έλαβαν χώρα αποτελούν ένα συνδυασμό "επίσημων" και "ανεπίσημων" μορ

φών μεταφοράς τεχνολογίας. 

Τα τρία μεγαλύτερα μηχανουργεία-ναυπηγεία, τα οποία εξετάζουμε σε 

αυτή τη μελέτη, μετέφεραν τεχνολογία από το εξωτερικό και ιδιαίτερα τη Μεγ. 

Βρετανία, αγοράζοντας κατά καιρούς μηχανολογικό εξοπλισμό και συνάπτο

ντας συμφωνίες τεχνολογικής συνεργασίας με επιχειρήσεις του εξωτερικού. 

Κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους, όπως διαπιστώσαμε στην περίπτωση 

του εργοστασίου της "Ελληνικής Ατμοπλοίας", το σύνολο των μηχανημάτων 

και των εργαλείων αγοράστηκαν από τη Μεγ. Βρετανία. Αργότερα, για την 

επέκταση και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, πραγματοποιήθηκαν 

νέες εισαγωγές μηχανημάτων και εργαλείων από το εξωτερικό και κυρίως τη 

Μεγ.Βρετανία. Η βελτίωση των τεχνικών ικανοτήτων των ναυπηγείων οδήγη

σε σταδιακά στη διαφοροποίηση των μορφών μεταφοράς τεχνολογίας. Οι συ

νεργασίες με αλλοδαπές επιχειρήσεις απέκτησαν περισσότερο επιλεκτικό χα

ρακτήρα, στο βαθμό που οι ελληνικές επιχειρήσεις ήταν σε θέση να εισάγουν το 

βασικό μηχανολογικό εξοπλισμό και να πραγματοποιούν την εγκατάσταση και 

τις συμπληρωματικές μηχανουργικές εργασίες χωρίς τεχνική βοήθεια. Σε ορι

σμένες περιπτώσεις πέτυχαν να αγοράσουν από το εξωτερικό μόνο τα τεχνικά 

σχέδια και να πραγματοποιήσουν την κατασκευαστική εργασία χωρίς ξένη 

Conceptualising Technical Change in the Third World in the 1980s: An Interpretive Survey", 
Journal of Development Studies, τόμος 21, No 4, Ιούλιος 1985, σ. 577-587 και της Mira 
Wilkins, "The Role of Private Business in the International Diffussion of Technology", The 
Journal of Economic History, τόμος 34, Μάρτιος 1974, σ. 166-169. Από τους μηχανισμούς με
ταφοράς ναυπηγικής τεχνολογίας από τη Μεγ. Βρετανία στις χώρες που επιχείρησαν να ανα
πτύξουν ναυπηγική βιομηχανία, κατά τον 19ο αιώνα, σημαντικός ήταν ο ρόλος των "ανεπίση
μων" μορφών και ιδιαίτερα της μετανάστευσης τεχνικών, σύμφωνα με τον Simon Ville, 
"Shipping Industry Technologies", στο David J. Jeremy (ed.), International Technology 
Transfer, Edward Elgar, London, 1991, σ. 75-82. 
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βοήθεια. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, με τη δεξαμενή του ναυπηγείου 

Βασιλειάδη, που κατασκευάστηκε εξολοκλήρου στο εργοστάσιο της εταιρείας, 

σύμφωνα με τεχνικά σχέδια που είχαν αγοραστεί από την Αμερική.98 

Από τις "ανεπίσημες μορφές" μεταφοράς τεχνολογίας συναντάμε τη 

χρησιμοποίηση ξένων τεχνικών καθώς και τη μετανάστευση Ελλήνων τεχνι

κών σε σχολές και ναυπηγεία του εξωτερικού για την απόκτηση τεχνικών γνώ

σεων. Όλα τα εγχώρια ναυπηγεία απασχόλησαν ξένους τεχνικούς, μερικοί δε 

από αυτούς ανέλαβαν και τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Αρκετοί από τους 

Έλληνες τεχνικούς που χρησιμοποιήθηκαν σε υπεύθυνες θέσεις των ναυπηγεί

ων είχαν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό. Επίσης τα εγχώρια μηχανουργέ ία-ναυ

πηγεία συμμετείχαν σε διάφορες εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού, γεγονός 

που τους έδινε την ευκαιρία να αποκομίσουν χρήσιμες γνώσεις, παρατηρώ

ντας και αντιγράφοντας εκθέματα εταιρειών του εξωτερικού. 

Το ελληνικό κράτος χρησιμοποίησε και αυτό "επίσημες" και "ανεπίση

μες" μορφές μεταφοράς τεχνολογίας. Η επέκταση και ανανέωση των παραγω

γικών εγκαταστάσεων του Βασιλικού Ναυστάθμου, πραγματοποιήθηκε με την 

αγορά μηχανημάτων και εργαλείων από το εξωτερικό. Ενδεικτικά μπορούμε 

να αναφέρουμε ότι δαπανήθηκαν 9.510 δραχμές για την εισαγωγή εργαλείων 

από το εξωτερικό κατά το έτος 1900. Το 1905 η αγορά εργαλείων και μηχανη

μάτων έγινε και πάλι αποκλειστικά από το εξωτερικό και ανήλθε σε 120.000 

δραχμές.99 

Σημαντικός αριθμός ξένων τεχνικών απασχολήθηκε στο ναύσταθμο. 

Επίσης δόθηκαν αρκετές κρατικές υποτροφίες από το Υπουργείο Ναυτικών 

για την εκπαίδευση μαθητών και τη μετεκπαίδευση τεχνικών στο εξωτερικό. 

Αρκετοί από αυτούς εκπαιδεύτηκαν στην Τεργέστη, στο εργοστάσιο του 

Αυστριακού Lloyd και στο γερμανικό εργοστάσιο Grost Und Stende, στην 

Καρλσρούη, όπου απέκτησαν γνώσεις σιδηρουργικής και λειτουργίας των 

ατμομηχανών. Παράλληλα, το Υπουργείο Ναυτικών έστελνε αξιωματικούς 

να επιβλέπουν τη ναυπήγηση των πολεμικών πλοίων που παρήγγειλε σε ναυ

πηγεία του εξωτερικού. Το 1878 ο πλωτάρχης Δ. Κριεζής στάλθηκε να παρα

κολουθήσει τη ναυπήγηση του ημιθωρηκτού "Μιαούλης" στη Γαλλία.100 Το 

98. Βασίλειος Καψαμπέλης, ΝανηκόνΕγκόλπιον, έτος τρίτον, τυπ. Παρ. Λεώνη, 1907, 

σ.218. 

99. Υπουργείον Οικονομικών, Προϋπολογισμός Υπουργείου Ναυτικών, χρήσεις ετών 

1900,1905. 

100. Ποσειδών 8/5/1878. 
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1912 ανατέθηκε σε ναυπηγό του Βασιλικού Ναυτικού να μεταβεί στο γερμα

νικό ναυπηγείο "Vulcan", για να παρακολουθήσει τη ναυπήγηση θωρηκτού 

του εθνικού στόλου.101 

Οι κρατικές πρωτοβουλίες, ωστόσο, δεν ήταν ενταγμένες σε ένα πρό

γραμμα που θα οδηγούσε στη μεταφορά τεχνικών γνώσεων καθώς και στην 

αποτελεσματική αφομοίωση τους από Έλληνες μηχανικούς. Αντίθετα, οι 

προσπάθειες αυτές είχαν περισσότερο συγκυριακό χαρακτήρα, όπως διαφαί

νεται τόσο από την έλλειψη συστηματικής επίβλεψης των πλοίων που παραγ

γέλλονταν στο εξωτερικό, όσο και από την τεχνική ανεπάρκεια που συνήθως 

χαρακτήριζε αυτούς που επιλέγονταν να στελεχώσουν τις αποστολές ειδικών 

στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά της κατάστασης που επικρατούσε είναι τα 

ακόλουθα παραδείγματα. Το 1887 εναυπηγούντο τρία ελληνικά πολεμικά 

πλοία και ένα ισπανικό θωρηκτό στο γαλλικό ναυπηγείο Forges et Chantier. 

Από την Ισπανία είχαν αποσταλεί ένας αντιναύαρχος, δύο αρχιναυπηγοί, έξι 

ανώτεροι αξιωματικοί και σαράντα εργάτες όχι απλώς για να παρακολουθή

σουν, αλλά και για να λάβουν μέρος στη διαδικασία ναυπήγησης. Αντίθετα, 

από την Ελλάδα δεν είχε σταλεί κανείς.102 Το 1905 η ελληνική κυβέρνηση απο

φάσισε να στείλει μία ομάδα τεχνικών να παρακολουθήσουν τη ναυπήγηση 

των αντιτορπιλλικών που είχε παραγγείλει στο γερμανικό ναυπηγείο 

"Vulcan". Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή των μελών της 

αποστολής ήταν αποκλειστικά η γνώση ξένης γλώσσας, χωρίς να ληφθεί υπό

ψη η ειδίκευση και οι δυνατότητες που διέθεταν οι υποψήφιοι.103 

Από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε, διαπιστώνουμε ότι κυριότερες 

μορφές εισαγωγής ναυπηγικής τεχνολογίας στα ελληνικά ναυπηγεία-μηχα

νουργεία ήταν η αγορά μηχανημάτων και η απασχόληση ξένων τεχνικών. 

Όλες οι εταιρείες χρησιμοποίησαν αλλοδαπό τεχνικό προσωπικό, κυρίως 

Βρετανούς μηχανικούς, τόσο ως ειδικευμένο προσωπικό όσο και στη διοίκη

ση των επιχειρήσεων. Η πρακτική αυτή είναι αρκετά διαφορετική από την 

εμπειρία της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Η μετανάστευση ειδικευμένου τεχνικού 

προσωπικού σε αυτές τις χώρες έγινε για να δοθούν λύσεις σε συγκεκριμένα 

προβλήματα της παραγωγής ή κατά τα πρώτα στάδια εισαγωγής νέων τεχνο

λογιών.104 Αντίθετα, στην ελληνική περίπτωση, το αλλοδαπό προσωπικό απα-

101. Σφαίρα 31/7/1912. 
102. Σφαίρα 30/10/1887. 
103. Σφαίρα 12/10/1905 και 18/10/1905 
104. Sidney Pollard, Peaceful Conquest: The Industrialization of Europe, 1760-1970, 

Oxford University Press, New York, 1981, σ. 144-145. 
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σχολήθηκε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, εκτός των άλλων, σε διοικητικές 

θέσεις και ως επικεφαλής τμημάτων των εργοστασίων. 

Οι μορφές μεταφοράς τεχνολογίας, οι οποίες δεν σχετίζονταν άμεσα με 

τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας (εκπαίδευση στο εξωτερικό, απο

στολές, παρακολούθηση των τεχνικών εξελίξεων της διεθνούς ναυπηγικής) 

αξιοποιήθηκαν κατά περίπτωση. Τις περισσότερες φορές ήταν αποτέλεσμα 

μεμονωμένων ατομικών ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, χωρίς να υπάρξει 

ένας οργανωμένος τρόπος παρακολούθησης και προσαρμογής στις εξελίξεις 

της ναυπηγικής βιομηχανίας του εξωτερικού. 

Η συνεχής εισαγωγή γνώσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού από ευ

ρωπαϊκές χώρες προς τα ελληνικά μηχανουργεία-ναυπηγεία θα πρέπει κατά 

βάση να αποδοθεί στην απουσία υποδομής μηχανολογικών ικανοτήτων. Στη 

διεθνή βιβλιογραφία έχει υποστηριχθεί ότι η επιτυχημένη εισαγωγή και αφο

μοίωση τεχνολογίας κατά τον 19ο αιώνα, προϋπέθετε την ύπαρξη μιας τεχνι

κά ανεπτυγμένης εγχώριας μηχανολογικής βιομηχανίας. Στην αντίθετη περί

πτωση, οι ξένοι τεχνικοί, που αναλάμβαναν να εγκαταστήσουν προηγμένες 

παραγωγικές μονάδες ή και μεμονωμένα μηχανήματα σε χώρες οι οποίες δε 

διέθεταν μηχανολογική υποδομή, γρήγορα ανακάλυπταν ότι πολλά τεχνικά 

προβλήματα της παραγωγικής διαδικασίας, που στην πατρίδα τους μπορού

σαν να επιλυθούν πολύ γρήγορα, προκαλούσαν χρονοβόρες και πολυδάπανες 

καθυστερήσεις. Άλλωστε μετά το 1860, η σημασία της προσωπικής εμπειρίας 

των τεχνιτών περιορίστηκε εξαιτίας της τυποποίησης των φάσεων της παρα

γωγικής διαδικασίας και της εισαγωγής του τεχνικού σχεδίου για την ακριβή 

περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων. Στις χώρες με 

ανεπτυγμένη σιδηροβιομηχανία ήταν πλέον εύκολο να παραχθούν προϊόντα 

από μέταλλο με τη χρησιμοποίηση τεχνικών σχεδίων και σχετικά τυποποιημέ

νων εργαλειομηχανών.105 Αντίθετα, στην ελληνική περίπτωση, ο νηπιακός χα

ρακτήρας των συμπληρωματικών βιομηχανιών οδήγησε σε αυξημένες ανάγκες 

εισαγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού και εργαλείων καθώς και γενικότερη 

εξάρτηση από τη ροή εισαγόμενων τεχνικών γνώσεων. 

5.6. Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήσαμε το επίπεδο ανάπτυξης των τριών μεγα-

105. Pollard, Peaceful Conquest: The Industrialization of Europe, 1760-1970,0.147-148. 
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λύτερων ελληνικών μηχανουργείων-ναυπηγείων κατά τη διάρκεια της περιό

δου 1850-1914. Η σχετική ανάλυση στηρίχθηκε στην περιγραφή των δυνατο

τήτων που προσέφερε ο εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός, η στα

διακή συσσώρευση τεχνικής εμπειρίας στο εσωτερικό των ναυπηγείων και η 

συνεργασία τους με συμπληρωματικές μονάδες παραγωγής ενδιαμέσων. 

Η κατασκευή μικρών ατμόπλοιων και θαλάσσιων ατμομηχανών έγινε 

δυνατή με τη χρησιμοποίηση του ήδη εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλι

σμού, που είχε αποκτηθεί για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ατμόπλοιων 

και την εξυπηρέτηση των αναγκών της εγχώριας βιομηχανίας. Οι πρόσθετες 

επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν μικρής κλίμακας και αφορούσαν τα 

κτίρια των ναυπηγικών μονάδων και τη μεταφορά των μηχανουργείων σε πα

ραλιακά οικόπεδα. Αποφασιστικό ρόλο στην πετυχημένη εκτέλεση μικρής 

κλίμακας ναυπηγήσεων έπαιξε η τεχνική γνώση που είχε συσσωρευθεί κατά 

την πραγματοποίηση εκτεταμένων επισκευών σε σιδερένια ατμόπλοια. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα τα εγχώρια ναυπηγεία δεν μπόρεσαν να δι

εισδύσουν στη ναυπήγηση μεγαλύτερων ατμόπλοιων και περιορίστηκαν στις 

επισκευές. Η αδυναμία αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συγκέντρωση των 

επενδύσεων τους σε έργα υποδομής για την εξυπηρέτηση των ναυπηγοεπι-

σκευών. Η απουσία συμπληρωματικών μονάδων προσφοράς ενδιάμεσων υλι

κών ανάγκαζε τα ναυπηγεία να δημιουργήσουν στο εσωτερικό τους νέα τμή

ματα, κάθε φορά που ήθελαν να επεκτείνουν τις παραγωγικές τους 

δραστηριότητες. Η κατασκευή σύνθετων ατμόπλοιων προϋπέθετε ένα 

ανώτερο επίπεδο τεχνικών γνώσεων και την πραγματοποίηση εκτεταμένων 

επενδύσεων. Η απουσία συμπληρωματικών κλάδων εμπόδιζε τη δημιουργία 

τεχνικών δυνατοτήτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη ναυπήγη

ση μεγάλων ατμόπλοιων. 

Τα εγχώρια ναυπηγεία προσπάθησαν να προχωρήσουν στη ναυπήγηση 

ατμόπλοιων μετά μια πρώτη περίοδο κατά την οποία η παραγωγική τους δρα

στηριότητα ήταν στραμμένη στις επισκευές ατμόπλοιων και σε διάφορες μη

χανουργικές εργασίες. Σε αυτή την προσπάθεια τα ναυπηγεία χρησιμοποίη

σαν το μηχανολογικό εξοπλισμό και τις πάγιες εγκαταστάσεις που διέθεταν 

για τις προγενέστερες παραγωγικές δραστηριότητες τους. Η αναζήτηση ειδι

κευμένου εργατικού δυναμικού και η εισαγωγή τεχνολογίας από το εξωτερικό 

χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων που συνάντη

σαν, όταν επεχείρησαν να διεισδύσουν σε σύνθετες ναυπηγικές εργασίες. 

Όπως προέκυψε από την ανάλυση που προηγήθηκε, κατά τον 19ο αιώνα, 

το επίπεδο της τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ήταν υποτυπώδες. Η επάν-
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δρωση των ναυπηγείων με εξειδικευμένο προσωπικό ήταν εξαιρετικά δύσκο

λη, Οι εταιρείες Βασιλειάδη και Μακ Δούαλ στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό 

στις τεχνικές γνώσεις των ιδιοκτητών τους. Οι επιχειρηματίες αυτοί, εκτός 

από το αρχικό κεφάλαιο διέθεταν και τεχνικές γνώσεις, τις οποίες αξιοποίη

σαν κατά την οργάνωση και τη διεύθυνση της παραγωγικής διαδικασίας. Από 

αυτή την άποψη δεν πρέπει να ήταν σύμπτωση ότι μετά το θάνατο του ιδρυτή 

του, το ναυπηγείο Μακ Δούαλ γνώρισε μεγάλη ύφεση. Τα ναυπηγεία αντιμε

τώπισαν τη γενικότερη ανεπάρκεια εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού, άλ

λοτε με την απασχόληση ξένων τεχνικών και άλλοτε με την πρόσληψη 

Ελλήνων μηχανικών. Οι ξένοι μηχανικοί συνήθως ζητούσαν υπέρογκους μι

σθούς, ενώ οι Έλληνες που διέθεταν αξιόλογη εμπειρία ήταν ελάχιστοι και 

μπορούσαν να μετακινούνται, από εταιρεία σε εταιρεία, για την εξεύρεση κα

λύτερων συνθηκών εργασίας. Πολλοί από αυτούς αφού απέκτησαν την απα

ραίτητη εμπειρία ίδρυσαν δικά τους μηχανουργεία. 

Παρόμοια προβλήματα δημιουργούσε και η εξεύρεση εργατοτεχνιτών. 

Το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό στη χώρα ήταν ανειδίκευτο και τα ναυπηγεία 

έπρεπε να ξοδέψουν δικά τους χρήματα για να εκπαιδεύσουν νέους μαθητευ

ομένους στο τεχνικό σχέδιο και την κατεργασία μετάλλων. Τα προβλήματα 

που δημιουργούσε η απουσία γενικότερων προγραμμάτων τεχνικής εκπαίδευ

σης δεν ήταν εύκολο να ξεπεραστούν με τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν τα 

ναυπηγεία. Η απόδοση τ(ον ξένων τεχνικών από τους οποίους ζητήθηκε να εκ

παιδεύσουν τους μαθητευομένους είχε αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, ενώ η γε

νικότερη έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού στην τοπική αγορά 

εργασίας δεν άφηνε πολλά περιθώρια στα ναυπηγεία να εκμεταλλευθούν την 

ευκαιριακή άνοδο της ζήτησης, όταν αυτή προϋπέθετε την πρόσληψη πρόσθε

του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. 

Η εισαγωγή ναυπηγικής τεχνολογίας από το εξωτερικό παρέμεινε κατά 

κύριο λόγο συνδεδεμένη με την εισαγωγή μηχανημάτων. Άλλα στοιχεία ναυ

πηγικής τεχνολογίας εισήχθησαν σε μικρότερη έκταση, κυρίως με "ανεπίσημες 

μορφές" μέσω της τεχνικής εκπαίδευσης των μηχανικών στο εξωτερικό, των 

σποραδικών επισκέψεων στα ναυπηγεία βιομηχανικών χωρών και της πρό

σληψης ξένων τεχνικών. Όπως ήταν φυσικό, το περιορισμένο πρόγραμμα 

ναυπηγήσεων που πραγματοποίησαν οι εγχώριες ναυπηγικές μονάδες δε δη

μιούργησε πολλές ευκαιρίες για μεταφορά ναυπηγικής τεχνολογίας από το 

εξωτερικό. Όμως αυτό που απουσίαζε, ακόμη και από τα μικρής κλίμακας 

προγράμματα που υλοποιήθηκαν, ήταν ένας στοιχειώδης μηχανισμός παρα

κολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων που λάμβαναν χώρα στο εξωτερικό. 
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Η εταιρική πολιτική των ναυπηγείων είχε ως πρωταρχικό στόχο την αγο

ρά των ναυπηγοεπισκευών. Η επιλογή αυτή προσδιόρισε και το χαρακτήρα 

των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν για ανανέωση και επέκταση του πά

γιου εξοπλισμού. Η ναυπήγηση μικρών, κυρίως ξύλινων ατμόπλοιων, ήταν 

δυνατή διότι επρόκειτο για απλές κατασκευές, για την πραγματοποίηση των 

οποίων ο κρίσιμος παράγοντας ήταν η συσσωρευμένη τεχνική εμπειρία στο 

εσωτερικό των ναυπηγείων. Όταν οι απαιτήσεις της ναυπήγησης ατμόπλοιων 

αυξήθηκαν, οι εγχώριες μονάδες δε διέθεταν πλέον τις τεχνικές δυνατότητες, 

για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην εκτέλεση σύνθετων κατασκευών. 

Το διαθέσιμο ανθρώπινο κεφάλαιο και η πρόσβαση στη ναυπηγική τε

χνολογία των ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών, είχαν οργανωθεί γύρω από 

τις περιορισμένες απαιτήσεις των επισκευών και των ναυπηγήσεων μικρής τε

χνολογικής συνθετότητας. Κάθε προσπάθεια για περαιτέρω διείσδυση στη 

ναυπήγηση σιδερένιων ατμόπλοιων είχε να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα 

από την απουσία κατάλληλα εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού και τις δυ

σκολίες που δημιουργούσε η αφομοίωση νέων τεχνολογιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Από την επισκόπηση των διεθνών εξελίξεων στους τομείς της ναυτιλίας 

και της ναυπηγικής, διαπιστώσαμε ότι, κατά τον 19ο αιώνα, χρησιμοποιήθη

καν πολλά μέτρα κρατικής πολιτικής για την υποστήριξη της ανάπτυξης ναυ

πηγικής βιομηχανίας στις σημερινές ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες. 

Μολονότι οι μορφές των κρατικών παρεμβάσεων δεν ήταν πάντα ίδιες, σε 

όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαμε διαπιστώσαμε ότι εκδηλώθηκε συστημα

τικό κρατικό ενδιαφέρον για την εξέλιξη της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχα

νίας. Βέβαια η κρατική παρουσία δεν εξυπηρετούσε πάντα τους ίδιους σκο

πούς. Στη Μεγ. Βρετανία το κρατικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην 

ανάπτυξη νέων τύπων πολεμικών πλοίων, στη Γερμανία οι βασικές προτεραι

ότητες ήταν η εδραίωση της γερμανικής ναυτιλίας στις επιβατικές (liners) 

γραμμές και η ναυπήγηση πολεμικών πλοίων στο εσωτερικό της χώρας, στην 

Ιαπωνία επιδιώχθηκε η γρήγορη ανάπτυξη ναυπηγικής βιομηχανίας και η 

αφομοίωση προηγμένης τεχνολογίας, ενώ στη Νορβηγία η ανάπτυξη ναυπη

γείων και η εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού αποτέλεσαν συμπληρωμα

τικές προσπάθειες στην ανάπτυξη της εγχώριας ναυτιλίας. ' 

Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε τη συμβολή του ελ

ληνικού κράτους στην προσπάθεια ανάπτυξης εγχώριων ικανοτήτων ναυπή

γησης ατμόπλοιων. Θα εξετάσουμε δηλαδή εκείνες τις πλευρές της κρατικής 

πολιτικής που επηρέασαν την εξέλιξη των ναυπηγικών μονάδων. Επίσης θα 

παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της άμεσης συμμετοχής του κράτους στην 

παραγωγή και συντήρηση πολεμικών πλοίων. 

1. Pollard and Robertson, ό.π., Κεφάλαιο 10, William Henderson, The Rise of German 
Industrial Power, 1834-1914, London, 1975, σ. 199-206, Royal Meeket, History of Shipping 
Subsidies, "Publication of the American Economic Association" τρίτη σειρά, τόμ. VI, No 3, 
Macmillan Company, New York, Αύγουστος 1905, σ. 84, House of Commons, 1902, σ. 330, 
352. 
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6.1. Κράτος και ναυτιλία 

Η πρώτη προσπάθεια οργάνωσης της ελληνικής ναυτιλίας έγινε από τον 

Καποδίστρια με το Ψήφισμα 140 στις 3 Φεβρουαρίου 1828. Ολοκληρωμένη 

όμως εκδήλωση κρατικής πολιτικής αποτέλεσε το διάταγμα «περί εμπορικής 

ναυτιλίας» στις 15 Οκτωβρίου 1833. Το διάταγμα αυτό απέβλεπε στην προ

στασία και ενθάρρυνση της ελληνικής ναυτιλίας και της ναυπηγικής. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του, τα ελληνικά εμπορικά πλοία μπορούσαν να 

διεξάγουν ατελώς το εμπόριο της χώρας, ενώ τα πλοία με ξένη σημαία έπρεπε 

να πληρώνουν υψηλά ναυτιλιακά και λιμενικά τέλη καθώς και τελωνειακούς 

δασμούς. Ταυτόχρονα το διάταγμα αυτό ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό για τα ελλη

νικά καρνάγια ιστιοφόρων, αφού ως ελληνικά πλοία αναγνωρίζονταν μόνο 

τα εγχωρίως ναυπηγούμενα. 

Μεταξύ των ευνοϊκών διατάξεων για τους Έλληνες πλοιοκτήτες ήταν 

ακόμη η απαγόρευση σε αλλοδαπούς να γίνονται ιδιοκτήτες ή μέτοχοι ελληνι

κών πλοίων. Επίσης οι αξιωματικοί καθώς και τα 3/4 τουλάχιστον του πλη

ρώματος, στα πλοία που απολάμβαναν τα προνόμια του προαναφερθέντος 

διατάγματος, έπρεπε να είναι Έλληνες. Στα αμέσως επόμενα χρόνια, η ελλη

νική κυβέρνηση συνομολόγησε εμπορικές και ναυτιλιακές συμβάσεις με κυ

βερνήσεις άλλων χωρών, με τις οποίες παραχωρήθηκαν σημαντικά προνόμια 

στους εμπορικούς στόλους των χωρών αυτών. Τελικά στις 3 Νοεμβρίου 1836 

ψηφίστηκε νέο διάταγμα «περί εμπορικής ναυτιλίας» καταργώντας και στην 

πράξη το διάταγμα του 1833. Το νέο διάταγμα διατήρησε τα προνόμια της ελ

ληνικής ναυτιλίας μόνο στο ακτοπλοϊκό εμπόριο και κατήργησε όλους τους 

άλλους περιορισμούς σε βάρος της ξένης ναυτιλίας.2 

Κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1850, διαπιστώνουμε τη δραστηριοποί

ηση του κράτους για τη δημιουργία ατμοπλοϊκών γραμμών στο εσωτερικό της 

χώρας. Τα πλεονεκτήματα που θα είχε η χρησιμοποίηση του ατμόπλοιου σε 

ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ιδιαίτερα στο εκτεταμένο νησιώτικο δίκτυο της χώ

ρας, ανάγκασαν το κράτος να υιοθετήσει μέτρα προστατευτικής πολιτικής και 

να διαθέσει σημαντικές επιχορηγήσεις και άλλες διευκολύνσεις για τη δημι

ουργία ατμοπλοϊκού συγκοινωνιακού δικτύου. Η προσπάθεια αυτή ήταν η 

σοβαρότερη παρέμβαση που εκδηλώθηκε κατά τον 19ο αιώνα για την ενίσχυση 

2. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 24/11/1833, 3/11/1836, Αργώ, Ιούλιος 1966, σ. 56, Δ. 

Παπαμιχαλόπουλος, Το Κράτος και η Εμπορική Ναυτιλία, Μαντζεβελάκη, Αθήνα, 1925, σ. 

61-64, Βερναδάκης, ό.π., α. 78. 
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της ναυτιλίας.3 Με το νόμο ΣΠΑ «περί συστάσεως ακτοπλοϊκής συγκοινω

νίας μεταξύ των νήσων και των παράλιων της Ελλάδος», ο οποίος ψηφίστηκε 

το 1855, ιδρύθηκε η "Ελληνική Ατμοπλοία". Το Δημόσιο ήταν ο κυριότερος 

μέτοχος της εταιρείας. Παράλληλα προσέφερε σε χαμηλή τιμή τρία ατμό

πλοια, τα οποία είχαν αγορασθεί από τη Μεγ. Βρετανία με προσωπικές ενέρ

γειες του πρωθυπουργού Α. Μαυροκορδάτου. Το 1864 δύο νέα ατμόπλοια 

παραχωρήθηκαν από το κράτος στην "Ελληνική Ατμοπλοία" και πάλι σε χα

μηλή τιμή. Τα ατμόπλοια της εταιρείας εξομοιώθηκαν με τα πολεμικά πλοία, 

επωφελούμενα έτσι από ευνοϊκές διοικητικές διευκολύνσεις και οικονομικές 

ατέλειες. Γιά την περίοδο 1857-1880 παραχωρήθηκε το αποκλειστικό προνό-

μοιο διεξαγωγής του ακτοπλοϊκού εμπορίου στην ίδια εταιρεία. Επιπλέον κα

τά την περίοδο 1861-1892 η "Ελληνική Ατμοπλοία" εισέπραξε επιδοτήσεις 

που έφθασαν τις 31.441.000 δραχμές. Οι επιχορηγήσεις αυτές κάλυπταν τις 

περιόδους 1861-1892, 1864-1892 και 1871-1892. Για την πρώτη περίοδο η 

επιχορήγηση ανερχόταν σε 300.000 δραχμές ετησίως, για τη δεύτερη σε 

70.000 δραχμές ετησίως και για την τρίτη σε 280.000 δραχμές ετησίως. 

Παράλληλα η εταιρεία έλαβε το 1861 εφάπαξ ενισχύσεις συνολικής αξίας 

896.183 δραχμών.4 

Το 1880 ψηφίστηκε ο νόμος ΩΟΗ που καταργούσε το αποκλειστικό 

προνόμοιο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" για την εξυπηρέτηση της ακτο

πλοϊκής συγκοινωνίας της χώρας και επέτρεπε να δημιουργηθούν ανταγω

νιστικές ατμοπλοϊκές εταιρείες, στις οποίες παραχωρήθηκαν ατέλειες λι

μενικών, υγειονομικών και διαμετακομιστικών τελών καθώς και απαλλαγή 

από τους δημοτικούς φόρους για τους εισαγόμενους γαιάνθρακες που χρη

σιμοποιούσαν τα ατμόπλοια. Επίσης οι ατμοπλοϊκές εταιρείες απηλλάγη

σαν από τα τέλη υπέρ των φάρων με αντάλλαγμα τη δωρεάν μεταφορά του 

ταχυδρομείου του Δημοσίου, την εξυπηρέτηση άλλων κρατικών αναγκών 

καθώς και τη μείωση στο ήμισυ των ναύλων των στρατιωτικών και των δη

μοσίων υπαλλήλων. Η προνομιακή μεταχείριση των εγχώριων εταιρειών 

διακόπηκε λίγα χρόνια αργότερα, όταν με το νόμο Β PK του 1893 «περί φα-

ρικώνκαι αγκυροβολιάς τελών», εξομοιώθηκαν και σε αυτή την περίπτωση 

3. Κατά το 1851 δεν υπήρχε συγκοινωνία μεταξύ των νησιών του Αιγαίου και της 

Αθήνας, εκτός της νήσου Σύρου. Αλλά και η Αν. Ελλάδα δύσκολα συνδεόταν με την πρωτεύου

σα και μάλιστα το χειμώνα υπήρχαν προβλήματα αποκλεισμού από την ξηρά όσο και από τη θά

λασσα. Όπως ανέφεραν οι βουλευτές σε συζήτηση στη Βουλή η μόνη λύση ήταν η χρησιμοποίηση 

ατμόπλοιων. Πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής, Συν. KB 4/12/1851. 

4. ΙΑ/ΕΤΕ, XXVΈργα Α Ναυτιλιακά, φ. 32, ΙΑ/Πειραιώς, 1857, φ. Α. 

188 



τα ξένα με τα ελληνικά πλοία.3 

Η κατάργηση των προνομίων για τα ελληνικά ατμόπλοια επέβαλε την 

επιδότηση των λεγόμενων «άγονων ταχυδρομικών γραμμών». Επρόκειτο για 

δρομολόγια προς τα νησιά που είχαν περιορισμένη εμπορική και επιβατική 

κίνηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ήταν οικονομικά συμφέρουσα η δημι

ουργία μόνιμων γραμμών από τις ναυτιλιακές εταιρείες. Το κράτος, στην 

προσπάθεια του να διατηρήσει το συγκοινωνιακό δίκτυο αυτών των περιο

χών, προσφέρθηκε να ενισχύσει οικονομικά τις ατμοπλοϊκές εταιρείες που 

δέχτηκαν να καθιερώσουν παρόμοια δρομολόγια. Το προβλεπόμενο ύψος της 

κρατικής αποζημίωσης ήταν μια εφάπαξ εισφορά περίπου 100.000 δραχμών, 

γεγονός που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις από τις ελληνικές ατμοπλοϊκές 

εταιρείες, αφού στο παρελθόν μόνο μία απ' αυτές η "Ελληνική Ατμοπλοία" 

εισέπραττε το ποσό αυτό ετησίως για την εξυπηρέτηση ορισμένων άγονων 

γραμμών. Επίσης πολλά παράπονα είχαν διατυπωθεί για την πληρωμή υπερ

βολικών τελών σε διάφορα επαρχιακά λιμάνια. Τέλος στις αρχές του 20ου αι

ώνα, συζητήθηκε στη Βουλή η παραχώρηση ιδιαίτερων προνομίων προς την 

ατμοπλοϊκή εταιρεία του αυστριακού Λόυδ για την ακτοπλοΐα στα ελληνικά 

παράλια, ενώ τα ελληνικά πλοία δεν απολάμβαναν πλέον κανένα προνόμιο.6 

Η εξομοίωση των ξένων με τα ελληνικά πλοία δυσκόλεψε τη θέση των ελ

ληνικών ατμοπλοϊκών εταιρειών που διακινούσαν επιβάτες και εμπορεύματα 

στα νησιά της χώρας. Οι εταιρείες αυτές διέθεταν μικρά ατμόπλοια, τα οποία 

κατά κύριο λόγο διεξήγαγαν ακτοπλοϊκό εμπόριο. Οι λίγες προσπάθειες που 

είχαν γίνει για τη διεξαγωγή δρομολογίων έξω από τη χώρα δεν μπόρεσαν να 

αντέξουν τον ξένο ανταγωνισμό. Τα ελληνικά ατμόπλοια έπρεπε να πληρώ

νουν υψηλά λιμενικά και υγειονομικά τέλη όταν προσέγγιζαν ξένα λιμάνια, 

ενώ τα ξένα πλοία μπορούσαν ελεύθερα να σταθμεύουν στα ελληνικά λιμάνια. 

Όταν η εξομοίωση αυτή επεκτάθηκε και στο ακτοπλοϊκό εμπόριο, έγινε δυσχε

ρέστερη η θέση των μικρών ελληνικών εταιρειών που απασχολούνταν απο

κλειστικά με αυτό. Η επιβίωση αυτών των εταιρειών μπορούσε να επιτευχθεί, 

όπως αναφερόταν στα υπομνήματα των ενδιαφερόμενων εταιρειών προς την 

κυβέρνηση και στον τύπο της εποχής, με τη βοήθεια επιχορηγήσεων και την κα

τάργηση των φόρων που πλήρωναν στα ελληνικά λιμάνια. Μια επιτροπή που 

είχε συσταθεί από την κυβέρνηση για την εξέταση των προβλημάτων της ελλη-

5. Παπαμιχαλόπουλος, ό.π., ο. 82. 

6. Παπαμιχαλόπουλος, ό.π., ο. 64-83, Σφαίρα 2/2/1896, 12/11/1897, 20/1/1900 και 

26/1/1901. 
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νικής ναυτιλίας, κατά το τέλος της δεκαετίας του 1890, πρότεινε την ενίσχυση 

από το κράτος των πρωτοβουλιών για τη σύσταση μεγάλης εθνικής ατμοπλοϊ

κής εταιρείας. Την ίδια άποψη είχαν και στελέχη του υπουργείου ναυτιλίας, 

υποστηρίζοντας ότι μία μεγάλη ατμοπλοϊκή εταιρεία μπορούσε να δημιουρ

γηθεί από τη συνένωση των μικρών εταιρειών. Με αυτό τον τρόπο θα σταμα

τούσε και ο μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα στις ατμοπλοϊκές εταιρείες στις 

εσωτερικές γραμμές.7 Οι προτάσεις αυτές δεν είχαν κανένα πρακτικό αποτέ

λεσμα και ο κατακερματισμός της ακτοπλοϊκής ναυτιλίας σε μικρές εταιρείες 

διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου. 

Το ισχύον νομικό καθεστώς δημιούργησε πολλά προβλήματα και στη 

φορτηγό ναυτιλία που κατέπλεε σε ξένα λιμάνια.8 Το χρόνιο αίτημα του κλά

δου προς το Δημόσιο ήταν μία νομοθετική ρύθμιση που θα επέτρεπε την υπο

θήκευση των πλοίων για την εξασφάλιση δανειακών κεφαλαίων που ήταν ανα

γκαία για την αγορά νέων πλοίων και την επέκταση των εργασιών τους. Το 

αίτημα αυτό ικανοποιήθηκε πολύ καθυστερημένα με την ψήφιση του νόμου 

ΓΨΙΖ «περί θαλάσσιας εμπορίας» στις 17 Απριλίου 1910. Άλλο αίτημα του 

κλάδου ήταν η θέσπιση κινήτρων για την αγορά νέων πλοίων, όπως για παρά

δειγμα η απαλλαγή των καινούργιων ατμόπλοιων για δέκα χρόνια από το φό

ρο επιτηδεύματος, το τέλος χαρτοσήμου και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις. 

Στην έκθεση προς το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας της επιτροπής για τις 

προοπτικές της ελληνικής ναυτιλίας, αναφέρεται επίσης ότι η θέση της ελλη

νικής ατμήρους ναυτιλίας, ιδιαίτερα της φορτηγού, μπορούσε να ενισχυθεί 

σημαντικά από την ίδρυση ναυπηγείων για την κατασκευή ατμόπλοιων.9 

Παράλληλα, ζητήθηκε πολλές φορές από το κράτος να μεριμνήσει για τη βελ

τίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών φόρτωσης και εκφόρτωσης στα λιμά

νια, την εκπαίδευση μηχανικών που ήταν απαραίτητοι για την επάνδρωση των 

ατμόπλοιων και την υποβοήθηση της δημιουργίας ελληνικών εταιρειών ναυ-

τασφάλισης.10 Από την έρευνα μας στις πηγές της εποχής προκύπτει ότι τα αι-

7. Σφαίρα 17και 18/8/1898,12/7/1899,16/3/1901,30/5/1911. 
8. Η ελληνική ναυτιλία ήταν προσανατολισμένη κυρίως στη φορτηγό ναυτιλία. Ο A.M. 

Ανδρεάδης σε μελέτη του σημειώνει ότι, αν και ο ελληνικός εμπορικός στόλος έφθασε τα 400 
ατμόπλοια το 1912, ο αριθμός των ατμόπλοιων που εκτελούσαν τακτικά δρομολόγια για το 
επιβατικό κοινό ήταν ελάχιστος. Μέγα Ελληνικό Βιογραφικό Λεξικό, τόμ. 3ος, Βιομηχανική 
Επιθεώρηση, Αθήνα, 1958, σ. 235. 

9. Σφαίρα 12/7/1899. 
10. Το εν Σύρω Ναντιλιακόν Σννέδριον, σ. 253-255, 287-290, Ναυτική Ελλάς, 15 

Απριλίου 1901, σ. 4-5, Σφαίρα 12/7/1899,21/3/1900,28/4/1907. 
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τήματα αυτά δεν ικανοποιήθηκαν μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου. 

Τελικά διαπιστώνουμε ότι η κρατική πολιτική που εφαρμόστηκε δεν 

βοήθησε ιδιαίτερα την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας. Οι επιπτώσεις από 

την εξομοίωση της ελληνικής με τις ξένες σημαίες στα ελληνικά λιμάνια ήταν 

περισσότερο αρνητικές στην περίπτωση της ακτοπλοΐας και λιγότερο της 

φορτηγού ναυτιλίας, που κατέπλεε σε ξένα λιμάνια, διότι η δεύτερη κάλυπτε 

μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων της με τη διεξαγωγή του ελληνικού εμπορί

ου. Το γεγονός αυτό ίσως μπορεί να εξηγήσει και τις διαφορές των αιτημάτων 

που προβάλλονταν κατά καιρούς από αυτούς τους δύο κλάδους της ναυτιλίας 

προς το κράτος. Η ακτοπλοΐα ζητούσε τον αποκλεισμό των ξένων πλοίων και 

άμεσες επιδοτήσεις, ενώ η φορτηγός ναυτιλία επιδίωκε τη βελτίωση του νομο

θετικού πλαισίου και την εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής στο λιμά

νι του Πειραιά. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που η έδρα τους βρισκόταν στην 

Ελλάδα και ασχολούνταν κυρίως με την ακτοπλοΐα και την επιβατηγό ναυτι

λία στις κοντινές θάλασσες αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα από τον έντο

νο ανταγωνισμό ξένων εταιρειών και ενδιαφέρονταν περισσότερο για την 

αγορά φθηνών μικρών ατμόπλοιων, που θα μπορούσαν να τους εξασφαλί

σουν τα εγχώρια ναυπηγεία με τη βοήθεια κρατικών επιδοτήσεων. Αντίθετα, 

μερίδα των εφοπλιστών που ασχολούνταν με τη φορτηγό ναυτιλία και είχαν 

κατά βάση την έδρα των επιχειρήσεων τους στο εξωτερικό, διατύπωναν την 

άποψη, ότι το κράτος δεν είχε λόγους να υποστηρίξει και να επιδοτήσει την 

ανάπτυξη ναυπηγικής βιομηχανίας που, όπως πίστευαν, θα στηριζόταν στην 

εισαγωγή όλων των πρώτων υλών από το εξωτερικό, ενώ αντίθετα ζητούσαν 

από το κράτος να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επισκευή των ατμό

πλοιων στη χώρα. Η υιοθέτηση αυτής της άποψης ήταν αποτέλεσμα του χαρα

κτήρα των δραστηριοτήτων αυτού του τμήματος της ελληνόκτητης ναυτιλίας. 

Οι εφοπλιστές που ασχολούνταν με τη φορτηγό ναυτιλία και απευθύνονταν 

στη διεθνή αγορά, αποκόμιζαν σημαντικά κέρδη και ενδιαφέρονταν κυρίως 

για την απόκτηση μεγάλων φορτηγών ατμόπλοιων, τα οποία προμηθεύονταν 

από τα μεγάλα ναυπηγεία του εξωτερικού και από την αγορά μεταχειρισμένων 

πλοίων του Λονδίνου. Η έντονη δραστηριότητα, όμως, της ελληνόκτητης 

φορτηγού ναυτιλίας στη Μεσόγειο και οι δεσμοί των πληρωμάτων με την 

Ελλάδα τους έκαναν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη δημιουργία εγχώριας 

υποδομής συντήρησης και επισκευών στην Ελλάδα. 

Η ανάπτυξη της ναυτιλίας, σε διάφορες χώρες και ιδιαίτερα στις χώρες 

που εισήλθαν με καθυστέρηση στη διαδικασία εκβιομηχάνισης, όπως διαπι

στώσαμε στην ανασκόπηση της διεθνούς εμπειρίας, στηρίχθηκε σε σημαντικό 
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βαθμό στις κρατικές ενισχύσεις. Η κρατική περέμβαση έλαβε μεταξύ των άλ

λων τη μορφή επιδοτήσεων, ευνοϊκών νομοθετικών ρυθμίσεων και την προώ

θηση της δημιουργίας ναυτασφαλιστικών εταιρειών. Με αυτό τον τρόπο υπο

στηρίχθηκαν η ανάπτυξη και η ποιοτική βελτίωση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών από τους εμπορικούς στόλους κάθε χώρας στο ιδιαίτερα ανταγω

νιστικό περιβάλλον της διεθνούς αγοράς ναυτιλιακών υπηρεσιών. 

Αντίθετα, στην ελληνική περίπτωση, η ανάπτυξη της ναυτιλίας επιτεύ

χθηκε χωρίς κρατική ενίσχυση και νομοθετικές ρυθμίσεις που θα μπορούσαν 

να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την αύξηση του εμπορικού 

στόλου της χώρας και τη διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδιαί

τερα μετά την εισαγωγή του ατμόπλοιου στις θαλάσσιες μεταφορές. 

6.2. Κρατική πολιτική και ναυπηγική βιομηχανία 

6.2.1. Επενδύσεις σε έργα υποδομής: Το ζήτημα των μόνιμων δεξαμενών 

Η ανάληψη επισκευαστικών εργασιών από τις ναυπηγικές μονάδες 

προσδιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη γενικότερη υποδομή σε λιμενικές 

εγκαταστάσεις και έργα υποδομής. Η άνετη παραμονή των πλοίων για μεγάλο 

χρονικό διάστημα στο λιμάνι και η εκτέλεση του καθαρισμού και των επισκευ

ών προϋπέθεταν την ύπαρξη υποδομής και ιδιαίτερα τη δημιουργία μόνιμων 

δεξαμενών και νεωλκείων. 

Μέχρι το μέσο περίπου της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, η μεγαλύ

τερη δεξαμενή που διέθετε η χώρα βρισκόταν στον Πειραιά και δεν ξεπερνού

σε σε χωρητικότητα τους 3.000 τόνους. Παρ' όλη τη βελτίωση της ναυπηγοε-

πισκευαστικής υποδομής στα αμέσως επόμενα χρόνια, μέχρι το 1913, οι 

δεξαμενές του Πειραιά δεν μπορούσαν να δεχθούν πλοία μεγαλύτερα των 

3.500 τόνων. Τα πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας έπρεπε να καταφεύγουν 

σε ιταλικά και άλλα ευρωπαϊκά λιμάνια. Η συνεχής αύξηση της χωρητικότη

τας των πολεμικών και εμπορικών πλοίων είχε ως συνέπεια τον αποκλεισμό 

των εγχώριων μονάδων από σημαντικό τμήμα της αγοράς επισκευαστικών 

υπηρεσιών. 

Ο πρώτος νόμος για την κατασκευή μόνιμων δεξαμενών ψηφίστηκε το 

1891 (Ν. ΑΠΞΓ, 1891). Το υπουργείο Εσωτερικών συγκρότησε επιτροπή για 

την επιλογή της καταλληλότερης τοποθεσίας εγκατάστασης των δεξαμενών. 

Μετά από πολλές διαφωνίες, τα μέλη της επιτροπής επέλεξαν τον όρμο του 
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Κανθάρου. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την κυβέρνηση μετά από κοινή ει

σήγηση της λιμενικής επιτροπής και επιτροπής Γάλλων μηχανικών, που είχε 

συσταθεί με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης.11 Στις 26 Απριλίου 1898 έγινε 

ο διαγωνισμός και μειοδότησε ο εργολάβος Π. Κυριάκος, ο οποίος πέθανε 

πριν αρχίσει το έργο. Η εκτέλεση των εργασιών ανατέθηκε στη συνέχεια στους 

εργολάβους Petimermer και Paspini. Η συνολική δαπάνη του έργου υπολογι

ζόταν, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, σε 2.178.990 δραχμές. Οι εργασίες 

διακόπηκαν αρκετές φορές, εξαιτίας διαφωνιών μεταξύ των εργολάβων και 

της λιμενικής επιτροπής που επόπτευε την εκτέλεση του έργου. Η κατασκευή 

των λιθόκτιστων τμημάτων των δεξαμενών τελείωσε το 1911 και το συνολικό 

κόστος του έργου ανήλθε τελικά σε 4.118.322 δραχμές. Τμήμα των εργασιών 

ανέλαβαν και δύο ελληνικές εταιρείες, τα ναυπηγεία-μηχανουργεία Βασιλειά

δη και Μακ Δούαλ. Οι εταιρείες αυτές κατασκεύασαν τα δύο θυρόπλοια των 

δεξαμενών που στοίχισαν 235.630 δραχμές. Το σύνολο των μηχανολογικών 

εργασιών πραγματοποίησε η γερμανική εταιρεία Allgemeine Elektrizitats 

Gessellschaft. Τελικά οι μόνιμες δεξαμενές άρχισαν να λειτουργούν τον 

Μάρτιο του 1913, αν και παρουσίαζαν προβλήματα τα μηχανήματα αντλήσε

ως του νερού. Για πρώτη φορά υπήρχε η δυνατότητα στην Ελλάδα να εξυπη

ρετηθούν πλοία χωρητικότητας μέχρι 18.000 τόνων. 

Η μεγαλύτερη δεξαμενή ονομάστηκε "Βασιλεύς Γεώργιος". Οι διαστά

σεις της ήταν οι ακόλουθες: 

μήκος μέγιστο 146,23 μέτρα 

μήκος ωφέλιμο 130,00 „ 

πλάτος στομίου 26,40 „ 

πλάτος μέγιστο 28,04 

Η μικρότερη έλαβε το όνομα "Βασίλισσα Όλγα" και είχε τις ακόλουθες 

διαστάσεις: 

μήκος μέγιστο 102,60 μέτρα 

μήκος ωφέλιμο 90,00 

πλάτος στομίου 15,55 

πλάτος μέγιστο 21,66 „ 

Η μεγάλη δεξαμενή μπορούσε να εξυπηρετήσει πλοία χωρητικότητας μέ

χρι 18.000 τόνων και η μικρή μέχρι 2.500 τόνων.η 

11. Μέγα Ελληνικό Βιογραφικό Λεξικό, τόμ. 5ος, σ. 273. 

12. Ζουμπουλίδης, ό.π., α. 37, Γκίνης, ό.π., σ. 11-14, Κανονισμός Α. Τιμολογίου Μόνιμων 

Δεξαμενών, ΙΑ/Πειραιώς, ψ. Γ, 1898, Πλήρης Οδηγός τον Πειραιώς, ο. 21, Σφαίρα 5/1/1906. 
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Η απόφαση να κατασκευαστούν οι συγκεκριμένες δεξαμενές προκάλεσε 

πολλές επικρίσεις και αρνητικά σχόλια. Υποστηρίχθηκε ότι οι εγκαταστάσεις 

που δημιουργήθηκαν δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

Πολεμικού Ναυτικού, διότι η χωρητικότητα των νέων θωρηκτών, που λίγο 

αργότερα προμηθεύτηκε η χώρα, ήταν πολύ μεγαλύτερη της χωρητικότητας 

που μπορούσε να δεχθεί η μεγάλη δεξαμενή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εφη

μερίδων της εποχής, υπήρχαν διαθέσιμες στην αγορά δεξαμενές που μπορού

σαν να εξυπηρετήσουν πλοία χωρητικότητας πάνω από 20.000 τόνους, όπως 

για παράδειγμα, οι δεξαμενές που είχε κατασκευάσει το γερμανικό ναυπηγείο 

Blohm und Voss. 

Οι μόνιμες δεξαμενές ήταν βασικό έργο υποδομής με καθοριστικές επι

πτώσεις στην εξέλιξη των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων στο λι

μάνι του Πειραιά. Πρώτα απ' όλα το Βασιλικό Ναυτικό απέκτησε αυτονομία 

συντήρησης, με την εξαίρεση των θωρηκτών, ενώ στο παρελθόν οι εργασίες 

συντήρησης στα πολεμικά πλοία έπρεπε να ανατίθενται σε ναυπηγεία του εξω

τερικού. Παράλληλα, τα ιδιωτικά ναυπηγεία μίσθωναν τις δεξαμενές για τη 

συντήρηση εμπορικών πλοίων. Η εκτέλεση του καθαρισμού και των επισκευ-

αστικών εργασιών, που συνήθως γινόταν με την ευκαιρία της πρόσκαιρης πα

ραμονής των πλοίων στο λιμάνι, επεκτάθηκε στα εμπορικά πλοία χωρητικό

τητας μεγαλύτερης των 2.500 τόνων, δημιουργώντας έτσι μία πρόσθετη 

αγορά για τις επισκευαστικές μονάδες. Αυτό το βασικό έργο υποδομής πραγ

ματοποιήθηκε κατά το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου μετά από πολλές 

αναβολές και καθυστερήσεις. 

6.2.2. Κρατικές παραγγελίες προς τη ναυπηγική βιομηχανία 

Οι ενισχύσεις του κράτους προς τη ναυπηγική βιομηχανία περιορίστη

καν σε ένα μικρό αριθμό παραγγελιών του Βασιλικού Ναυτικού προς τις εγ

χώριες επιχειρήσεις. 

Οι σημαντικότερες παραγγελίες δόθηκαν το 1896 και το 1898 στις επι

χειρήσεις Βασιλειάδη, Μακ Δούαλ και Ν. Αργυρίου. Το 1896, όπως αναφέ

ραμε ήδη στην υποδ. 4.3. του Κεφ. 4, οι τρεις επιχειρήσεις πραγματοποίησαν 

εργασίες επισκευών και συντήρησης στα πολεμικά πλοία "Ν. Μιαούλης", 

"Αλφειός", "Πηνειός" και "Βασ. Γεώργιος". Το 1898 η επιχείρηση Βασι

λειάδη πραγματοποίησε τη μετασκευή των θωρηκτών "Σπέτσες" και "Ψαρά", 

που ήταν και η σημαντικότερη παραγγελία που δόθηκε από το κράτος προς 

ιδιωτικό ναυπηγείο. 
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Από τις αρχές του 20ου αιώνα οι εγχώριες επιχειρήσεις με συνεχή διαβή

ματα προς την κυβέρνηση ζητούσαν να τους δοθούν παραγγελίες του 

Βασιλικού Ναυτικού. Παράλληλα, ο τύπος της εποχής συχνά επανερχόταν 

στο CÒLO θέμα υποστηρίζοντας τις θέσεις των ναυπηγείων. Το 1901 και 1902 

οι εφημερίδες της εποχής ζητούσαν να προτιμηθούν τα ναυπηγεία του Πει

ραιά για τη ναυπήγηση ατμοτελωνίδων για τις ανάγκες της ακτοφυλακής.13 Το 

1903 διατυπώθηκε παρόμοιο αίτημα για την τοποθέτηση νέων λεβήτων στα 

τορπιλλοβόλα του Βασιλικού Ναυτικού. Το υπουργείο Ναυτικών όμως προ

τίμησε να τους παραγγείλει στο γερμανικό ναυπηγείο "Vulkan".14 Το ίδιο έτος 

ο Βασιλειάδης με υπόμνημα του προς το υπουργείο Ναυτικών υποστήριξε ότι 

διέθετε τις απαιτούμενες τεχνικές ικανότητες για την κατασκευή των λεβήτων 

του θωρηκτού, που επρόκειτο να αγοραστεί εκείνη την περίοδο από το εξωτε

ρικό.15 Δύο χρόνια αργότερα η εφημερίδα Σφαίρα υποστήριξε ότι έπρεπε να 

γίνει η επισκευή της μηχανής του θωρηκτού "Ύδρα" από τις εγχώριες εταιρεί

ες και το 1911 ζητούσε η μετασκευή του ίδιου θωρηκτού να γίνει στον Πει

ραιά.16 Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι οι εργασίες αυτές δεν πραγ

ματοποιήθηκαν τελικά στα ελληνικά ναυπηγεία, αν και όπως διαπιστώσαμε 

στην υποδ. 4.3. του Κεφ. 4 και στο Κεφ. 5, οι εξεταζόμενες μονάδες είχαν 

εκτελέσει με επιτυχία παρόμοιες εργασίες αρκετές φορές. 

Από την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, ξένα ναυπηγεία προσπάθησαν 

να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά πολεμικών πλοίων, χρησιμοποιώντας 

ως μέσο την προσφορά ναυπηγικής τεχνολογίας και προγράμματα τεχνικής 

συνεργασίας, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Κατά το έτος 1912 η ελληνική κυβέρ

νηση ενδιαφέρθηκε για την αγορά ενός θωρηκτού και μερικών τορπιλλοβό-

λων. Στην Αθήνα συγκεντρώθηκαν είκοσι τρεις αντιπρόσωποι ξένων εταιρει

ών, από τους οποίους δέκα ήταν Βρετανοί, τέσσερις Γάλλοι, τρεις Γερμανοί, 

τρεις Αμερικανοί, δύο Ιταλοί και ένας Αυστριακός, με προτάσεις, τεχνικά 

σχέδια και προγράμματα συνεργασίας. Μεταξύ των άλλων, η βρετανική εται

ρεία Armstrong πρότεινε να συνεργαστεί με ελληνικές εταιρείες για την εγχώ

ρια παραγωγή μικρών πολεμικών πλοίων. Παρόμοιες ήταν οι προτάσεις του 

γερμανικού ναυπηγείου Vulcan. Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση περιλάμ

βανε την εκπαίδευση Ελλήνων τεχνικών στη Γερμανία και τη ναυπήγηση δύο 

13. Σφαίρα 13/9/1901,22/10/1902. 
14. Σφαίρα 7/10/1903,16/10/1903. 
15. Σφαίρα 11/12/1903. 
16. Σφαίρα 7/4/1905,11/7/1911 και 18/10/1911. 
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τορπιλλοβόλων στον Πειραιά. Το βασιλιά Γεώργιο Α' είχαν προσεγγίσει τα 

βρετανικά ναυπηγεία Yarrow και είχε καταρχήν συμφωνηθεί η παροχή τεχνι

κής βοήθειας για τη σύσταση ναυπηγείου πολεμικών πλοίων στην Ελλάδα. Ο 

Β. Βασιλειάδης είχε επικοινωνήσει με το βρετανικό ναυπηγείο Beardmore και 

είχε συνάψει μια πρώτη συμφωνία για την εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας, 

ώστε να καταστεί δυνατή η ναυπήγηση πολεμικών και εμπορικών πλοίων στον 

Πειραιά.17 Το 1912, ο πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος επισκέφτηκε τα ναυπη

γεία του Πειραιά, στα πλαίσια προφανώς της γενικότερης διαπραγμάτευσης 

με τα ξένα ναυπηγεία, ικανοποιώντας παράλληλα αίτημα των βιομηχανικών 

μονάδων του Πειραιά, που είχαν από καιρό ζητήσει να τους δοθεί η ευκαιρία 

να παρουσιάσουν τα τεχνικά τους επιτεύγματα στην ελληνική κυβέρνηση.18 Ο 

Β. Βασιλειάδης, πρόεδρος του συνδέσμου των ναυπηγείων, ζήτησε τη συνδρο

μή της κυβέρνησης υποστηρίζοντας ότι πολλές παραγγελίες του υπουργείου 

Ναυτικών δίδονταν σε ξένα ναυπηγεία, ενώ μπορούσαν να ανατεθούν στην 

εγχώρια βιομηχανία. Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων 

της εποχής, ο Ελ. Βενιζέλος συμφώνησε στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της εγ

χώριας ναυπηγικής και έκανε γνωστές τις προτάσεις που είχε διατυπώσει η 

βρετανική εταιρεία Armstrong προς τον ίδιο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του 

πρωθυπουργού, το τεχνικό επίπεδο των εγχώριων ναυπηγείων ήταν ικανο

ποιητικό και με τη συνδρομή αλλοδαπών εταιρειών, είχε την πεποίθηση ότι θα 

μπορούσαν να ναυπηγήσουν μικρά πολεμικά πλοία.19 

Οι εξελίξεις αυτές ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες μια που για πρώτη φο

ρά μετά τη δεκαετία του 1840 εξετάστηκαν σοβαρά από την κυβέρνηση οι δυ

νατότητες ναυπήγησης πολεμικών πλοίων στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία των 

κινήσεων ανήκε στα ξένα ναυπηγεία και τις εγχώριες μονάδες και όχι στην ελ

ληνική κυβέρνηση. Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, το υπουργικό 

συμβούλιο αποφάσισε να αγοραστούν δύο αντιτορπιλλικά και έξι τορπιλλο-

βόλα από το γερμανικό ναυπηγείο Vulcan.20 Σύμφωνα με τον υπουργό 

Ναυτικών Μ. Στράτο, θα κατασκευάζοντανδύο επιπλέον τορπιλλοβόλα στον 

Πειραιά με την επίβλεψη της γερμανικής εταιρείας και αφού πρώτα Έλληνες 

τεχνικοί θα εκπαιδεύονταν για τέσσερις μήνες στη Γερμανία.21 Η πραγματο

ποίηση αυτού του προγράμματος θα μπορούσε να ήταν καθοριστική για την 

17. Martin, ό.π., σ. 107, Σφαίρα 23/11/1907,11/2/1912,13/2/1912. 
18. Σφαίρα 27/1/1912. 
19. Σφαίρα 11/2/1912,13/2/1912. 
20. Σφαίρα 16/6/1912. 
21. Martin, ό.π., α. 110. 
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εξέλιξη των εγχώριων ναυπηγείων. Η απόκτηση τεχνικών γνώσεων ναυπήγη

σης πλοίων καθώς και η κατασκευή τορπιλλοβόλων στη χώρα θα είχε ευρύτε

ρες θετικές επιπτώσεις, όπως διαπιστώσαμε στην υποδ. 2.1.2.3 του Κεφ. 2 

και στο Κεφ. 5, στη γενικότερη ανάπτυξη εγχώριων τεχνικών δυνατοτήτων 

ναυπήγησης πλοίων. Η συμμετοχή όμως της Ελλάδας στους Βαλκανικούς 

Πολέμους δεν επέτρεψε την ομαλή εξέλιξη του προγράμματος, το οποίο ουδέ

ποτε πραγματοποιήθηκε. Στα πρόθυρα της πολεμικής σύγκρουσης με την 

Τουρκία, οι ανάγκες του πολεμικού ναυτικού είχαν επείγοντα χαρακτήρα και 

οι παραγγελίες για πολεμικά πλοία δόθηκαν αποκλειστικά σε ναυπηγεία του 

εξωτερικού. Οι εφημερίδες της εποχής έφθασαν να χρησιμοποιούν εκφράσεις 

όπως «εγκατάλειψη των πειραϊκών μηχανουργείων», όταν ακόμη και οι 

ατμοτελωνίδες, μικρά πλοία 200 τόνων, παραγγέλθηκαν στο εξωτερικό.22 

6.2.3. Δασμολογική πολιτική 

Η δασμολογική πολιτική που εφαρμόστηκε από το κράτος δεν βοήθησε 

την ανάπτυξη της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας, με εξαίρεση τις ευεργε

τικές ρυθμίσεις που ίσχυσαν για το εργοστάσιο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας". 

Οι εγχώριες ναυπηγικές μονάδες πλήρωναν φόρους για τις εισαγόμενες πρώ

τες ύλες που χρησιμοποιούσαν, ενώ παρέμειναν αδασμολόγητα εισαγόμενα 

μηχανήματα και μεταλλικά αντικείμενα, ορισμένα από τα οποία μπορούσαν 

να κατασκευαστούν εγχωρίως. 

Το δασμολόγιο του 1845 (5/10/1845) επέβαλε φόρο 3-5% επί της τρέ

χουσας αξίας τους στις εισαγόμενες πρώτες ύλες. Αντίθετα, η εισαγωγή μηχα

νολογικού εξοπλισμού και εργαλείων ήταν απαλλαγμένη από δασμούς. Το 

1867 (13/2/1867) τροποποιήθηκε ολόκληρο το δασμολόγιο, αλλά παρέμειναν 

οι δασμοί στις εισαγόμενες πρώτες ύλες.23 Το 1884 ψηφίστηκε νέο δασμολό

γιο από την κυβέρνηση του Χ. Τρικούπη, το οποίο θεωρήθηκε ευνοϊκό για την 

ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας. Ακολούθησαν διάφορες τροποποιήσεις 

του νέου δασμολογίου και η κωδικοποίηση του οριστικοποιήθηκε το 1892.24 

Η εγχώρια βιομηχανία όμως συνέχισε να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 

από τη δασμολογική πολιτική του κράτους. Το Φεβρουάριο του 1900 ο Β. 

22. Σφαίρα 16/8/1912. 
23. Μανσόλας, ό.π., σ. 171-173, Βερναδάκης, ό.π., σ. 79. 
24. Κώστας Βεργόπουλος, Κράτος και Οικονομική Πολιτική στον 19ο Αιώνα, Εξάντας, 

1978, σ. 109-115, Νόμος ΒΡΚΑ 30/1892. 
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Βασιλειάδης υπέβαλε υπόμνημα προς τον υπουργό Οικονομικών, στο οποίο 

εξέθετε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η ναυπηγική βιομηχανία. Από τα 

σημαντικότερα ήταν οι υψηλοί δασμοί για την εισαγωγή πρώτων υλών σε 

αντίθεση με τα έτοιμα μηχανήματα, τα οποία εισάγονταν ατελώς. Γι' αυτό και 

το κυριότερο αίτημα που διατύπωνε ήταν να καταργηθούν οι φόροι επί των ει

σαγόμενων πρώτων υλών και να επιβληθεί δασμολογική προστασία στα εισα

γόμενα μηχανήματα που μπορούσαν να παραχθούν στη χώρα. Για τον κλάδο 

της ναυπηγικής ζητούσε την αύξηση των δασμών στα εισαγόμενα ατμόπλοια 

μέχρι 100 τόνων, διότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ήταν εφικτό από τεχνι

κή άποψη να ναυπηγηθούν στην Ελλάδα.Μ 

Οι σημαντικές δυσκολίες, που συναντούσε η ανάπτυξη της εγχώριας 

ναυπηγικής και της βιομηχανίας γενικότερα από την ισχύουσα δασμολογική 

πολιτική, προκάλεσαν πολλές συζητήσεις και διαφωνίες στη Βουλή καθώς και 

στο συνέδριο για τη ναυτιλία που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αι

ώνα. Συχνές ήταν και οι επικριτικές αναφορές στον τύπο της εποχής. Από το 

τέλος της δεκαετίας του 1880 οι εφημερίδες συνεχώς προέτρεπαν τον εκάστο

τε πρωθυπουργό της χώρας να επισκεφθεί τα ναυπηγεία, για να διαπιστώσει 

επιτόπου την πρόοδο τους και να συνειδητοποιήσει τα εμπόδια που έθετε στην 

περαιτέρω ανάπτυξη τους η ατελής εισαγωγή μηχανημάτων και μεταλλικών 

προϊόντων. Επιπλέον διατυπώνονταν αιτήματα για την κατάργηση των δα

σμών συγκεκριμένων υλικών που δεν παράγονταν στη χώρα, αλλά αποτελού

σαν ενδιάμεσες εισροές για την εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία. Στις αρχές 

του 20ου αιώνα (1901) ζητήθηκε η κατάργηση των δασμών στα εισαγόμενα 

σχοινιά και χρώματα που χρησιμοποιούσαν τα ναυπηγεία για τη βαφή των 

υφάλων των ατμόπλοιων, μια που τα προϊόντα αυτά δεν παράγονταν από την 

εγχώρια βιομηχανία. Οι δασμοί αυτοί καταργήθηκαν μόλις το 1907 με την ψή

φιση του νόμου ΓΡΠΗ στις 20 Φεβρουαρίου 1907.26 

Κατά τη διάρκεια του Ναυτιλιακού Συνεδρίου της Σύρου, διατυπώθη

καν προτάσεις από τους συνέδρους που υποστήριζαν την ενθάρρυνση από το 

κράτος της εγχώριας ναυπηγικής για τη χορήγηση ατέλειας στην εισαγωγή 

των πρώτων υλών για τη ναυπήγηση ατμοπλοίων.27 Την αναγκαιότητα προ

στασίας της εγχώριας βιομηχανίας υποστήριξε και ο βουλευτής Θ. Ρετσίνας 

κατά την αγόρευση του στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το τελωνειακό δα-

25. Σφαίρα 20/2/1903. 
26. Σφαίρα 8/5/1899,3/6/1901 και 13/5/1901. 
27. ΤοενΣύρωΝανηλιαχονΣννέδριον, σ. 77-78,84,258. 
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σμολόγιο, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1907 

στη Βουλή.28 

Η δασμολογική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης πολύ λίγο ανταπο

κρίθηκε στις ανάγκες και τα αιτήματα των ναυπηγείων για προστασία από αλ

λοδαπούς ανταγωνιστές. Παρ' όλες τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων της με

ταλλοβιομηχανίας και των ναυπηγείων, οι βελτιώσεις στο δασμολόγιο έγιναν 

με μεγάλη καθυστέρηση χωρίς και πάλι να αποτελούν τμήμα μιας συνεκτικής 

πολιτικής υποβοήθησης της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας. 

6.2.4. Πιστωτική πολιτική και κρατικές επιδοτήσεις προς τη ναυπηγική βιομη
χανία 

Η πιστωτική πολιτική που άσκησε το κράτος σε σχέση με τη ναυπηγική 

βιομηχανία εξαντλείται σε σποραδικές παρεμβάσεις, προς όφελος της 

"Ελληνικής Ατμοπλοίας" και της επιχείρησης Βασιλειάδη. Το κράτος δεν 

προχώρησε σε άμεσες οικονομικές ενισχύσεις των ναυπηγείων ούτε χορήγησε 

επιδοτήσεις στη ναυτιλία για τη ναυπήγηση ατμόπλοιων σε εγχώρια ναυπη

γεία. 

Οι παρεμβάσεις περιορίστηκαν στη συμμετοχή του κράτους στη δημι

ουργία του εργοστασίου της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" καθώς και στις επιδο

τήσεις που κατά καιρούς δόθηκαν στην ίδια εταιρεία. Επίσης ως μορφή κρα

τικής παρέμβασης μπορούμε να εκλάβουμε την μεσολάβηση της κυβέρνησης 

προς την ETE για τη χορήγηση δανείου προς την εταιρεία Βασιλειάδη που 

απέβλεπε στην ανοικοδόμηση των εγκαταστάσεων της εταιρείας και την εκ νέ

ου προμήθεια εξοπλισμού μετά την πυρκαγιά του 1868 και παράλληλα την 

πληρωμή των τόκων του δανείου αυτού επί μία πενταετία. Κατά την εξεταζό

μενη περίοδο, οι ιδιοκτήτες των ναυπηγικών μονάδων προσέφυγαν αρκετές 

φορές στην ETE για τη χορήγηση δανείων που θα τους επέτρεπαν την επέκτα

ση ή ανανέωση των παραγωγικών τους εγκαταστάσεων, αλλά δεν βρήκαν με

γάλη ανταπόκριση. 

Στον τύπο της εποχής συχνά τονίζεται η ανάγκη χορήγησης επιδοτήσεων 

για την υποστήριξη της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας και αναφέρονται 

28. ΙΑ/ETE, ΧΙΔ Ατμοπλοϊκή Εταιρεία, φ. 44. Η σπουδαιότητα τελωνειακής ατέλειας 

στις εισαγόμενες πρώτες ύλες και άλλες εισροές που ήταν απαραίτητες για τη ναυπήγηση ατμό

πλοιων επιβεβαιώνεται και από την τελωνειακή και δημοτική ατέλεια, που παραχώρησε το κρά

τος στο εργοστάσιο-ναυπηγείο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας", στην προσπάθεια του να στηρίξει 

τη λειτουργία και την ανάπτυξη του. 
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παραδείγματα άλλων χωρών που εφάρμοσαν αυτή την πρακτική με επιτυχία. 

Οι πλοιοκτήτες μικρών κυρίως ατμοπλοίων, που διεξήγαγαν το ακτοπλοϊκό 

εμπόριο, ζητούσαν από την κυβέρνηση να επιδοτήσει την εγχώρια ναυπηγική 

βιομηχανία. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη 

Σύρο το 1912, υποστηρίχθηκε η άποψη ότι, ακόμη και αν η κυβέρνηση δεν 

μπορούσε να εξασφαλίσει δωρεάν οικονομική βοήθεια στα υπάρχοντα ναυπη

γεία, η ETE μπορούσε να διαθέσει πρόσθετες πιστώσεις στη ναυπηγική βιομη

χανία, με την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, για την υποστήριξη των 

ναυπηγείων που λειτουργούσαν ή για την ίδρυση νέων μονάδων.2' 

Το 1907 δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες επιστολή του διευθυντή του 

"Νεωρίου και Μηχανουργείου της Σύρου", η οποία αναφερόταν στην έλλειψη 

κρατικής πολιτικής για την ανάπτυξη της ναυπηγικής. Μεταξύ των άλλων γι

νόταν αναφορά στην έλλειψη νομοθετικής, ηθικής και υλικής προστασίας από 

το κράτος προς την εγχώρια ναυτιλία και ναυπηγική και ζητούσε να ληφθούν 

μέτρα που θα βοηθούσαν τα δύο ναυτιλιακά και ναυπηγικά κέντρα, της Σύρου 

και του Πειραιά, να επιβιώσουν.30 

Παρ' όλες τις πιέσεις που ασκήθηκαν από τα ναυπηγεία και άλλους εν

διαφερόμενους φορείς, οι κρατικές πιστωτικές διευκολύνσεις και οι άμεσες 

επιδοτήσεις ήταν περιορισμένες και είχαν οριακή σημασία στην εξέλιξη των 

εγχώριων ναυπηγείων. Σε αντίθεση με την ελληνική περίπτωση, στις χώρες 

που εισήλθαν με καθυστέρηση στη διαδικασία εκβιομηχάνισης, όπως διαπι

στώσαμε στο Κεφάλαιο 2, το κράτος μετέφερε σημαντικούς πόρους στη ναυ

πηγική, αφενός παραχωρώντας σημαντικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που 

βοήθησαν στην εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων για την επέκταση και ανα

νέωση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των ναυπηγείων και την καθετοποί

ηση της παραγωγής και αφετέρου χορηγώντας επιδοτήσεις στη ναυτιλία για 

την κατασκευή ατμόπλοιων στα εγχώρια ναυπηγεία, βοηθώντας έτσι να ξεπε

ραστούν τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας που δημιουργούσαν οι φθηνό

τερες τιμές πώλησης των ατμοπλοίων που παρήγαγαν τα βρετανικά κυρίως 

ναυπηγεία. 

29. Το εν Σύρω Νανηλιαχόν Συνέδρων, ο. 257. 
30. Σφαίρα 14/8/1887,7/2/1901,18/12/1902 και 8/3/1907. 
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6.3. Η συμμετοχή τον κράτους στην παραγωγή και συντήρηση ατμό
πλοιων: Βασιλικός Ναύσταθμος 

Η άμεση κρατική συμμετοχή σε ναυπηγικές και επισκευαστικές δραστη

ριότητες προέκυψε παράλληλα με τη δημιουργία πολεμικού στόλου. Ο ναύ

σταθμος λειτούργησε ως κατασκευαστική και επισκευαστική μονάδα για την 

εξυπηρέτηση των πολεμικών πλοίων. Η εξέλιξη του ακολούθησε τις γενικότε

ρες επιλογές του ελληνικού υπουργείου Ναυτικών. 

Ο ναύσταθμος εξετάζεται χωριστά, διότι παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερό

τητες σε σύγκριση με τα μηχανουργεία-ναυπηγεία που ήδη εξετάσαμε. 

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι η ζήτηση καθοριζόταν αποκλειστικά 

από το υπουργείο Ναυτικών, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση του αξιόμα

χου του Πολεμικού Ναυτικού. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε την εξέλιξη 

της παραγωγικής δραστηριότητας του ναύσταθμου και παράλληλα θα επιχει

ρήσουμε να εξετάσουμε τις διασυνδέσεις που ανέπτυξε με τα ιδιωτικά μηχα

νουργεία-ναυπηγεία. 

Κατά τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 ο στόλος απετελείτο από 

εμπορικά πλοία, τα οποία επισκευάζονταν και εφοδιάζονταν στα καρνάγια 

των νησιών. Η δημιουργία εθνικού πολεμικού στόλου προϋπέθετε την ύπαρξη 

μονιμότερης υποδομής για την υποστήριξη του. Οι πρώτες προσπάθειες έγι

ναν στον Πόρο και χρονολογούνται από το 1827.31 Ουσιαστικά όμως η λει

τουργία του εκεί Ναύσταθμου άρχισε από το 1834. Η εξέλιξη του χαρακτηρί

ζεται από περιόδους ανάπτυξης και ύφεσης. Αρκετές φορές άλλαξε τόπο 

εγκατάστασης και συχνά μεταβαλλόταν ο αριθμός των εργαζομένων ανάλογα 

με τις ανάγκες, τον ετήσιο προϋπολογισμό και τις επιλογές του υπουργείου 

Ναυτικών. 

Κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας του, οι εγκαταστάσεις ήταν υποτυ

πώδεις και δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των αναγκών του πολεμικού στό

λου. Η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην κατασκευή νέου ναυστάθ

μου. Οι εργασίες άρχισαν το 1830 και δαπανήθηκε ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

ποσό για την εποχή -62.000 φοινίκια- αλλά το έργο δεν ολοκληρώθηκε σύμ

φωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, λόγω έλλειψης χρημάτων. Κατασκευάστηκε 

νεώριο υπό την εποπτεία του Κ. Κανάρη, ενώ το εργοστάσιο και ο στρατώνας 

31. Ιωάννης Ρούσκας, "Ο Πόρος ως Ναύσταθμος και Εκπαιδευτήριον", Ναυτική 
Επιθεώρηση, τ. 375, έτος 1975, σ. 119, Ιωάννης Λαζαρόπουλος, "Το Πολεμικό Ναυτικό της 
Ελλάδος", Ναυτική Επιθεώρηση, Αθήνα, 1936, σ. 192-193. 
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των τεχνικών στεγάστηκαν σε παραπήγματα. Το εργοστάσιο απετελείτο από 

πέντε τμήματα: ξυλουργείο, χυτήριο, λεβητοποιείο και μηχανουργείο. Το 

1864 η κυβέρνηση απεφάσισε εκ νέου τη μεταφορά του ναύσταθμου σε άλλη 

τοποθεσία και πάλι στον Πόρο. Τα σχετικά έργα άρχισαν το Νοέμβριο του 

1846 και τελείωσαν μετά τρία χρόνια. Η δαπάνη έφθασε τις 500.000 δραχμές, 

αλλά τα χρήματα αναλώθηκαν στην κατασκευή πολυτελών κτιρίων και όχι στη 

δημιουργία παραγωγικών εγκαταστάσεων.32 

Κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, ο ναύσταθμος απασχόλησε 

σημαντικό αριθμό ξένων τεχνικών. Στα χρόνια του Όθωνα βρισκόταν υπό την 

εποπτεία Βαυαρών τεχνικών. Το 1834 απασχολούσε ένα αρχιμηχανικό και 

σαράντα τεχνίτες, από τους οποίους τριάντα ήταν Βαυαροί. Το 1836 η Γραμ

ματεία Ναυτικών (το υπουργείο Ναυτικών της εποχής) αποφάσισε ο λόχος 

των τεχνικών του ναύσταθμου να μην ξεπερνά τα εκατόν πέντε άτομα και το 

1843 τον περιόρισε στα εβδομήντα οκτώ άτομα.33 

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1830 ο ναύσταθμος ανέπτυξε αξιόλο

γη παραγωγική δραστηριότητα, παρά τα προβλήματα που προέκυπταν από τις 

συνεχείς μετακινήσεις και την πρόχειρη μορφή των εγκαταστάσεων του. Το 

γεγονός αυτό πρέπει να αποδοθεί στην επάρκεια των τεχνικών γνώσεων των 

ξένων τεχνικών καθώς και των Ελλήνων που είχαν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό 

ή διέθεταν προηγούμενη πρακτική εμπειρία. Επίσης ο χαρακτήρας των εκτε-

λούμενων εργασιών επέτρεπε στο προσωπικό του ναυστάθμου να τις φέρνει 

σε πέρας με ελάχιστα τεχνικά μέσα και περιορισμένες εγκαταστάσεις. Κατά 

την περίοδο 1833-1837 ναυπηγήθηκαν είκοσι ξύλινα ιστιοφόρα. Τα πλοία 

που ναυπηγήθηκαν ήταν κανονιοφόροι, κότερα, κορβέτες και γολέτες. Οι ναυ

πηγήσεις σταδιακά επεκτάθηκαν σε πλοία μεγαλύτερης χωρητικότητας, φθά

νοντας το 1836 στη ναυπήγηση κορβέτας οκτακοσίων τόνων και το 1837-

1838 στην κατασκευή κορβέτας χιλίων τόνων (βλ. Πιν. 6.1 του Παραρ

τήματος). 

Κατά το έτος 1837 άρχισαν στον Πόρο οι πρώτες προσπάθειες ναυπήγη

σης ατμόπλοιων στη χώρα. Οι ναυπηγήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με την 

εισαγωγή ατμομηχανών από τη Βρετανία. Στη Μεγ. Βρετανία επισκευάστηκε 

32. Λαζαρόπουλος, ό.π., ο. 198-207, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 10ος, σ. 

716-721, Ρούσκας, ό.π., σ. 120, Διάταγμα 17 Απριλίου 1868. ' 

33. Εφημερίς της Κυβερνήσεως, Δηλοποίηση περί Οργανισμού του λόχου των τεχνικών 

1 Σεπτεμβρίου 1836, Διάταγμα 12 (24) Ιούνιος 1843 και διάταγμα 7 (19) Ιούνιος 1843, 

Υπουργείο Ναυτικών, Προϋπολογισμός 1845, σ. 82-83. 
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η ατμομηχανή του άχρηστου ατμόπλοιου "Ερμής" και κατασκευάστηκε νέος 

ατμολέβητας. Η κατασκευή του ξύλινου κύτους και οι εργασίες τοποθέτησης 

της ατμομηχανής έγιναν στο ναύσταθμο. Ο ναυπηγός που είχε την ευθύνη των 

εργασιών ήταν ο Γ. Τομπάζης, ο οποίος είχε σπουδάσει ναυπηγός στη Μεγ. 

Βρετανία. Η χωρητικότητα του ατμόπλοιου ανερχόταν σε 180 τόνους και η 

ταχύτητα του έφθανε τα οκτώ μίλια την ώρα. Η καθέλκυση του έγινε στις 2 

Απριλίου 1837, ονομάστηκε "Μαξιμιλιανός" και εντάχθηκε στη Γενική 

Διεύθυνση Ταχυδρομείων για τη μεταφορά του ταχυδρομείου, χρησιμοποιή

θηκε δε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 1841, οπότε και παροπλίστηκε. 

Η ναυπήγηση ενός δεύτερου ατμόπλοιου πραγματοποιήθηκε το 1837 και 

έγινε με τον ίδιο τρόπο. Η ατμομηχανή κατασκευάστηκε στη Μεγ. Βρετανία, η 

ναυπήγηση του κύτους καθώς και η τοποθέτηση της ατμομηχανής έγιναν και 

πάλι υπό την επίβλεψη του Γ. Τομπάζη. Η ατμομηχανή και τα έξοδα μεταφο

ράς της στοίχισαν 235.432 δραχμές, ενώ η κατασκευή του κύτους και η ολο

κλήρωση της ναυπήγησης ανήλθαν στο ποσοστό των 260.389 δραχμών. Από 

τα προαναφερθέντα διαπιστώνουμε ότι το κόστος της μηχανής κάλυπτε το 

47,5% του συνολικού κόστους κατασκευής του ατμόπλοιου. Η πληροφορία 

αυτή είναι ενδεικτική για το υψηλό κόστος των πρώτων ατμομηχανών και το 

σχετικά χαμηλό κόστος κατασκευής του κύτους εξαιτίας της φθηνής πρώτης 

ύλης και των παραδοσιακών μεθόδων εντάσεως εργασίας, που χρησιμοποιού

νταν στη ναυπήγηση των πρώτων ξύλινων ατμόπλοιων. Η χωρητικότητα του 

πλοίου ήταν 430 τόνων και η ταχύτητα του έφθανε τα εννέα μίλια την ώρα. Το 

ατμόπλοιο ονομάστηκε "Όθων" και καθελκύστηκε στις 27 Οκτωβρίου 1837.34 

Η ναυπήγηση των δύο ατμόπλοιων προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό και 

η κυβέρνηση επεξεργάστηκε φιλόδοξα σχέδια για συνέχιση αυτής της προσπά

θειας στο ναύσταθμο. Παρ' όλα αυτά το Βασιλικό Ναυτικό δεν έδωσε νέες πα

ραγγελίες ναυπήγησης ατμόπλοιων και ο ναύσταθμος περιορίστηκε στην εξυ

πηρέτηση ιστιοφόρων πολεμικών πλοίων. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποδοθεί 

στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε το νεοσύστατο ελληνικό κρά

τος καθώς και στην άποψη που επικράτησε στο υπουργείο Ναυτικών στα αμέ

σως επόμενα χρόνια για περιορισμό του Πολεμικού Ναυτικού στην υπερά-

34. Δημήτριος Φωκάς, Χρονικά τον Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού, 1833-1873, εκδ. 

Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αθήνα, 1923, σ. 32-37, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 

10ος, σ. 718, Κ. Αλεξανδρής, "Συνοπτική επισκόπηση της ιστορίας του Βασιλικού Ναυτικού", 

Ναυτική Επιθεώρηση, τόμ. XLII, τ. 192, έτος 1945, σ. 143, Αργώ, Δεκέμβριος 1965, σ. 49, 

Ναυτικά Χρονικά, 1 Μαΐου 1959, σ. 13. 
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σπιση των παραλίων της χώρας και την υποβοήθηση των υπηρεσιών του 

Δημοσίου.35 Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι οι ναυπηγήσεις αυτές πραγ

ματοποιήθηκαν σε μια περίοδο που η χρησιμοποίηση ατμόπλοιων ως κύριων 

πολεμικών πλοίων συναντούσε αντιδράσεις από το πολεμικό ναυτικό πολ

λών χωρών.36 Αργότερα, κατά τη δεκαετία του 1850, η επιτυχημένη εισαγωγή 

της προπέλας στην κατασκευή πολεμικών πλοίων στο εξωτερικό συνέπεσε με 

τη στασιμότητα του προγράμματος ανανέωσης του ελληνικού πολεμικού στό

λου. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, ο 

ναύσταθμος περιήλθε σε ύφεση. Το 1852 σημειώθηκε μία μικρή ανάκαμψη της 

ναυπηγικής δραστηριότητας με την κατασκευή τεσσάρων μικρών ιστιοφόρων, 

χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια. Οι δραστηριότητες του ναύσταθμου περιορί

στηκαν σε επισκευές και διαλύσεις παλιών πολεμικών πλοίων.37 Οι απασχο

λούμενοι τεχνικοί είχαν ελαττωθεί σημαντικά. Το έτος 1858 απασχολούνταν 

στο ναύσταθμο μόνο δώδεκα τεχνίτες, από τους οποίους ένας ήταν οπλοποι

ός, τέσσερις σιδηρουργοί, δύο χύτες, ένας ξυλουργός, ένας λεπτουργός, ένας 

τορναδόρος, ένας πυροτεχνουργός και ένας πυθοποιός.38 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1860 διαπιστώνουμε μία βραχύβια προ

σπάθεια επαναδραστηριοποίησης του ναυστάθμου με την επέκταση των εγκα

ταστάσεων και την αύξηση του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού. Τον 

Αύγουστο του 1860 κατασκευάστηκε νέο νεωλκείο. Στα τέλη όμως της δεκαε

τίας του 1860, ο ναύσταθμος αντιμετώπισε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. 

Όταν παρουσιάστηκε η ανάγκη επισκευής των εγκαταστάσεων του, η έλλειψη 

35. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 10ος, σ. 719. 

36. OL ατμομηχανές ήταν ακόμη αναξιόπιστες και αντιοικονομικές σε σχέση με την κα

τανάλωση καυσίμων. Παράλληλα, η έλλειψη οργανωμένων δικτύων ανθράκευσης επέτρεπε μι

κρή επιχειρησιακή αυτονομία στα πολεμικά πλοία. Επιπλέον η χρησιμοποίηση της φτερωτής, 

που ήταν η μοναδική μέθοδος προώθησης των ατμόπλοιων, καθιστούσε τα πολεμικά πλοία 

τρωτά στον εχθρό. Οι τροχοί ήταν εκτεθειμένοι στα πυροβόλα του αντιπάλου και ο αριθμός 

των πυροβόλων που μπορούσαν να τοποθετηθούν στο πλοίο μειωνόταν κατά το 1/3. Αντίθετα 

η συγκριτικά μεγαλύτερη αξιοπιστία του ιστίου και η δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων 

πυροβόλων συνετέλεσε στη χρησιμοποίηση των ιστιοφόρων ως κύριων πολεμικών πλοίων, πε

ρίπου μέχρι το μέσο του 19ου αιώνα. David Tyler, Steam Conquers the Atlantic, London, 

1939, σ. 77-81, Trevor Dupuy, The Evolution of Weapons and Warfare, Jame's, London, 

1980,σ.186. 

37. Κ. Πάίζης-Παραδέλης, Τα πλοία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, 1830-1979, 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Αθήνα, 1979, σποραδικά. 

38. Φωκάς, ό.π., σ. 158 και 226. 
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πόρων οδήγησε στην αναβολή των σχετικών εργασιών. Τα χρήματα βρέθηκαν 

μόλις το 1873 και η επισκευή ανατέθηκε στον υποναυπηγό Τρικκαλιώτη.39 

Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1860, το υπουργείο Ναυτικών προέβη σε πε

ρικοπές δαπανών, επιχειρώντας παράλληλα να εντάξει το προσωπικό του 

ναυστάθμου στους κανονισμούς πειθαρχίας που ίσχυαν για το Πολεμικό 

Ναυτικό. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στα συνεργεία ορίστηκε στα 

ογδόντα άτομα, τα οποία θα κατανέμονταν σε τέσσερα συνεργεία: ξυλουρ

γείο, σιδηρουργείο, χυτήριο, μηχανουργείο. Οι απασχολούμενοι θα είχαν 

υποχρέωση πενταετούς θητείας και υπήρχε η δυνατότητα πρόσληψης αλλοδα

πών τεχνικών. Οι αλλοδαποί τεχνικοί διηύθυναν συνεργεία του ναυστάθμου 

και είχαν πολύ υψηλές αμοιβές. Για παράδειγμα το 1870 ξένος τεχνικός που 

διηύθυνε συνεργείο του εργοστασίου έπαιρνε μισθό 450 δραχμές, ενώ ο μι

σθός των Ελλήνων που κατείχαν αντίστοιχες θέσεις σε άλλα τμήματα ήταν 

150 δραχμές.40 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1860 άρχισαν να εκτελούνται εργασίες 

υποστήριξης στα ατμόπλοια του πολεμικού ναυτικού, όπως η αναλεβήτωση 

του ξύλινου ατμοπλοίου "Όθων". Οι λέβητες είχαν μεταφερθεί από τη Γαλλία 

και το συνολικό κόστος του έργου έφθασε τις 495.891 δραχμές.41 Ακολούθησε 

πάλι μια περίοδος ύφεσης, αλλά από τα μέσα της δεκαετίας του 1870 πραγμα

τοποιήθηκαν στο ναύσταθμο επισκευές στα θωρηκτά "Βασ. Όλγα", "Βασ. 

Γεώργιος", "Μεσολόγγι", "Κρήτη" και "Ένωση".42 Κατά την ίδια περίοδο 

πραγματοποιήθηκε και η ναυπήγηση δύο ξύλινων ατμόπλοιων. Το 1876 κα

θελκύστηκε η ατμάκατος "Ύδρα", η οποία κατασκευάστηκε εξολοκλήρου στο 

ναύσταθμο του Πόρου. Κατά την περίοδο 1875-1878 πραγματοποιήθηκε η 

ναυπήγηση ενός τροχοφόρου ατμοπλοίου. Η μηχανή που χρησιμοποιήθηκε 

ανήκε σε παροπλισμένο ατμόπλοιο. Η εργασία που εκτελέστηκε ήταν πετυχη

μένη και η ταχύτητα του ατμόπλοιου έφθανε τα 12 μίλια την ώρα.43 

Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1878 επέβαλε τη μετακίνηση του ναυ

στάθμου. Η ανοικτή υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς τη Ρωσία και 

η πιθανότητα εχθροπραξιών με την Τουρκία βρήκαν το ναύσταθμο του Πόρου 

να στερείται στοιχειώδους οχυρωματικής προστασίας. Ακόμη ο πολεμικός 

39. Φωκάς, ό.π., σ. 290-291, Ποσειδών 19/7/1872. 

40. Διάταγμα 17 Απριλίου 1868, Προϋπολογισμός Υπουργείου Οικονομικών, 1870, σ. 

226. 

41. Κ. Παΐζης-Παραδέλης, ό.π. 

42. Ποσειδών 30/1/1873. 

43. Ποσειδών 2/2/1875 και 14/1/1878. 
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στόλος βρισκόταν αρκετά μακριά από τον Πειραιά, αδυνατώντας να αποτρέ

ψει αιφνιδιαστικές εχθρικές ενέργειες. Γι* αυτούς τους λόγους η κυβέρνηση 

αποφάσισε να προχωρήσει στη μετεγκατάσταση του. Πολλές διαφωνίες προ

έκυψαν μεταξύ των υπευθύνων σχετικά με την τοποθεσία εγκατάστασης του 

ναυστάθμου. Τελικά αποφασίστηκε με τη συνδρομή Γάλλων ειδικών να κατα

σκευαστεί στη θέση Αράπης της Σαλαμίνας, όπου και μεταφέρθηκε το 1881. 

Οι νέες εγκαταστάσεις περιλάμβαναν διοικητήριο, γραφείο, εργοστάσιο, 

αποθήκες, νοσοκομείο, φαρμακείο και διάφορα καταστήματα. Το εργοστάσιο 

περιλάμβανε σχεδιαστήριο, εφαρμοστήριο, μηχανουργείο, σιδηρουργείο, λε-

βητοποιείο, χυτήριο, προτυποποιείο, λεπτουργείο και οπλοποιείο. Με αυτή 

την ευκαιρία πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις για την ανανέωση 

του μηχανολογικού εξοπλισμού και των πάγιων εγκαταστάσεων που διέθετε ο 

ναύσταθμος.44 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1880 μέχρι το 1913 δαπανήθηκαν είκο

σι εκατομμύρια δραχμές, ποσό πολύ μεγαλύτερο από το σύνολο των επενδύ

σεων που πραγματοποίησαν τα ιδιωτικά μηχανουργεία-ναυπηγεία κατά την 

ίδια περίοδο. Από τα μεγαλύτερα έργα της περιόδου αυτής ήταν η εγκατάστα

ση το 1885 πλωτής δεξαμενής, η οποία είχε κατασκευαστεί στη Γαλλία και είχε 

τη δυνατότητα να δέχεται πλοία χωρητικότητας μέχρι 3.000 τόνων καθώς και 

η απόκτηση πλωτού γερανού, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να σηκώσει αντι

κείμενα βάρους μέχρι 50 τόνων. Παράλληλα εισήχθησαν σύγχρονες τεχνικές 

παραγωγής. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1890 το κάρφωμα των λαμαρινών 

γινόταν με ατμοκίνητα μηχανήματα και παράλληλα λειτουργούσε χυτήριο με

τάλλων. Στο τέλος του αιώνα ο ναύσταθμος ήταν επαρκώς εφοδιασμένος με 

μηχανήματα και εργαλεία.45 Από τις αρχές της δεκαετίας του 1880 σημειώθηκε 

σημαντική αύξηση στο εργατικό δυναμικό που απασχολούσε. Στο εργοστάσιο 

44. Α.Κ.Α., "Το ιστορικό της ιδρύσεως του Π. Ναυστάθμου Σαλαμίνος", Ναυτική 

Επιθεώρηση, τ. 114, έτος 1932, σ. 162-173, Λαζαρόπουλος, ό.π., σ. 210, Πανόπη 7/2/1878, 

Διάταγμα 16 Απριλίου 1881. Η θέση που είχε επιλεχθεί για την εγκατάσταση του ναυστάθμου 

σχολιάστηκε αρνητικά από ξένους εμπειρογνώμονες. Στις συζητήσεις που έγιναν κατά το τέλος 

της εξεταζόμενης περιόδου για την εκτέλεση των ναυπηγήσεων πολεμικών πλοίων, η θέση του 

ναύσταθμου κρίθηκε ακατάλληλη τόσο από το ναυπηγείο Yarrow, όσο και από το Βρετανό συ

νταγματάρχη Ράπμαν, ο οποίος κλήθηκε να εισηγηθεί για την καταλληλότητα της τοποθεσίας. 

Αντίθετα ως πιθανές τοποθεσίες εγκατάστασης προτάθηκαν η Χαλκίδα και η Ελευσίνα. 

Σφαίρα 29/10/1913,19/11/1913,11/7/1906. 

45. Καψαμπέλης, Εγκόλπιον Ναντικόν Ημερολόγιον τον 1897 έτους, σ. 37-46, Κα-

ψαμπέλης, Ναντικόν Ε^/κόλπιον, σ. 216, Νόμος ΑΡΗ 24/5/1884, Σφαίρα 12/8/1885, 

4/10/1885,28/10/1885,1/10/1897,17/6/1900,23/11/1907,19/11/1913. 
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εργάζονταν διακόσιοι εξήντα τεχνίτες, σαράντα εφαρμοστές, τριάντα εννέα 

μηχανουργοί, πενήντα σιδεράδες, πενήντα επτά λεβητοποιοί, τριάντα εννέα 

χύτες, είκοσι εννέα προτυποποιοί και λεπτουργοί, επτά οπλοποιοί και πέντε 

πυριτιδοποιοί. Στις περιόδους αυξημένου φόρτου εργασίας χρησιμοποιού

σαν πρόσθετους έκτακτους τεχνίτες και εργάτες.46 

Οι σημαντικές μεταβολές που επήλθαν στις εγκαταστάσεις και το μέγε

θος της απασχόλησης στο ναύσταθμο δεν συνοδεύτηκαν από παραγγελίες 

ναυπήγησης πολεμικών ή βοηθητικών πλοίων. Το εγκατεστημένο παραγωγικό 

δυναμικό χρησιμοποιήθηκε κατά βάση για την εξυπηρέτηση επισκευαστικών 

αναγκών και για την παραγωγή μεταλλικών τμημάτων για συγκεκριμένες ανά

γκες της διαδικασίας συντήρησης και επισκευής πολεμικών πλοίων. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, στην Ολυμπιακή Έκθεση Αθηνών το 1885, ο 

ναύσταθμος εξέθεσε έλικες τορπιλλοβόλων, πηδάλια ατμοπλοίων, τμήμα του 

κύτους τορπιλλοβόλου και διάφορα σιδηρά αντικείμενα δικής του κατασκευ

ής. Κατά το ίδιο έτος πραγματοποιήθηκαν στο ναύσταθμο οι επισκευές των 

μηχανών αρκετών πολεμικών πλοίων. Το 1894 έγινε η τοποθέτηση νέων λεβή

των στο ατμόπλοιο "Ποσειδών", εργασία που στοίχισε 70.000 δραχμές, και 

τέσσερα χρόνια αργότερα πραγματοποιήθηκαν επισκευές αξίας 150.000 

δραχμών στις μηχανές του ίδιου πλοίου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του 

τύπου της εποχής, κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1890 ο ναύσταθμος θα πρέ

πει να πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό επισκευών.47 

Ωστόσο μια δεκαετία αργότερα δεν υπήρχε η δυνατότητα επισκευής μιας 

τροφοδοτικής αντλίας του ευδρόμου "Ναύαρχος Μιαούλης". Η αποτυχία αυ

τή επικρίθηκε έντονα και αποδόθηκε στην έλλειψη οργάνωσης που επικρατού

σε τόσο στο ναύσταθμο όσο και στο υπουργείο Ναυτικών, με αποτέλεσμα να 

μην έχουν τοποθετηθεί υπεύθυνοι συνεργείων για να συντονίζουν και να επι

βλέπουν την παραγωγική διαδικασία του ναύσταθμου, ενώ υπήρχαν οι απα

ραίτητες προϋποθέσεις ως προς τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό για την 

εκτέλεση αυτών των εργασιών. Την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα η κατά

σταση στο ναύσταθμο θα πρέπει να είχε χειροτερέψει ακόμη περισσότερο, με 

αποτέλεσμα να προκαλέσει τις επικρίσεις του βασιλιά, ο οποίος διεκήρυξε δη

μόσια ότι οι εγκαταστάσεις και η οργάνωση του ναύσταθμου παρουσίαζαν 

πολλά προβλήματα και υποστήριξε ότι έπρεπε να ληφθεί ειδική μέριμνα για 

46. Καψαμπέλης, ΕγκόλπιονΝανηκόνΗμερολόγιον τον 1897έτους, σ. 39-40, 42-43, 

107-111, Νόμος 24/5/1884. 

47. Σφαίρα 14/10/1885,24/4/1898. 
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τον εκσυγχρονισμό του, ώστε να καταστεί δυνατή η εγχώρια ναυπήγηση πολε

μικών πλοίων. Ο ίδιος είχε επικοινωνήσει με το ναυπηγείο Yarrow και είχαν 

συμφωνήσει στη δημιουργία ναυπηγείου πολεμικών πλοίων στη χώρα, με τη 

συμμετοχή του βρετανικού ναυπηγείου. Οι πρωτοβουλίες αυτές, όπως και οι 

εξαγγελίες του Βενιζέλου κατά την ίδια περίοδο, δεν είχαν κανένα πρακτικό 

αποτέλεσμα. Μέχρι το 1914 ο ναύσταθμος λειτούργησε ως επισκευαστικό κέ

ντρο.48 

Τελικά η περίοδος λειτουργίας του ναύσταθμου, ως ναυπηγικού κέ

ντρου, ήταν πολύ μικρή και μάλλον πρόωρη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

έλαβαν χώρα οι κατασκευαστικές δραστηριότητες του ναύσταθμου δεν επέ

τρεψαν την ανάπτυξη διασυνδέσεων με τα ναυπηγεία εμπορικών πλοίων και 

τους προμηθευτές ενδιάμεσων υλικών. Αργότερα ο ναύσταθμος εξελίχθηκε σε 

μονάδα επισκευής και συντήρησης πολεμικών πλοίων. Επρόκειτο για τη δημι

ουργία αξιόλογης μηχανουργικής υποδομής και ικανοτήτων καθαρισμού των 

πολεμικών πλοίων μέχρι 3.000 τόνους. Ο ναύσταθμος παρέμεινε όμως απο

μονωμένος από τα ιδιωτικά ναυπηγεία και, από τα στοιχεία που συγκεντρώ

σαμε, δεν προκύπτει σχέση συμπληρωματικότητας, αλλά αντίθετα αναπτύ

χθηκε ανταγωνισμός για την ανάληψη παρόμοιων παραγγελιών. Η εξέλιξη 

τόσο των ιδιωτικών ναυπηγείων όσο και του ναύσταθμου σε επισκευαστικό 

κέντρα δεν άφηνε πολλά περιθώρια για την εξειδίκευση τους σε διαφορετικές 

ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού. 

Από τη διεθνή βιβλιογραφία και ιδιαίτερα από τα παραδείγματα των χω

ρών που αναφέραμε στο Κεφάλαιο 2, προκύπτει ότι η μετεξέλιξη και ο εκσυγ

χρονισμός της ναυπηγικής βιομηχανίας λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, σε 

αρκετές περιπτώσεις επιτεύχθηκε με τη δημιουργία ναυπηγείων για πολεμικά 

πλοία, γεγονός που αργότερα προκάλεσε ευρύτερες θετικές επιπτώσεις στο 

τεχνολογικό επίπεδο των ναυπηγείων εμπορικών πλοίων και των συμπληρω

ματικών βιομηχανιών.49 Στην ελληνική περίπτωση, παρόμοια προγράμματα 

προωθήθηκαν από τα ιδιωτικά ναυπηγεία λίγο πριν την έναρξη των Βαλ

κανικών Πολέμων και αφορούσαν τη ναυπήγηση τορπιλλοβόλων με γερμανι

κή ή βρετανική τεχνική βοήθεια. Η είσοδος όμως της Ελλάδας στον πόλεμο 

οδήγησε στην εγκατάλειψη αυτής της προσπάθειας, ενώ ακόμη βρισκόταν στα 

πρώτα βήματα της. 

48. Σφαίρα 1/10/1897,17/6/1900,11/7/1906,23/11/1907. 
49. Trebilcock, "The British Armaments and European Industrialization", ό.π., a. 254-

272. 
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6.4. Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαμε τα μέτρα κρατικής πολιτικής, τα οποία εί

χαν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη εγχώριων ικανοτήτων ναυ

πήγησης ατμόπλοιων. Οι έμμεσες παρεμβάσεις αφορούσαν μέτρα που ελή

φθησαν για την ανάπτυξη της ελληνόκτητης ναυτιλίας, ενώ οι ρυθμίσεις με 

άμεσες επιπτώσεις στην εξέλιξη της ναυπηγικής βιομηχανίας περιλάμβαναν 

τη δασμολογική πολιτική και τη μεταφορά πόρων για την υποστήριξη των εγ

χώριων μονάδων, άλλοτε με τη μορφή κρατικών παραγγελιών και άλλοτε με 

τη μορφή επιδοτήσεων ή πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους. 

Από την περιγραφή της κρατικής πολιτικής για την εμπορική ναυτιλία 

προέκυψε ότι πολλά από τα ζωτικά προβλήματα του κλάδου αντιμετωπίστη

καν με μεγάλη καθυστέρηση. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των ακτοπλοϊκών 

εταιρειών και των πλοιοκτητών που εξυπηρετούσαν το εμπόριο της Νο

τιοανατολικής Μεσογείου, το άνοιγμα της τοπικής αγοράς στους ξένους 

ανταγωνιστές επηρέασε αρνητικά την εξέλιξη τους. Τα μέτρα που ελήφθησαν 

για την υποστήριξη της ναυπηγικής βιομηχανίας αφορούσαν κυρίως την πα

ροχή πιστώσεων, οικοπέδων και, στην περίπτωση της "Ελληνικής 

Ατμοπλοίας", την επιδότηση των δραστηριοτήτων της. Η τοποθέτηση κρατι

κών παραγγελιών ήταν περιορισμένη και αφορούσε ένα μικρό αριθμό επι-

σκευαστικών προγραμμάτων του Πολεμικού Ναυτικού. Τα εγχώρια ναυπη

γεία επανειλημμένα επιδίωξαν να εξασφαλίσουν την κρατική υποστήριξη στις 

προτάσεις τους σχετικά με τη μεταρρύθμιση του δασμολογίου και την επιδό

τηση των ναυπηγήσεων σε εγχώρια ναυπηγεία. Η μη ικανοποίηση των αιτημά

των αυτών φαίνεται ότι δυσκόλεψε την προσπάθεια των εγχώριων μονάδων 

να εδραιωθούν στη ναυπήγηση ατμοπλοίων. 

Στο κεφάλαιο αυτό αναφερθήκαμε ακόμη στην άμεση συμμετοχή του 

κράτους στη ναυπήγηση και επισκευή ατμοπλοίων. Οι κρατικές πρωτοβου

λίες σε αυτό τον τομέα εκδηλώθηκαν μέσω της δημιουργίας και της ανάπτυξης 

του ναυστάθμου. Το φιλόδοξο πρόγραμμα για τη ναυπήγηση ατμόπλοιων κα

τά τη δεκαετία του 1830 γρήγορα διακόπηκε χωρίς να επαναληφθεί μέχρι το 

τέλος της εξεταζόμενης περιόδου. Οι δραστηριότητες του ναυστάθμου περιο

ρίστηκαν στις επισκευές, ενώ οι συνεχείς αλλαγές του τόπου εγκατάστασης 

και τα οργανωτικά προβλήματα που αντιμετώπισε, εμπόδισαν την αποτελε

σματική λειτουργία του. Τελικά η κρατική συμμετοχή στη ναυπήγηση και τη 

συντήρηση ατμοπλοίων περιορίστηκε στη δημιουργία μιας επισκευαστικής 

μονάδας, η οποία ως ένα βαθμό κάλυπτε τις ανάγκες του Πολεμικού 
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Ναυτικοί) για υπηρεσίες συντήρησης, χωρίς όμως να αναπτύξει διασυνδέσεις 

με την ευρύτερη ναυπηγική βιομηχανία της χώρας. Αντίθετα με τη διεθνή 

εμπειρία, η κρατική παρουσία είχε οριακό χαρακτήρα, λειτούργησε ανεξάρτη

τα από τα ιδιωτικά ναυπηγεία και δε συνέβαλε στον τεχνολογικό εκσυγχρονι

σμό τους. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατά τον 19ο αιώνα η αντικατάσταση των ιστιοφόρων από τα ατμό

πλοια ήταν η τεχνική αλλαγή που άλλαξε ριζικά τα χαρακτηριστικά των θα

λάσσιων μέσων μεταφοράς. Για τη ναυπηγική βιομηχανία η διαδικασία αυτή 

προκάλεσε τη μετάβαση από απλές σε σύνθετες ναυπηγικές κατασκευές. Τα 

χαρακτηριστικά των ατμόπλοιων που τελικά εκτόπισαν τα ιστιοφόρα ήταν οι 

μεγαλύτερες διαστάσεις, τα νέα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή 

του κύτους και των ατμομηχανών, καθώς και η συνεχής βελτίωση των τεχνι

κών χαρακτηριστικών, τόσο των εμπορικών όσο και των πολεμικών πλοίων. 

Η ναυπήγηση ατμόπλοιων προϋπέθετε ένα ανώτερο επίπεδο τεχνικών 

ικανοτήτων στα ναυπηγεία της εποχής. Κάθε προσπάθεια να ικανοποιηθεί αυ

τή η προϋπόθεση συνοδεύτηκε από την εγκατάσταση προηγμένου μηχανολογι

κού εξοπλισμού και την επέκταση των πάγιων εγκαταστάσεων των ναυπηγεί

ων. Οι τεχνικές αλλαγές στη σχεδίαση αλλά και στην εκτέλεση των 

ναυπηγήσεων προϋπέθεταν ανάλογες βελτιώσεις στις τεχνικές παραγωγής και 

το βαθμό εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού. 

Από την παρουσίαση των χαρακτηριστικών της διεθνούς ναυπηγικής 

βιομηχανίας κατά την εξεταζόμενη περίοδο, προέκυψε ακόμη η διαπίστωση, 

ότι η αποτελεσματική διείσδυση στη ναυπήγηση ατμόπλοιων συνοδεύτηκε από 

την αξιοποίηση τόσο των τεχνικών γνώσεων που παρείχαν οι βασικές συ

μπληρωματικές προς τη ναυπηγική βιομηχανίες όσο και των εξωτερικών οι

κονομιών καθώς και των οικονομιών κλίμακας που προσέφερε η συγκέντρω

ση συμπληρωματικών βιομηχανιών στα βιομηχανικά κέντρα της εποχής, 

καθώς και η καθετοποίηση της παραγωγής στο εσωτερικό των ναυπηγείων. 

Ανάλογα με το επίπεδο εκβιομηχάνισης κάθε χώρας, τα ναυπηγεία συνδύασαν 

την καθετοποίηση ορισμένων φάσεων της διαδικασίας παραγωγής με τις πα

ραγγελίες από εγχώριες συμπληρωματικές βιομηχανίες. Η πολιτική αυξημέ

νης καθετοποίησης της ναυπηγικής βιομηχανίας, στο εσωτερικό των χωρών 

που εισήλθαν με καθυστέρηση στη διαδικασία εκβιομηχάνησης, είχε ως στόχο 

να καταστήσει οικονομικά βιώσιμη τη ναυπηγική βιομηχανία και παράλληλα 

να συμβάλλει στη γρήγορη συσσώρευση τεχνικών γνώσεων με πολλαπλές 

εφαρμογές στην ευρύτερη βιομηχανία κάθε χώρας. Τα διάφορα εθνικά προ-
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γράμματα ανάπτυξης ναυπηγικής βιομηχανίας υποστηρίχθηκαν ακόμη από τη 

συστηματική εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και τον επιλεκτικό δανει

σμό ξένης τεχνολογίας. 

Οι χώρες που ακολούθησαν με επιτυχία τη Μεγ. Βρετανία στην ανάπτυ

ξη τεχνολογικά προηγμένης ναυπηγικής βιομηχανίας υιοθέτησαν διαφορετι

κές επιλογές αναφορικά με την εισαγωγή ναυπηγικής τεχνολογίας και το βαθ

μό της κρατικής παρουσίας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 

χώρας. Οι κυριότεροι παράγοντες που προσδιόρισαν την εξέλιξη της ναυπη

γικής βιομηχανίας σε αυτές τις χώρες ήταν το επίπεδο ανάπτυξης της ευρύτε

ρης βιομηχανίας, η κρατική παρέμβαση και η ύπαρξη δυναμικής εθνικής εμπο

ρικής ναυτιλίας. Διαφορετικοί συνδυασμοί αυτών των παραγόντων 

διαμόρφωσαν τις εθνικές στρατηγικές για την ανάπτυξη ναυπηγικής βιομηχα

νίας, που περιλάμβαναν το συνδυασμό της παρουσίας του κράτους και των 

ιδιωτών κατά τη δημιουργία μιας καθετοποιημένης παραγωγικής βάσης ικα

νής να καλύψει τη ζήτηση πολεμικών και εμπορικών πλοίων (Ιαπωνία), τη δη

μιουργία προηγμένης ναυπηγικής βιομηχανίας για τις ανάγκες του πολεμικού 

ναυτικού (Ρωσία) και τη σταδιακή προσαρμογή της ναυπηγικής στις ανάγκες 

της εθνικής εμπορικής ναυτιλίας (Νορβηγία). 

Μια γενική διαπίστωση που προέκυψε από την εξέταση της εμπειρίας 

αυτών των χωρών είναι ότι η επιτυχής διείσδυση στη ναυπήγηση ατμόπλοιων 

συνοδεύτηκε σε όλες τις περιπτώσεις από τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής πο

λιτικής από τη μεριά των επιχειρήσεων και του κράτους, για να μπορούν να 

ξεπερνούν με επιτυχία τα προβλήματα που προέκυπταν κατά τη διαδικασία 

ανάπτυξης ναυπηγικής βιομηχανίας. Η ζήτηση εξασφαλίσθηκε με τη συνδρομή 

του κράτους, το οποίο έδωσε παραγγελίες για τη ναυπήγηση πολεμικών πλοί

ων ή επιδότησε την εμπορική ναυτιλία για την αγορά ατμοπλοίων από εγχώ

ρια ναυπηγεία. Η αφομοίωση των αναγκαίων τεχνικών παραγωγής επιτεύ

χθηκε με την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και την αποστολή τεχνικών 

στο εξωτερικό. Η συσσώρευση τεχνικών ικανοτήτων προήλθε από το συνδυα

σμό των επενδύσεων σε προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό με άμεσες κρατι

κές επιδοτήσεις κατά τα αρχικά στάδια της εκτέλεσης σύνθετων κατασκευών 

και την υιοθέτηση γενικότερων μέτρων ενθάρρυνσης της δημιουργίας βασι

κών συμπληρωματικών προς τη ναυπηγική βιομηχανικών κλάδων. Ο αποτε

λεσματικός συνδυασμός αυτών των παραγόντων επέτρεψε στα ναυπηγεία των 

χωρών με "καθυστερημένη εκβιομηχάνιση" να παρακολουθήσουν τις εξελί

ξεις της αγοράς και να προσαρμοστούν με επιτυχία στις ανάγκες της εμπορι

κής ναυτιλίας. 
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Στην ελληνική περίπτωση, οι παραδοσιακές μονάδες κατασκευής 

ιστιοφόρων αναπτύχθηκαν ως συμπληρωματική δραστηριότητα προς την 

ελληνόκτητη εμπορική ναυτιλία, η οποία εκμεταλλεύτηκε μια σειρά από ευ

νοϊκές εξελίξεις στις συνθήκες διεξαγωγής των θαλάσσιων μεταφορών και 

πέτυχε να αποκομίσει μεγάλα κέρδη και να αυξήσει τη συνολική χωρητικό

τητα του εμπορικού στόλου της. Μετά το 1850 η επικράτηση του ατμού στις 

θαλάσσιες μεταφορές και η εξομάλυνση της διεθνούς αγοράς ναυτιλιακών 

υπηρεσιών αποτέλεσαν δυσμενείς παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη 

του ελληνικού εμπορικού στόλου. Τμήμα της εμπορικής ναυτιλίας προσπά

θησε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού της διεθνούς ναυ

τιλίας και έτσι οι Έλληνες πλοιοκτήτες προχώρησαν στη μαζική αγορά 

ατμόπλοιων. Η στροφή της εμπορικής ναυτιλίας στην αγορά ατμόπλοιων 

δημιούργησε μια νέα τοπική αγορά για υπηρεσίες επισκευαστικής υποστήρι

ξης, την οποία κάλυψαν τα ναυπηγεία-μηχανουργεία που δημιουργήθηκαν 

παράλληλα με την εισαγωγή των πρώτων ατμόπλοιων από Έλληνες πλοιο

κτήτες. Επρόκειτο για νέες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είχαν σχέση με τα πα

ραδοσιακά καρνάγια ιστιοφόρων, που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν 

τη διαδικασία προσαρμογής της ναυτιλίας στην εποχή του ατμού και οδηγή

θηκαν στην παρακμή. 

Η ελληνική περίπτωση ανήκει στην κατηγορία των χωρών με δυναμική 

εμπορική ναυτιλία, οι οποίες όμως, αντικατέστησαν τα ιστιοφόρα με ατμό

πλοια με αρκετή καθυστέρηση, συγκρινόμενες με τις μεγαλύτερες βιομηχανι

κές χώρες. Τα προβλήματα που αντιμετώπισε η εγχώρια ναυπηγική βιομηχα

νία κατά την προσπάθεια της να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της 

εμπορικής ναυτιλίας παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον. Το κεντρικό 

πρόβλημα αυτής της εργασίας ήταν να αναλυθούν οι παράγοντες που προσ

διόρισαν την εξέλιξη της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας κατασκευής 

ατμόπλοιων και να περιγραφεί η σχέση συμπληρωματικότητας που ανέπτυ

ξαν οι νεοδημιουργηθείσες ναυπηγικές μονάδες με την ελληνόκτητη ναυτιλία. 

Κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους, τα εγχώρια ναυπηγεία ασχολή

θηκαν με τις επισκευές ατμόπλοιων και θαλάσσιων μηχανών. Παράλληλα, κα

τασκεύασαν μεγάλο αριθμό ανόμοιων μεταλλικών αντικειμένων και εξυπηρέ

τησαν τις ανάγκες μηχανολογικής υποστήριξης που είχαν οι 

νεοδημιουργηθείσες βιομηχανικές μονάδες στην τοπική αγορά. Σε ένα δεύτε

ρο στάδιο επιχειρήθηκε η δημιουργία υποδομής για την επισκευαστική υπο

στήριξη πλοίων μεγαλύτερης χωρητικότητας και η κατασκευή ατμόπλοιων. 

Οι στόχοι αυτοί υλοποιήθηκαν μόνο κατά το ένα σκέλος, μια που τα ναυ-
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πηγεία αύξησαν σημαντικά τις ικανότητες που διέθεταν στο χώρο των ναυπη-

γοεπισκευών, αλλά δεν κατάφεραν να έχουν την ίδια επιτυχία και στις ναυπη

γήσεις ατμοπλοίων. Αν και κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα κατα

σκεύασαν ορισμένα μικρά ατμόπλοια, δεν ευοδώθηκαν οι προσπάθειες τους 

για μονιμότερη διείσδυση στην παραγωγή ατμοπλοίων χωρητικότητας μέχρι 

200 τόνων καθώς και για τη ναυπήγηση βελτιωμένων τύπων ατμόπλοιων με

γαλύτερης χωρητικότητας, με αποτέλεσμα τα ναυπηγεία αυτά να περιορι

σθούν σε επισκευαστικές δραστηριότητες. 

Η αποτυχημένη προσπάθεια για την ανάπτυξη ικανοτήτων ναυπήγησης 

ατμοπλοίων θα πρέπει να αξιολογηθεί ως τμήμα της γενικότερης εξέλιξης της 

εγχώριας ναυπηγικής υποδομής, η οποία από χειρονακτική παραγωγική δρα

στηριότητα με υποτυπώδη μηχανολογικό εξοπλισμό επιχείρησε να προχωρή

σει στην εισαγωγή σύγχρονων τεχνικών παραγωγής. Επρόκειτο για μια προ

σπάθεια των ναυπηγείων να προχωρήσουν στην εκτέλεση σύνθετων 

κατασκευών. Από την άποψη της αγοράς, τα ναυπηγεία ξεκίνησαν από την 

παροχή υπηρεσιών επισκευαστικής υποστήριξης και προσπάθησαν να διεισ

δύσουν σε προϊόντα που απευθύνονταν στην ανταγωνιστική αγορά ατμο

πλοίων. 

Από την παρουσίαση της ελληνικής περίπτωσης προέκυψαν ορισμένα 

θέματα, τα οποία μπορούν να φωτίσουν περισσότερο την ιστορική εξέλιξη της 

εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας. Τα θέματα αυτά αναφέρονται τόσο στο 

χαρακτήρα της ζήτησης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, όσο και στη μορ

φή των ναυπηγικών μονάδων. 

Η ελληνική εμπορική ναυτιλία δεν υπήρξε μια μονίμως ανθούσα οικονο

μική δραστηριότητα, καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και μέχρι το 1914. 

Αντίθετα, κατά την περίοδο 1850-1890 αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες και 

προβλήματα, όταν προσπάθησε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της διε

θνούς ναυτιλίας. Η εισαγωγή ατμόπλοιων έγινε καθυστερημένα σε σχέση με 

τις ανεπτυγμένες χώρες και κατά τα πρώτα στάδια χρησιμοποιήθηκαν σε με

γάλο βαθμό μεταχειρισμένα ατμόπλοια. Το πιο δυναμικό τμήμα της εμπορι

κής ναυτιλίας εξειδικεύτηκε σε μεγάλα φορτηγά ατμόπλοια. Οι παραγγελίες 

νέων πλοίων πραγματοποιήθηκαν στις περιόδους που η ελληνική εμπορική 

ναυτιλία αποκόμισε μεγάλα κέρδη. Γι' αυτό η δυνητική ζήτηση για ναυπηγή

σεις ατμοπλοίων που δημιούργησε η ελληνόκτητη εμπορική ναυτιλία ήταν συ

γκεντρωμένη σε μικρές χρονικές περιόδους και τα χαρακτηριστικά των πλοί

ων που απαιτούσαν οι πλοιοκτήτες ξεπερνούσαν σε μεγάλο βαθμό τις 

τεχνικές δυνατότητες των εγχώριων ναυπηγείων. Επιπλέον, μεγάλες ναυτι-
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λιακές εταιρείες ήταν εγκατεστημένες στο εξωτερικό και μπορούσαν εύκολα 

να αναζητήσουν συμφέρουσες τιμές από ξένα ναυπηγεία ή να εκμεταλλευτούν 

ευκαιρίες που παρουσιάζονταν στη διεθνή αγορά. Το σύνολο των παραγό

ντων που προαναφέραμε κατέστησαν προβληματική τη διατήρηση της σχέσης 

συμπληρωματικότητας ανάμεσα στην εμπορική ναυτιλία και την εγχώρια 

ναυπηγική βιομηχανία κατασκευής ατμόπλοιων. 

Τα εγχώρια ναυπηγεία συνέχισαν καθ' όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου να είναι μονάδες με μεγάλο αριθμό προϊόντων και προσφερόμενων 

υπηρεσιών. Έτσι επιδίωκαν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους εκμεταλ

λευόμενα όσο μπορούσαν περισσότερο τον εγκατεστημένο εξοπλισμό για την 

εκτέλεση μηχανουργικών εργασιών και τη σταδιακή συσσώρευση τεχνικών 

γνώσεων. Αυτή η εταιρική πολιτική προσδιορίσθηκε από τις βραχυπρόθεσμες 

εξελίξεις της ζήτησης και τις διαφαινόμενες τάσεις της τοπικής αγοράς. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι δύο από τα ναυπηγεία που εξετάσαμε ανήκαν σε 

εταιρείες που παράλληλα ασχολήθηκαν με την ακτοπλοΐα, φαίνεται ότι προσ

διόρισε τις επιλογές σχετικά με το μέλλον των ναυπηγείων ανάλογα με τις 

ανάγκες των ναυτιλιακών εταιρειών που διέθεταν οι ιδιοκτήτες τους. Το ναυ

πηγείο της "Ελληνικής Ατμοπλοίας" εξειδικεύτηκε στις επισκευές, γιατί 

έπρεπε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ατμόπλοιων της ίδιας εταιρείας. 

Αρκετές από τις ναυπηγήσεις που πραγματοποίησε ο Μακ Δουάλ εξυπηρε

τούσαν τις ανάγκες της ατμοπλοϊκής του εταιρείας. Πολλές από τις ανακατα

σκευές ατμόπλοιων στο ναυπηγείο "Ήφαιστος" έγιναν με την τοποθέτηση με

ταχειρισμένων ατμομηχανών της ατμοπλοϊκής εταιρείας του Μακ Δούαλ σε 

νέο ξύλινο κύτος. 

Αφού διευκρινήσαμε το χαρακτήρα της δυνητικής ζήτησης και τους πα

ράγοντες που προσδιόρισαν την εταιρική πολιτική των ναυπηγείων, απομένει 

να εξετάσουμε δύο θέματα: την επιτυχία των εγχώριων ναυπηγείων, μολονότι 

διέθεταν στοιχειώδη μηχανουργική υποδομή, να διεισδύσουν στην κατασκευή 

απλών θαλάσσιων ατμομηχανών και μικρών ατμόπλοιων και την αποτυχία 

τους να ναυπηγήσουν εξελιγμένους τύπους πλοίων και να μπορέσουν να 

εδραιωθούν ως κατασκευαστές ατμόπλοιων. 

Τα εγχώρια ναυπηγεία κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας τους διέθεταν 

στοιχειώδη υποδομή για την εκτέλεση μηχανουργικών εργασιών και περιορι

σμένους οικονομικούς πόρους. Στην περιγραφή των παραγωγικών δραστη

ριοτήτων τους παρακολουθήσαμε τη σταδιακή επέκταση τους στην εξυπηρέτη

ση σύνθετων επισκευαστικών αναγκών και στην κατασκευή ατμομηχανών και 

μικρών ατμόπλοιων. Από τεχνική άποψη, η εξέλιξη αυτή μπορεί να ερμηνευ-
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τεί από τα κοινά χαρακτηριστικά που είχαν οι τεχνικές απαιτήσεις της δια

μόρφωσης ανόμοιων προϊόντων από μέταλλο. Η δυνατότητα παραγωγής δια

φόρων προϊόντων, χρησιμοποιώντας την αρχική μηχανουργική υποδομή των 

μηχανουργείων-ναυπηγείων, δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για τη μεγαλύ

τερη δυνατή αξιοποίηση της τεχνικής εμπειρίας που συσσωρεύθηκε κατά την 

εκτέλεση επισκευών και την κατασκευή προϊόντων από μέταλλο. Η παραγωγή 

ατμομηχανών και μικρών ατμόπλοιων ήταν τμήμα αυτής της εξέλιξης. 

Επιπρόσθετα η απαιτούμενη τεχνολογία για την παραγωγή αυτών των προϊό

ντων ήταν τυποποιημένη και μπορούσε εύκολα να αντιγραφεί. 

Τα μηχανουργεία-ναυπηγεία στράφηκαν προς την αγορά επισκεύασα -

κών υπηρεσιών, η οποία εμφάνιζε ικανοποιητική κανονικότητα. Σε αυτή την 

περίπτωση η σχέση με την αγορά προσδιορίστηκε από τα συγκριτικά πλεονε

κτήματα της γεωγραφικής θέσης, της ιθαγένειας των πλοιοκτητών και του 

φθηνού κόστους των εργατικών σε μια δραστηριότητα κατ' εξοχήν εντάσεως 

εργασίας. Αντίθετα η αγορά μικρών ατμόπλοιων ήταν ανταγωνιστική και οι 

επιτυχίες των εγχώριων ναυπηγείων σε αυτή ήταν ευκαιριακές. Η προσπάθεια 

εδραίωσης των ναυπηγικών μονάδων στην κατασκευή μικρών ατμόπλοιων 

έγινε χωρίς την υποστήριξη κρατικών επιδοτήσεων, την τοποθέτηση κρατικών 

παραγγελιών ή την εισαγωγή ευνοϊκής δασμολογικής πολιτικής. Αντίθετα, 

πολλές φορές η κρατική πολιτική δημιουργούσε πρόσθετα προβλήματα στις 

δραστηριότητες των ναυπηγείων. Τα περιθώρια για να συνεχίσουν τα ελληνι

κά ναυπηγεία τις ευκαιριακές ναυπηγήσεις μικρών ατμόπλοιων μειώθηκαν 

στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν πλέον η διεθνής ναυτιλία στράφηκε στα 

ατμόπλοια που προορίζονταν για την εξυπηρέτηση εξειδικευμένων αναγκών 

και είχαν όλο και μεγαλύτερη χωρητικότητα. 

Το πέρασμα από τις επισκευές και τις περιπτωσιακές κατασκευές μι

κρών, κυρίως ξύλινων, ατμόπλοιων στη ναυπήγηση ατμόπλοιων μεγάλης χω

ρητικότητας, για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών της εμπορικής ναυτι

λίας, προϋπέθετε τη δυνατότητα παρακολούθησης των συνεχών βελτιώσεων 

της παραγωγικής διαδικασίας των ναυπηγείων του εξωτερικού και την αποτε

λεσματική αφομοίωση της εισαγόμενης τεχνολογίας. Η βελτίωση των τεχνι

κών ικανοτήτων μπορούσε να προέλθει από την ανάπτυξη μόνιμων τεχνικών 

και παραγωγικών διασυνδέσεων με τους βασικούς συμπληρωματικούς κλά

δους της ναυπηγικής βιομηχανίας καθώς και μετά από συστηματική εκπαίδευ

ση του εργατικού δυναμικού. Επιπλέον η ναυπήγηση ατμόπλοιων ήταν εφικτή 

μόνο μετά την πραγματοποίηση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων σε πάγιο εξο

πλισμό και παραγωγικές εγκαταστάσεις. Η ικανοποίηση αυτών των 
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προϋποθέσεων απαιτούσε τη διάθεση σημαντικών κεφαλαίων και τη συσσώ

ρευση τεχνικών γνώσεων για να επιτευχθεί τελικά η αποτελεσματική οργάνω

ση και εκτέλεση της διαδικασίας ναυπήγησης. 

Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας 

στην παραγωγή ατμόπλοιων δεν μπόρεσε να προέλθει από τη σταδιακή μετε

ξέλιξη των επισκευαστικών μονάδων. Οι τεχνικές απαιτήσεις της παραγωγι

κής διαδικασίας, τα προβλήματα που δημιουργούσε η απουσία συμπληρωμα

τικών κλάδων, ο ευκαιριακός χαρακτήρας της. δυνητικής ζήτησης και οι 

περιορισμένες τεχνικές γνώσεις του εργατικού δυναμικού μπορούσαν να 

αντιμετωπιστούν μόνο με τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής στρατηγικής για 

την ανάπτυξη ναυπηγικής βιομηχανίας. Η επεξεργασία και η υλοποίηση ενός 

μακροπρόθεσμου προγράμματος παρακολούθησης και προσαρμογής στις τε

χνολογικές εξελίξεις της διεθνούς ναυπηγικής βιομηχανίας ξεπερνούσε τις 

δυνατότητες που διέθεταν τα ίδια τα ναυπηγεία. 

Από την εμπειρία των χωρών που εισήλθαν με καθυστέρηση στη διαδικα

σία εκβιομηχάνισης, προκύπτει ότι η διαμόρφωση των αναγκαίων συνθηκών 

για την ανάπτυξη ναυπηγικής βιομηχανίας ενισχύθηκε σημαντικά από τα μέ

τρα κρατικής πολιτικής στις περιπτώσεις που αυτά πέτυχαν να δημιουργή

σουν ένα ευνοϊκό θεσμικό περιβάλλον και συνέβαλαν στη γρήγορη συσσώρευ

ση τεχνικής γνώσης, στα πλαίσια τόσο της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας 

όσο και των κλάδων παραγωγής ενδιάμεσων υλικών. Στην ελληνική περίπτω

ση, η κρατική πολιτική είχε αποσπασματικό χαρακτήρα και τα μέτρα που κατά 

καιρούς ελήφθησαν δε δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη της 

εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας. Τα ελληνικά ναυπηγεία στράφηκαν τελικά 

στην παροχή υπηρεσιών επισκευαστικής υποστήριξης, όταν, παρά τις περι

στασιακές προσπάθειες που κατέβαλαν στον κατασκευαστικό τομέα, δεν μπό

ρεσαν να ανταποκριθούν με επιτυχία στα νέα τεχνικά δεδομένα της παραγω

γικής διαδικασίας και στη στροφή της ζήτησης σε σύνθετους τύπους πλοίων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 
Μετανάστευση από την Ευρώπη κατά δεκαετίες 

(Σε χιλιάδες) 

Περίοδοι 

1851-60 

1861-70 

1871-80 

1881-90 

1891-1900 

1901-10 

1911-20 

Περίοδοι 

1851-60 

1861-70 

1871-80 

1881-90 

1891-1900 

1901-10 

1911-20 

Περίοδοι 

1851-60 

1861-70 

1871-80 

1881-90 

1891-1900 

1901-10 

1911-20 

Αυστρία, 

Ουγγαρία 

31 

40 

46 

248 

440 

1111 

418 

Ιταλία 

5 

27 

168 

992 

1580 

3615 

2194 

Σουηδία 

17 

122 

103 

327 

205 

324 

86 

Βέλγιο 

1 

2 

2 

21 

16 

30 

21*γ 

Κάτω 

Χώρες 

16 

20 

17 

52 

24 

28 

22 

Δανία 

_ 

8 

39 

82 

51 

73 

52 

Νορβηγία 

36 

98 

85 

187 

95 

191 

62 

Ελβετία 

6 

15 

36 

85 

35 

37 

31 

Φιλανδία 

_ 

-

-

26 

59 

159 

67 

Πορτογαλία 

45 

79 

131 

185 

266 

324 

402 

Γαλλία 

27 

36 

66 

119 

51 

53 

32 

Ρωσία 

_ 

-

58 

288 

481 

911 

420 

Γερμανία 

671 

779 

626 

1349 

527 

274 

91 

Ισπανία 

3 

7 

13 

572 

791 

1091 

1306 

Μεγ. Βρετανία και Ιρλανδία 

1313*oi 

1572*β 

1849*" 

3259 

2149 

3150 

2587 

*α:1853-60 

*β: Δεν περιλαμβάνεται η απευθείας μετανάστευση από τα λιμάνια της Ιρλανδίας. 

*γ: Δεν περιλαμβάνεται η περίοδος 1913-18. 

Πηγή: Β. R. Mitchell, European Historical Statistics, 1750-1970, Macmillan Press, London, 

1975. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 

Βρετανική ναυπηγική βιομηχανία και παραγγελίες 

του Βασιλικού Ναυτικού, 1886-1913 

Έτος 

1886 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
1913 

Παραγγελίες της 
Εμπορικής Ναυτιλίας 

8,9 
22,1 
13,7 
25,2 
28,6 
18,1 
37,4 

Παραγγελίες του 
Βασιλικού Ναυτικού 

4,9" 
6,9 
7,6 

11.9 
12,9 
17,3 
19,3 

% 

55,0 
31,2 
55,4 
47,2 
45,1 
95,6 
51,6 

Πηγή: Sidney Pollard and Paul Robertson, The British Shipbuilding Industry, 1870-1914, 
London, 1979,0.218. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 

Κύρια πολεμικά πλοία (ατμόπλοια) κατά χώρα, 1883-1897 

Χώρα 1883 1897 

Μεγ. Βρετανία 38 62 
Γαλλία 19 36 
Γερμανία 11 12 
Ρωσία 3 18 
Ιταλία 7 12 
ΗΠΑ 0 11 
Ιαπωνία 0 7 

Πηγή: James Baxter, The Introduction of the Ironclad Warship, Harvard University Press, 
Cambridge, 1933, σ. 209. 
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Έτος 

1850 
1860 
1870 
1880 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 

Διαχρονική εξέλιξη ναυπηγήσεων 

Σιδερένια πλοία 

12.800 
64.679 

255.000 
495.367 

(Ακαθάριστη χωρητικότητα, τόνοι) 

Ξύλινα πλοία 

120.000 
147.000 
161.000 
20.000 

Πηγή: Gerald Graham, "The ascendancy of the sailing ship 1850- 85", The Economic 
History Review, δεύτερη σειρά, τόμ. IX, No 1, Αύγουστος 1956, σ. 77. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 

Μέση τιμή πώλησης των ατμόπλοιων και βασικά στοιχεία 

του κόστους παραγωγής, Μεγ. Βρετανία (1856-1890) 

Έτος Μέση τιμή πώλησης Λαμαρίνες*β Μισθοί*Υ 

των πλοίων*0 Σιδερένιες Χαλύβδινες 

1856 
1860 
1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 

17,4 
15,9 
16,4 
14,6 
15,6 
12,9 
10,1 
10,9 

10,5 
8,8 
8,5 
9,3 
8,5 
7,5 
5,2 
6,5 

-
-
-
-
-

12,7 
7,2 
8,2 

95 
90 

104 
100 
136 
125 
130 
151 

*α: Τα πλοία που περιλαμβάνει είναι σιδερένια ιστιοφόρα, χωρητικότητας 750-1500 τόνων. 
Η μέση τιμή πώλησης υπολογίστηκε ως εξής: Λίρες Αγγλίας ανά τόνο ακαθάριστης χωρη
τικότητας. 

*β: Λίρες Αγγλίας ανά τόνο. 
*γ: Τα στοιχεία αυτά έχουν υπολογισθεί με βάση το μισθολόγιο του ναυπηγείου Clyde. 

Πηγή: Charles Harley, "On the Persistence of old Techniques", Journal of Economic History, 
τόμ. ΧΧΧΙΠ, No 2, Ιούνιος 1973, σ. 394. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Αριθμός και χωρητικότητα των μεγάλων ,τμοπλοίων (πάνω από 1000 

τόνους) που κατασκευάστηκαν στα ιαπωνικά ναυπηγεία, 1880-1914 

Έτος Αριθμός πλοίων Χωρητικότητα (τόνοι) 

1880-84 1 1.416 
1885-89 0 0 
1890-94 0 0 
1895-99 6 19.981 
1900-04 29 71.505 
1905-09 26 144.118 
1910-14 26 138.378 

Πηγή: Yukiko Fukasaku, Technology Imports and the Development of Technological 
Capability in the Industrialization of Japan: Training and Research at Mitsubishi-
Nagasaki Shipyards, 1884-1934, D. Phil. Dissertation, University of Sussex, England, 
1988, σ. 54. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Αριθμός και συνολική χωρητικότητα των εμπορικών πλοίων 

που ναυπηγήθηκαν στην Ιαπωνία, 1870-1914 

Έτος 

1870-74 
1875-79 
1880-84 
1885-89 
1890-94 
1895-99 
1900-04 
1905-09 
1910-14 

Αριθμός ατμοπλοίων 

20 
82 

147 
105 
154 
249 
370 
417 
575 

Χωρητικότητα (τόνοι) 

346 
2833 

11916 
9062 

16896 
48835 

124577 
214003 
236270 

Πηγή: Yukiko Fukasaku, Technology Imports and the Development of Technological Capa
bility in the Industrialization of Japan: Training and Research at Mitsubishi-Nagasaki 
Shipyards, 1884-1934, D. Phil. Dissertation, University of Sussex, England, 1988, σ. 52. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 
Νορβηγική ναυπηγική βιομηχανία: Αξία και χωρητικότητα των 

ναυπηγηθέντων ατμοπλοίων, 1892-1914 

Έτος Αξία (σταθερές τιμές 1910) Χωρητικότητα (χιλ. τόνοι)*" 

(εκατ. Kroner) 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

25 
17 
17 
13 
12 
17 
23 
28 
33 
37 
38 
42 
50 
53 
61 
58 
53 
29 
37 
35 
50 
51 
54 

-
-
-
-
-
-
-
-

36 
41 
39 
40 
44 
37 
51 
53 
47 
40 
50 
69 
73 
70 
62 

*α: Κενά στα διαθέσιμα στοιχεία από το 1892 μέχρι το 1899. 

Πηγή: Sidney Pollard and Paul Robertson, The British Shipbuilding Industry, 1870-1914, 

London, 1979, σ. 249 και Sima Libeerman, 72« Industrialization of Norway, 1800-

1920, University Forlaget, Oslo, 1970, σ. 144. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 
Εξέλιξη της ελληνικής ιστιοφόρου εμπορικής ναυτιλίας, 1835-1901 

Έτος 

1835 
1840 
1845 
1848 
1850 
1858 
1860 
1865 
1870 
1873 

1887 
1890 
1894 

1898* 

1901* 

Αριθμός ιστιοφόρων 

3.170 
3.184 
3.584 
3.983 
4.016 
3.918 
4.069 
5.743 
5.871 
4.985 

5.074 
7.164 
6.128 

1.175 

1.066 

Χωρητικότητα (τόνοι) 

82.420 
110.190 
161.103 
255.233 
266.201 
268.264 
262.925 
326.540 
398.703 
233.087 

227.305 
226.702 
231.113 

186.413 

. 166.619 

*: Περιλαμβάνονται τα ιστιοφόρα των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνούσε τους 30 τόνους. 

Πηγές: Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Δ, Γενικός Πίναξ τον Εξωτερικού Εμπορίου της 
Ελλάδος δια τα έτη 1859,1861,1866,1870 και 1873, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήνα, 
1860,1863,1870,1873 και 1875. 
Υπουργείον Οικονομικών, Στατιστικόν Γραφείον, Εμπόριον της Ελλάδος μετά των 
ξένων επικρατειών κατά τα έτη 1888,1890 και 1894, Εθνικόν Τυπογραφείων, Αθήνα, 
1889,1891 και 1895. 
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Ιστορία τον Εμπορικού Ναυτικού, Αφοι Λιόνη, Πει
ραιάς, 1963, σ. 235. 

Το εν Σύρω Ναντιλιακόν Σννέόριον της 1ης Σεπτεμβρίου 1902, Αθήνα, 1973, σ. 171. 
Σφαίρα 28 Νοεμβρίου 1906. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 
Χωρητικότητα ναυπηγηθέντων ιστιοφόρων, 1843-1858 

Ναυπηγεία Ιστιοφόρα χωρητικότητας Ιστιοφόρα χωρητικότητας 

μικρότερης των 30 τόνων μεγαλύτερης των 30 τόνων 

Σύρος 

Σπέτσες 

Γαλαξείδι 

Σκιάθος 

Σκόπελος 

Ύδρα 

Πειραιάς 

Αμαλιάπολη 

Κύμη 

Σαντορίνη 

Ανδρος 

Χαλκίδα 

Πόρος 

Μεσολόγγι 

Καλαμάτα 

Πάτρα 

Κορώνη 

Μήλος 

Πύλος 

Μύκονος 

Σύνολο 

168 

135 

71 

73 

77 

268 

202 

21 

18 

65 

60 

71 

21 

58 

143 

64 

255 

14 

53 

21 

2118 

741 

248 

91 

80 

75 

65 

55 

34 

31 

14 

11 

9 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

-

1468 

Πηγή : Μαρία Συναρέλλη, Δρόμοι και λιμάνια στην Ελλάδα, 1830-1880, Πολιτιστικό Τεχνο

λογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα, 1989, σ. 122. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 

Ιστιοφόρα που ναυπηγήθηκαν στη Σύρο, 1856-1912 

Έτος Αριθμός Χωρητικότητα (τόνοι) 

1856 

1858 

1860 

1863 

1866 

1871 

1875 

1880 

1883 

1886 

1890 

1893 

1895 

1900 

1903 

1906 

1910 

1912 

84 

81 

75 

91 

56 

79 

88 

70 

50 

23 

61 

41 

36 

10 

16 

13 

12 

5 

-

-

-

-

11.088 

10.483 

6.168 

2.197 

1.800 

8.673 

4.289 

1.490 

-

-

862 

577 

248 

Πηγές : Βρετανικά Αρχεία στη σειρά Accounts and Papers, Κυκλαδικό Αρχείο/Ι Α/Δήμου 
Ερμουπόλεως, Ι/Ναυπηγικά, φ. 1-16. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 
Εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος, 1857-1913 

Εισαγωγές Εξαγωγές 

Έτος Χιλ. δραχμές Χιλ. δραχμές 

1857 36.636 24.363 

1858 40.423 25.024 

1859 46.245 24.432 

1860 53.980 26.931 

1861 47.914 28.107 

1862 44.128 28.028 

1863 56.609 23.031 

1864 54.983 25.205 

1865 75.503 41.463 

1866 77.071 41.586 

1868 74.159 40.576 

1869 84.086 46.669 

1870 85.488 37.956 

1871 97.566 62.236 

1872 99.068 56.201 

1873 92.187 ' 64.483 

1887 131.849 102.652 

1888 109.149 95.654 

1889 132.653 107.778 

1890 120.785 95.792 

1891 140.360 107.490 

1892 119.306 82.261 

1893 91.485 88.033 

1894 109.959 74.291 

1895 109.610 72.183 

1896 116.276 72.477 

1897 116.363 81.709 

1898 153.219 88.222 

1899 131.259 93.803 

1900 131.386 102.739 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 (συνέχεια) 

:ος 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

Εισαγωγές 

Χιλ. δραχμές 

140.506 

137.229 

137.495 

137.016 

141.756 

144.636 

149.068 

154.633 

137.549 

160.536 

173.510 

157.657 

177.933 

Εξαγωγές 

Χιλ. δραχμές 

93.994 

79.663 

85.924 

90.570 

83.691 

123.536 

117.620 

110.713 

101.687 

144.571 

140.903 

146.163 

119.001 

Παρατηρήσεις: 1. Οι μεταβολές που σημειώθηκαν στα σύνορα διαφόρων κρατών εμφανίζονται 

και στους πίνακες εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος. 

2. Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται στις εξωτερικές συναλλα

γές της χώρας, χωρίς να περιλαμβάνουν το διαμετακομιστικό εμπόριο προς 

τρίτες χώρες. 

Πηγές : Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Δ, Γενικός πίναξ του εξωτερικού εμπορίου της 

Ελλάδος δια το έτος 1859, Βασιλικόν Τυπογραφείον, Αθήνα, I860. 

Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Δ, Γενικός πίναξ του εξωτερικού εμπορίου της Ελ

λάδος δια τα έτη 1864,1866, 1869, 1870, 1871, 1872 και 1873, Εθνικόν Τυπο

γραφείον, Αθήνα, 1866,1870,1873 και 1875. 

Υπουργείον Οικονομικών, Στατιστικόν Γραφείον, Εμπόρων της Ελλάδος μετά των 

ξένων επικρατειών κατά τα έτη 1888,1889, 1890, 1892, 1893, 1894, 1896 και 1901, 

Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήνα, 1889,1890,1891,1893,1894,1895,1897 και 1903. 

Στατιστική του Ειδικού Εμπορίου της Ελλάδος μετά του εξωτερικού κατά τα έτη 1911 

και 1913, Στατιστικόν Γραφείον Υπουργείου Οικονομικών, Εθνικόν Τυπογραφείον, 

Αθήνα, 1913,1915. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8 
Τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα 

(Αξία σε χιλ. δραχμές) 

1859 1864 1872 

Κορινθιακή 

σταφίδα 
Κουκούλια 

Οίνος 

Κατεργασμένα 

δέρματα 

Οπώραι νωπαί 

Σύκα 

Μέταξα 

Καπνός 

Βάλανοι 

Τυρός 

1890 

12.556 
1.872 

1.035 

907 

706 

755 

710 

649 

644 

553 

Κορινθιακή 

σταφίδα 

Δέρματα 
Βάμβαξ 

Σύκα 

Καπνός 

Ποτά 

Βάλανοι 

Πυρίτις 

Κουκούλια 

Ζώα 

11.138 
1.462 

1.375 

1.336 

1.268 

1.232 

1.102 

839 

632 

593 

Κορινθιακή 

σταφίδα 

Μόλυβδος 
Σύκα 

Έλαιο 

Δέρματα 

Βάλανοι 
Μαλλιά 

Βάμβαξ 

Καπνός 

Μέταξα 

1900 

25.472 

5.465 

3.560 

2.971 

1.486 

1.461 

1.459 

1.436 

1.343 

1.155 

Κορινθιακή 

σταφίδα 

Αργυρούχος 

μόλυβδος 

Καπνός 

Οίνος 

Ελαιόλαδο 

Σύκα 

Σπόγγοι 

Βάλανοι 
Κουκούλια 

Μέταξα 

48.193 

7.683 

3.976 

2.770 

2.299 

2.248 

1.959 

1.299 

871 

503 

Κορινθιακή 

σταφίδα 

Μόλυβδος 

Οίνος 

Ψευδάργυρος 

Μαγγανιούχος 

σίδηρος 

Καπνός 

Σύκα 

Ελαιόλαδο 

Δέρματα 

Βάλανοι 

52.553 

8.819 

4.828 

4.078 

3.919 
2.782 

2.430 

2.338 

2.060 

1.619 

Πηγή: Βλ. Πίνακα 3.7. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9 

Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα 

(Αξία σε χιλ. δραχμές) 

1859 

Υφάσματα 

Δημητριακοί 

καρποί 

Δέρματα 

Ζάκχαρις 

Ξυλεία 

Νήματα 

Ζώα 

Παστά 

Θείον 

Όρυζα 

8.734 

7.227 

4.570 

3.016 

2.339 

2.018 

1.397 

1.229 

962 

856 

1890 

Δημητριακοί 

καρποί 

Υφάσματα 

και νήματα 
Ορυκτά και 

μέταλλα ακατέρ-y 

Ξυλεία 

Φαρμακευτικά 

και χημικά 

Ζώα 

Ορυκτά και 

άστα 

μέταλλα ακατέργαστα 

Δέρματα 

ακατέργαστα 
Ζάκχαρις 

Καφές 

1864 

Υφάσματα 

Δημητριακοί 

καρποί 

Δέρματα 

Ζάκχαρις 

Ξυλεία 

Παστά 

Νήματα 

Σίδηρος 

Καφές 

Ζώα 

29.183 

22.272 

8.201 

6.948 

5.095 

4.312 

4.137 

3.545 

3.136 

2.960 

14.886 

7.297 

5.561 

2.807 

2.274 

1.479 

1.401 

1.236 

1.178 

1.139 

Σίτος 

Υφάσματο 

1872 

Δημητριακοί 

καρποί 

Υφάσματα 

Δέρματα 

Ξυλεία 

Ζάκχαρις 

Ζώα 

Γαιάνθρακες 

Παστά 

Καφές 

Σίδηρος 

1900 

t 

και νήματα 
Ορυκτά και 

μέταλλα ακατέργαστα 

Ξυλεία 

Γαιάνθρακες 

Ιχθύες 

Δέρματα 

Ζώα 

Ζάκχαρις 

Καφές 

26.666 

18.631 

8.967 

5.917 

4.550 

2.730 

2.684 

2.539 

1.936 

1.752 

32.878 

16.489 

15.742 

9.696 

9.686 

3.777 

3.389 

3.383 

2.815 

2.749 

Πηγή :Βλ. Πίνακα 3.7. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10 
Ποσοστά συμμετοχής (%) στο εισαγωγικό εμπόριο 

των κυριότερων προμηθευτών της Ελλάδος 

Έτη 

1857-61 

1862-66 

1868-72 

1887-91 

1892-96 

1897-1901 

1902-06 

1907-11 

Έτη 

1857-61 

1862-66 

1868-72 

1887-91 

1892-96 

1897-1901 

1902-06 

1907-11 

Έτη 

1857-61 

1862-66 

1868-72 

1887-91 

1892-96 

1897-1901 

1902-06 

1907-11 

Μεγ. Βρετανία 

24,5 

28,3 

29,1 

25,8 

27,4 

22,2 

20,4 

22,4 

Τουρκίο 

20,0 

22,1 

15,0 

14,9 

12,9 

9,4 

10,3 

7,5 

ι 

Αμερική 

1,4 

0,9 

0,5 

1,6 

2,9 

2,9 

2,0 

3,6 

Γαλλία 

16,3 

17,1 

15,1 

8,8 

7,5 

9,0 

7,7 

6,6 

Ρωσία 

5,1 

6,3 

13,0 

21,1 

20,7 

23,6 

20,5 

18,6 

Αυστρία 

17,9 

14,3 

14,3 

-

-

-

-

Ιταλία 

4,8 

4,7 

7,4 

3,9 

2,7 

3,8 

4,4 

4,0 

Γερμανία 

— 

-

-

3,9 

8,2 

7,9 

9,2 

8,8 

Ηγεμονίες 

2,9 

3,0 

3,3 

-

-

-

-

Βέλγιο 

0,7 

0,8 

0,7 

2,2 

1,7 

2,6 

1,8 

2,0 

Αυστρο-Ουγγαρία 

— 

-

— 

13,7 

12,8 

11,3 

13,9 

12,6 

Αίγυπτος 

1,8 

1,2 

1,0 

0,6 

0,4 

0,5 

0,4 

0,6 

Ρουμανία 

-

-

-

1,8 

0,5 

0,7 

1,7 

1,3 

Πηγή: Βλ. Πίνακα 3.7. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11 
Κατανομή των ελληνικών εξαγωγών κατά χώρα, (%) 

Έτη Μεγ. Βρετανία Γαλλία Τουρκία Αυστρία 

1857-1861 

1862-1866 

1868-1872 

46,9 

49,0 

56,3 

8,7 

6,8 

8,7 

15,8 

17,7 

10,4 

14,3 

14,4 

13,2 

1887-1891 

1892-1896 

1897-1901 

1902-1906 

1907-1911 

Έτη 

1857-1861 

1862-1866 

1868-1872 

38,9 

32,3 

32,5 

27,1 

24,6 

Ηγεμονίες 

1,7 

0,8 

1,7 

23,5 

13,5 

9,8 

9,4 

9,0 

Αυστρο-Ουγγαρία 

6,9 

8,3 

6,1 

6,5 

4,6 

Βέλγιο 

0,1 

0,3 

0,5 

Αμερική 

1,0 

2,2 

1,3 

1887-1891 

1892-1896 

1897-1901 

1902-1906 

1907-1911 

Έτη 

1857-1861 

1862-1866 

1868-1872 

1887-1891 

1892-1896 

1897-1901 

1902-1906 

1907-1911 

Ιταλία 

2,5 

1,9 

-

1,9 

5,3 

4,7 

4,8 

6,7 

7,7 

8,8 

9,1 

10,7 

9,7 

Αίγυπτος 

0,7 

2,1 

0,9 

1,8 

1,9 

3,6 

6,2 

7,4 

Ρωσία 

1,9 

2,6 

4,9 

1,7 

5,8 

1,5 
2,4 

2,0 

6,8 

9,0 

8,9 

5,3 

5,5 

Γερμανία 

3,0 

4,7 

7,0 

7,7 

10,2 

4,3 

4,6 

5,9 

6,2 

8,0 

Ρουμανία 

0,5 

1,0 

0,9 

1,3 

0,6 

Πηγή : Βλ. Πίνακα 3.7. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12 
Εξέλιξη του αριθμού και της συνολικής χωρητικότητας 

των ατμόπλοιων της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας 

Έτος Αριθμός πλοίων Χωρητικότητα 
(τόνοι) 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 

1873 

1887 

1888 

1889 

1890 

1891 

1892 

1893 

1894 

1898 

1901 

1903 

1907 

1911 

2 

-

11 

-

11 

11 

12 

12 

15 

16 

83 

98 

82 

97 

105 

162 

161 

175 

144 

198 

210 

285 

343 

336 

-

150 

150 

150 

150 

150 

150 

5240 

-

5240 

5240 

5360 

5360 

5993 

6048 

31451 

32325 

40589 

44684 

54987 

77066 

83766 

89804 

96358 

160979 

202140 

288573 

387634 
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Πηγές : Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Δ, Γενικός πίναξ τον εξωτερικού εμπορίου της 

Ελλάδος δια το έτος 1859, Βασιλικόν Τυπογραφείον, Αθήνα, 1860. 

Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Δ, Γενικός πίναξ του εξωτερικού εμπορίου της Ελ -

λάδοςδιαταέτη1861,1862, 1864,1866, 1869,1870,1871,1872 και /S73, Εθνικόν 

Τυπογραφείον, Αθήνα, 1863,1864,1866,1870,1873 και 1875. 

Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Δ, Στατιστικόν Γραφείον, Εμπόριον της Ελλάδος 

μετά των ξένων επικρατειών κατά τα έτη 1888, 1889, 1890, 1892, 1893 και 1894, 

Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήνα, 1889,1890,1891,1893,1894 και 1895. 

Percy Martin, Greece of the Twentieth Century, T. Fisher Unwin, London, 1913, σ. 

227. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13 
Ποσοστιαία συμμετοχή εθνικών στόλων στη συνολική χωρητικότητα 

των πλοίων που κατέπλευσαν στα βρετανικά λιμάνια 

Χώρα 

Μεγ. Βρετανία 

Ρωσία 

Σουηδία 

Νορβηγία 

Δανία 

Γερμανία 

Ολλανδία 

Βέλγιο 

Γαλλία 

Ισπανία 

Πορτογαλία 

Ιταλία 

Αυστρία 

Ελλάδα 

ΗΠΑ 

Άλλες χώρες 

Χώρα 

Μεγ. Βρετανία 

Ρωσία 

Σουηδία 

Νορβηγία 

Δανία 

Γερμανία 

Ολλανδία 

Βέλγιο 

Γαλλία 

Ισπανία 

Πορτογαλία 

Ιταλία 

Αυστρία 

Ελλάδα 

ΗΠΑ 

Άλλες χώρες 

1870 

68,35 

1,74 

1,87 

7,67 

1,92 

4,92 

1,48 

0,88 

3,03 

0,82 

0,17 

2,49 

1,07 

0,10 

3,47 

0,04 

1895 

72,94 

0,80 

2,48 

6,51 

2,40 

4,85 

2,88 

1,38 

2,32 

1,61 

0,11 

0,39 

0,24 

0,27 

0,81 

0,01 

1875 

66,94 

1,44 

2,28 

7,52 

2,29 

6,11 

1,58 

1,14 

3,28 

1,00 

0,11 

2,40 

1,02 

0,20 

2,63 

0,08 

1900 

63,88 

1,18 

3,63 

7,80 

3,53 

6,03 

3,25 

1,63 

2,88 

2,66 

0,06 

1,39 

0,46 

0,44 

0,57 

0,60 

1880 

70,48 

1,03 

2,60 

6,98 

2,29 

5,33 

1,91 

0,91 

2,99 

1,07 

0,06 

1,94 

0,58 

0,11 

1,71 

0,03 

1905 

63,28 

1,18 

3,80 

6,09 

3,79 

7,73 

3,50 

1,68 

2,83 

2,63 

0,03 

0,81 

0,72 

0,53 

1,19 

0,19 

1885 

72,12 

0,77 

2,19 

6,15 

2,26 

6,26 

2,32 

0,89 

2,94 

1,43 

0,00 

1,14 

0,28 

0,26 

0,80 

0,10 

1910 

59,47 

1,15 

3,81 

6,55 

4,17 

10,38 

3,95 

2,39 

2,38 

2,10 

0,02 

0,75 

0,95 

0,63 

0,37 

0,27 

1890 

72,70 

0,73 

2,13 

6,73 

2,45 

5,87 

2,59 

1,22 

2,26 

1,71 

0,14 

0,60 

0,16 

0,30 

0,40 

0,02 

1914 

56,74 

1,21 

4,10 

7,97 

4,46 

7,58 

4,95 

1,73 

3,37 

2,44 

-

1,26 

0,74 

1,74 

1,08 

0,14 

Πηγή: Statistical Abstract for the United Kingdom from 1865-1879, 1881-1895, 1895-1909, 

1906-1920, printed for her Majesty's Stationery Office, London, 1880,1896,1910,1922. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14 
Η συμμετοχή των ατμόπλοιων ως ποσοστό της συνολικής χωρητικότητας 

των πλοίων που κατέπλευσαν στα βρετανικά λιμάνια, 1870-1914 

Χώρα 

Μεγ. Βρετανία 

Ρωσία 

Σουηδία 
Νορβηγία 

Δανία 

Γερμανία 

Ολλανδία 

Βέλγιο 

Γαλλία 

Ισπανία 

Πορτογαλία 

Ιταλία 

Αυστρία 

Ελλάδα 

ΗΠΑ 
Αλλες χώρες 

Χώρα 

Μεγ. Βρετανία 

Ρωσία 

Σουηδία 

Νορβηγία 

Δανία 

Γερμανία 

Ολλανδία 

Βέλγιο 

Γαλλία 

Ισπανία 

Πορτογαλία 

Ιταλία 

Αυστρία 

Ελλάδα 

ΗΠΑ 

Άλλες χώρες 

1870 

52,94 

16,86 

9,58 

0,93 
14,60 

26,95 

30,55 

90,77 

27,72 

60,51 

48,41 

0,46 

1,77 

0,00 

0,46 

0,00 

1895 

93,56 

32,06 

65,57 

37,79 

77,81 

80,49 

93,79 

99,82 

83,16 

99,02 

89,66 

19,07 

87,73 

96,59 

88,13 

42,29 

1875 

67,99 

16,96 

35,52 
3,69 

36,87 

37,22 

58,92 

91,40 

37,32 

68,88 

40,79 

0,59 
5,41 

15,08 

11,70 
2,06 

1900 

96,16 

56,36 

81,53 

63,67 

89,29 

91,27 
95,34 

99,93 
85,17 

99,55 

59,61 
85,74 

98,73 

98,63 

95,82 

98,85 

1880 

74,62 

10,23 

42,62 
4,77 

47,19 

44,75 

79,39 

99,19 

56,89 

87,62 

90,81 

0,85 

0,21 

35,69 

12,47 
0,00 

1905 

98,09 

70,30 

87,90 

75,99 

92,68 

95,87 

96,42 

99,94 

78,29 

99,69 
59,74 

78,85 

99,66 

99,45 

98,79 

96,76 

1885 

85,93 

21,46 

52,59 

14,81 

62,17 

67,58 

87,14 

99,62 

78,89 

95,53 

92,03 

14,88 

25,55 

94,28 

9,24 

4,17 

1910 

98,83 

82,06 

94,62 

89,65 

95,29 

97,40 
96,74 

99,95 

79,51 

99,97 

81,50 

92,73 

99,88 

100,00 

100,00 

100,00 

1890 

90,90 

2,82 

55,92 

23,23 

71,12 

77,63 
90,74 

94,41 

78,03 

96,83 

99,04 

23,48 
40,41 

94,26 

34,10 

5,51 

1914 

99,24 

86,69 
97,04 

93,16 

97,74 

97,11 

99,13 

99,12 
86,82 

100,00 

-
98,06 

100,00 

100,00 

99,63 

90,61 

Πηγή: Βλ. Πίνακα3.13. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.15 

Εξέλιξη της μετανάστευσης από την Νότια Ευρώπη και την Ασιατική 

Τουρκία προς την Αμερική, 1870-1914 

Έτος Ελλάδα Νότια Ευρώπη* Ασιατική Τουρκία 

1870 

1875 

1880 

1885 

1890 

1895 

1896 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

1914 

23 

25 

23 

172 

524 

605 

2175 

571 

2339 

2333 

3771 

5919 

8115 

14090 

11345 

10515 

19489 

36580 

2489 

14111 

25888 

26226 

21449 

22817 

35832 

1382 

2724 

1631 

2561 

3960 

2574 

5292 

2893 

4633 

4772 

8360 

10685 

14423 

25492 

22197 

18156 

29975 

52079 

32792 

21729 

37740 

40051 

38249 

43526 

55288 

-

1 

4 

-

1126 

2767 

4139 

4732 

4275 

4436 

3962 

5782 

6223 

7118 

5235 

6157 

6354 

8053 

9753 

7506 

15212 

10229 

12788 

23955 

21716 

*: Τα στοιχεία που αναφέρονται στη Νότια Ευρώπη δεν περιλαμβάνουν την Ιταλία. 

Πηγές : Οικονομική Ελλάς, έτος Β, 24 Μαρτίου 1904. 
Οικονομολόγος, έτος Γ, 19 Οκτωβρίου 1920. 
Δημήτρης Ψυχογιός, "Συμβολή στη μελέτη των δημογραφικών φαινομένων του 19ου 
αιώνα", Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 63,1986. 
U. S. Department of Commerce 1975: Historical Statistics of the United States, 
Colonial Times to 1970, part 1, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 
1975. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.18 

Οι στόλοι των ατμοπλοϊκών εταιρειών 

Ατμοπλοϊκές 

εταιρείες 

Πανελλήνιος 

Τζων Μακ Δούαλ 

Ιονική Ατμοπλοία 

Δεστούνη & Γιαννουλάτου 

Διακάκη 

Γουδή 

Παπαλεονάρδου 

Λεούση 

Πορτόλου 

Κομηνού 

Αθανασούλη 

Κατσιμαντή 

Κατραμάδου 

Πανταλέοντος 

Αφων Κατράκη 

Παπαδόπουλος 

Γρώμμου 

Ρηγίνου Σταματιάδου 

1906 

10 

8 

7 

5 

4 

2 

-

-

-

-

-

Αριθμός 

1907 

10 

7 

9 

5 

5 

3 

-

1 

2 

1 

1 

1 

-

-

-

-

2 

ατμοπλο(ων 

1911 

10 

7 

-

4 

4 

2 

2 

1 

-

1 

-

-

-

1 

1 

1 

-

1912 

10 

7 

-

-

4 

2 

2 

1 

-

1 

-

-

10 

1 

1 

1 

-

Πηγή .-Σφαίρα 3/1/1906,3/1/1907,4/1/1911 και 3/1/1912. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 
Ναυπηγήσεις νέων ατμόπλοιων από Έλληνες πλοιοκτήτες, 1898-1914 

Έτος ναυπήγησης 

1898 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

r 

1905 

Όνομα πλοίου 

Πολύμητις 

Εμπειρίκος 

Χαρ. Τρικούπης 

Μέντωρ 

Φώτης 

Ζάννος Σιφναίος 

Ζαρίφης 

Αττική 

Βοιωτία 

Μάρη Γ. Μιχαλινού 

Δέσποινα 

Αίολος 

Βάκχος 

Μαρία Κυριακίδου 

Ο. Σταθάτος 

Αικ. Κούπου 

Σπ. Βαλλιάνος 

Κορινθία 

Ευγενία 

Π. Ράλλης 

Κεραμιές 

Γ.Μ. Εμπειρίκος 

Κ. Εμπειρίκος 

Ροζίνα 

Παναγής 

Ελλάς 

Βασ. Γεώργιος 

Ε. Σταθάτου 

Ένωσις 

Πρόοδος 

Ιδιοκτήτης 

Όθων Σταθάτος 

Αφοι Εμπειρίκου 

Όθων Σταθάτος 

Δρακούλης 

Λυκιαρδόπουλος 

Σιφναίος 

Νικολάκης 

Δ.Γ. Μωράίτης 

,, 
Μιχαλινός 

,, 
Β. Εμπειρίκος 

„ 

Κυριακίδης 

Όθων Σταθάτος 

Κούπας 

Α. Βαλλιάνος 

Δ.Γ. Μωραΐτης 

Στ.Γ. Εμπειρίκος 

Πανελλήνιος Ατμοπλ. 

Α. Βαλλιάνος 

Στ.Γ. Εμπειρίκος 

Α. Εμπειρίκος 

„ 

Α. Βαλλιάνος 

Δ.Γ. Μωραΐτης 

,, 

Δ. Σταθάτου 

Ρίτσαρσον 

» 

Χωρητικότητα 

(τόνοι) 

5100 

5000 

4700 

5100 

4300 

3600 

5100 

5200 

5200 

5200 

5200 

5400 

5400 

5100 

5100 

5400 

7300 

5200 

7800 

3450 

7925 

6800 

4800 

4300 

5400 

6000 

6000 

5200 

5400 

5400 

250 



Έτος ναυπήγησης Όνομα πλοίου Ιδιοκτήτης Χωρητικότητα 

(τόνοι) 

1906 

1907 

1908 

1910 

1911 

1912 

1913 

Ειρήνη 

Ευτυχία 

Ανδριάνα 

Δίρφυς 

Παρθενών 

Α. Σταθάτου 

Φρίξος 

Πάραλος 

Μωραΐτης 

Πατρίς 

Κ. Μπέμπο 

Στ. Μπέμπο 

Ζηνοβία 

Φαμελιάρης 

Αθήναι 

Ασημάκου 

Μίνα 

Γ. Κυριακίδης 

Τηλέμαχος 

Οράτιος Κούπας 

Αθάμας 

Νεφέλη 

Κριός 

Μακεδονία 

Ποντοπόρος 

Νέστος 

Ωκεανός 

Έλλην 

Δωροθέα 

Βασ. Κων/νος 

Ρίτσαρσον 

» 

Α. Εμπειρίκος 

Πανελλήνιος Ατμ. 

Δ. Σταθάτου 

·· 

Αφοι Εμπειρίκου 

,, 
Δ.Γ. Μωραΐτης 

Αφοι Εμπειρίκου 

Μπέμπης 

„ 
Μιχαλινός 

Φαμελιάρης 

Αφοι Εμπειρίκου 

Ασημάκου 

Μαντάκου 

Κυριακίδης 

Δρακούλης 

Κούπα 

Αφοι Εμπειρίκου 

„ 

„ 

·< 

Αφοι Εμπειρίκου 

„ 

„ 

Στ. Γ. Εμπειρίκος 

,, 

„ 

5400 

5400 

5700 

5250 

5200 

5000 

6200 

5700 

8000 

7500 

6200 

6200 

5400 

5400 

10500 

6000 

4300 

5600 

6300 

5600 

7200 

7200 

740Ò 
10500 

7900 

8100 
8800 
7800 

7800 
7100 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 (συνέχεια) 

Έτος ναυπήγησης Όνομα πλοίου Ιδιοκτήτης Χωρητικότητα 

(τόνοι) 

1914 

Προικόνησος 

Πολύκτωρ 

Λαέρτης 

Γρ. Λιβιεράτος 

Ιωσηφόγλου 

Ιωνία 

Νηρεύς 

Μαντινεία 

Φώτης II 

Γεράσιμος 

Ευστάθιος 

Ανδρέας 

Βασ. Κων/νος 

Συρία 

Ιωάννης Βάτης 

Ευάγγελος 

Παντελής 

Δρακούλης 

Μ 

Λιβιεράτος 

Ιωσηφόγλου 

Μ 

Αντ. Παληός 

Θεοδωρίδης 

Λυκιαρδόπουλος 

„ 
Αμπατιέλος 

Αφοι Εμπειρίκου 

Μ 

„ 

Βάτης 

Αμπατιέλος 

6400 

7800 

7600 

6200 

6300 

7300 

7800 

4600 

6400 

7600 

7800 

10450 

13500 

3000 

7800 

7800 

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά, έτος ΚΓ, αρ. 505/264,15/6/1956. Από το αρχείο του εφοπλιστή Μ. 

Κουλουκουντή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 
Μηχανουργείο-Ναυπηγείο Βασιλειάδη: Νέες επενδύσεις, 1889-1912 

Νέες 1889 1895 1896 1897 1898 1899 1900 

επενδύσεις ' 

Εργαλεία, 1314 10800 - 11617 6102 

έπιπλα και 

σκεύη 

Καταστήματα, 39291 22785 31968 28271 14298 64416 4278 

μηχανήματα 

Αερομηχανές και - - - - - - -

νέα μηχανήματα, 

λεβητοποιείου 

Οικόπεδο - 31208 

παραλιακό για 

μετάθεση του 

ναυπηγείου 

Έξοδα μελετών - - - - -

τοιχοποιίας, 

εργαλεία και 

εγκαταστάσεις 

του ναυπηγείου 

Νεωλκείοκαι - - - - -

καταστήματα 

ναυπηγείου 

Νεωλκείο - - - -

Πηγή: Ισολογισμοί της εταιρείας όπως αυτοί καταχωρήθηκαν κατ' έτος στην εφημερίδα 

Σφαίρα. 

253 



ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 (συνέχεια) 

Νέες 1901 1902 1903 

επενδύσεις 

Εργαλεία, 1857 15821 

έπιπλα και 

σκεύη 

Καταστήματα, - 10500 

μηχανήματα 

Αερομηχανές και - -

νέα μηχανήματα, 

λεβητοποιείου 

Οικόπεδο - -

παραλιακό για 

μετάθεση του 

ναυπηγείου 

Έξοδα μελετών - 62374 

τοιχοποιίας, 

εργαλεία και 

εγκαταστάσεις 

του ναυπηγείου 

Νεωλκείο και - -

καταστήματα 

ναυπηγείου 

Νεωλκείο 

1904 1905 1906 1911 1912 

8792 111148 9507 - 6220 

25719 - 480 5245 2550 

24409 -

465086 296479 11372 25043 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 
Πλοία που ναυπηγήθηκαν στο Ναύσταθμο του Πόρου, 1833-1850 

Έτος 

ναυπήγησης 

1833 

1833 

1833-34 

1833-34 

1833-34 

1834 

1834 

1834 

1834 

1834-35 

1835 

1835 

1835 

1835 

1836 

1836 

1836 

1836 

1836 

1837 

1837 

1837 

Τύπος πλοίου 

Κανονιοφόρος 

,, 

,, 

„ 

,, 

Κότερο 

»> 
Κανονιοφόρος 

Μ 

„ 

„ 

„ 

„ 

»? 

Κορβέτα 

Γολέτα 

»» 
„ 

»» 
Κορβέτα 

Ατμόπλοιο ξύλινο 

„ 

Όνομα πλοίου 

Μιαούλης 

Άστιγξ 

Αποστόλης 

Τομπάζης 

Τσαμαδός 

Γλαύκος 

Ναυτίλος 

Κόχραν 

Σαχτούρης 

Ανδρούτσος 
Δωδέκατη 

Ενδέκατη 

Κανάρης 

Κριεζής 

Αμαλία 

Ανώνυμος 

Ματθίλδη 

Μεθώνη 

Ναυπλία 

Λουδοβίκος 

Μαξιμιλιανός 

Όθων 

Χωρητικότητα 

(τόνοι) 

43 

46 

44 

46 

44 

170 

170 

44 

45 

45 

52 

52 

52 

52 

800 

45 

148 

45 

38 

1000 

180 

430 

Πηγή : Κ. Παΐζης-Παραδέλης, Τα πλοία τον Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, 1830-1979, 

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Αθήνα, 1979 
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Π Η Γ Ε Σ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 





ΠΗΓΕΣ 

ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Κυκλαδικό Αρχείο (ΙΑ/Δήμου Ερμουπόλεως), Ερμούπολη Σΰρου 

Δ/Α/Λιμενάρχης φ. 1 

Ο/Β/Δημοτικοί Δασμοί φ. 19/4,20/1,20/2,20/3,20/4,41 

Ο/Β/Χρέη Δήμου φ. 1,21 

Τ/Δημοτικά Έργα φ. 6,15,35,41,58,70,151,163,166,230, 253,365 

Τ/Σχέδιο Πόλεως φ.14,25,27 

Ι/Ναυπηγικά φ. 1-16 

Ι/Εκπαίδευση φ. 1,3 

Δ/Α/Βιομηχανίες-Εταιρείες και Οίκοι φ. 1,2 

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τραπέζης (ΙΑ/ETE), Αθήνα 

II Αρχεία Διοικητών και Διευθυντών, Α Αρχείο Γεωργίου Σταύρου 

IX Επισφαλείς Απαιτήσεις και Αποσβέσεις 

Χ Δάνεια, Γ Ενυπόθηκα, ΙΑ Αιτήσεις Δανείων, IB Δάνεια "επ" ενεχύρω χρεογράφων' 

Εξοφλημένα, ΙΓ Δάνεια Εξοφλημένα, ΙΔ Τίτλοι Δανείων 

ΙΕ Κατασχετήρια, ΙΖ Πίνακες Καθυστερήσεων 

XXI Αλληλογραφία, Θ Ιδιώτες 

XXV Έργα, Α Ναυτιλιακά 

Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Αθηνών (ΙΑ/Τράπεζα Αθηνών), Αθήνα 

Φάκελος 140, Ενυπόθηκων Δανείων Κεντρικού, Ελληνικόν Μηχανοποιείον Βασιλειάδη 

Ιστορικό Αρχείο Δήμου Πειραιώς (ΙΑ/Δήμου Πειραιώς), Πειραιάς 

Ναυπηγείον-Δεξαμεναί 1842 φ. Γ, 1847 φ. Α, 1848 φ. Ε, 1873 φ. Α, 1892 φ. Α 

Βιομηχανία 1857 φ. Α, 1858 φ. Α, 1859 φ. Α, Γ, 1861 φ. Α, 1862 φ. Α, Γ, 1875 φ. Β, 

1898 φ. Γ 

Επιμελητήρια 1861 φ. Α, 1864 φ. Α, 1879 φ. Δ 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Γενικοί Ισολογισμοί τον Μηχανουργείου-Ναυπηγείου Βασιλειάδη τα έτη 1889, 1895-1902, 

1904-1906,1911-1912. 

Δελτίον της επί της εμψυχώσεως της Εθνικής Βιομηχανίας Επιτροπής, έτος Α, τόμ. Α, Σεπτ. 

1877-Δεκ. 1878, έτος Β, τόμ. Β, Ιαν. 1879-Δεκ. 1879, Ιαν. 1880-Ιούλ. 1880. 

Ενρετήριον των ουσιωδών περιεχομένων εν τη εφημερίδι της Κυβερνήσεως από τον έτους 

1833 μέχρι τέλους 1889, Εθνικόν Τυπογραφείον, εν Αθήναις 1890. 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 18 3 3 -1894. 

Εφημερίς των συζητήσεων της Βουλής, 1868-1869,1872-1910. 

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής, 1844-1862, 1864-1909. 

Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Δ, Γενικός Πίναξ του Εξωτερικού Εμπορίου της Ελλάδος 

δια το έτος 1859, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήνα 1860. 

Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Δ, Τ ενικός Πίναξ του Εξωτερικού Εμπορίου της Ελλάδος 

δια το έτος 1864, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήνα 1866. 

Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Δ, Γενικός Πίναξ του Εξωτερικού Εμπορίου της Ελλάδος 

δια το έτος 1866, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήνα 1870. 

Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Δ, Γενικός Πίναξ του Εξωτερικού Εμπορίου της Ελλάδος 

δια τα έτη 1869,1870και 1871, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήνα 1873. 

Υπουργείον Οικονομικών, Τμήμα Δ, Γενικός Πίναξ του Εξωτερικού Εμπορίου της Ελλάδος 

δια τα έτη 1872 και 1873, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήνα 1875. 

Υπουργείον Οικονομικών, Στατιστικόν Γραφείον, Εμπόρων της Ελλάδος μετά των ξένων 

επικρατειών κατά το έτος 1888, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήνα 1889. 

Υπουργείον Οικονομικών, Στατιστικόν Γραφείον, Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων 

επικρατειών κατά το έτος 1889, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήνα 1890. 

Υπουργείον Οικονομικών, Στατιστικόν Γραφείον, Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων 

επικρατειών κατά το έτος 1890, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήνα 1891. 

Υπουργείον Οικονομικών, Στατιστικόν Γραφείον, Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων 

επικρατειών κατά το έτος 1892, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήνα 1893. 

Υπουργείον Οικονομικών, Στατιστικόν Γραφείον, Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων 

επικρατειών κατά το έτος 1893, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήνα 1894. 

Υπουργείον Οικονομικών, Στατιστικόν Γραφείον, Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων 

επικρατειών κατά το έτος 1894, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήνα 1895. 

Υπουργείον Οικονομικών, Στατιστικόν Γραφείον, Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων 

επικρατειών κατά το έτος 1896, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήνα 1897. 

Υπουργείον Οικονομικών, Στατιστικόν Γραφείον, Εμπόριον της Ελλάδος μετά των ξένων 
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επικρατειών κατά το έτος 1901, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήνα 1903. 

Στατιστική του Ειδικού Εμπορίου της Ελλάδος μετά του Εξωτερικού κατά το έτος 1911, 

Στατιστικόν Γραφείον Υπουργείου Οικονομικών, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήνα 1913. 

Στατιστική του Ειδικού Εμπορίου της Ελλάδος μετά του Εξωτερικού κατά το έτος 1913, 

Στατιστικόν Γραφείον Υπουργείου Οικονομικών, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήνα 1915. 

Υπουργείον Οικονομικών, Προϋπολογισμοί'των ετών 1845, 1849, 1855, 1859-1870, 1875-

1911. 

Mitchell, Β. R., European Historical Statistics, 1750-1970, Macmillan Press, London 1975. 

Statistical Abstract for the United Kingdom, from 1865-1879, printed for her Majesty's 

Stationery Office, London 1880. 

Statistical Abstract for the United Kingdom, from 1881-1895, printed for her Majesty's 

Stationery Office, London 1896. 

Statistical Abstract for the United Kingdom, from 1895-1909, printed for her Majesty's 

Stationery Office, London 1910. 

Statistical Abstract for the United Kingdom, from 1906-1920, printed for her Majesty's 

Stationery Office, London 1922. 

U. S. Department of Commerce 1975: Historical Statistics of the United States, Colonial 

Times to 1970, Part 1, U. S. Government Printing Office, Washington D. C , 1975. 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (British Museum, Official Publications Library) 

Λονδίνο, Μεγ. Βρετανία 

Accounts and Papers 

1873 

1874 

1875 

1876 

1876 

1877 

1878/79 

1878 

1880 

1881 

1881 

1881 

Αρ. τόμου 

64 

67 

77 

75 

73 

83 

70 

72 

73 

89 

89 

91 

Περιοχή 

Σύρα 

„ 

„ 

,, 

Εμπορικό Ναυτικό 

Σύρα 

„ 

Εμπορικό Ναυτικό 

Σύρα 

,, 

Οικονομικά 

Πειραιάς 

Έτος αναφοράς 

1871 

1873 

1874 

1875 

1872-1874 

1876 

1877 

1875 

1878 

1879 

1881 

1880 
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Accounts and Papers Αρ. τόμου Περιοχή Έτος αναφοράς 

1882 

1882 

1884 

1884/85 

1887 

1888 

1889 

1889 

1892 

1895 

1896 

1896 

1902 

1904 

1905 

1908 

1908 

1910 

1911 

1911 

1912-13 

1912-13 

1914 

1914 

1914-16 

1914-16 

70 

71 

79 

78 

84 

101 

79 

79 

82 

98 

86 

86 

92 

99 

89 

112 

112 

99 

93 

93 

97 

97 

92 

92 

73 

73 

Πειραιάς 

Σύρα 

„ 

,, 

Πειραιάς 

Σύρα 

„ 

Πειραιάς 

„ 

Εμπόριο & Ναυτιλία 

Πειραιάς 

Κυκλάδες 

Μ 

„ 

»» 

,, 

Πειραιάς 

Κυκλάδες 

„ 

Πειραιάς 

„ 

Κυκλάδες 

,, 

Πειραιάς 

,, 

Κυκλάδες 

1881 

1881 

1882 

1884 

1885 

1887 

1889 

1889 

1891 

1891-94 

1895 

1895 

1901 

1903 

1904 

1907 

1907 

1909 

1910 

1910 

1911 

1911 

1913 

1913 

1914 

1914 

ΤΥΠΟΣΤΗΣΕΠΟΧΗΣ 

Αθηναϊκές εφημερίδες: 
-Ακρόπολις, 1887-1907. 
-Ελλάς Οικονομική, 1902-1904. 
-Η Πατρίς, 1862-1864. 

Εφημερίδες της Σύρου: 
-Εθνικό Μέλλον, 1867-1874. 

-Εξέγερσις, 1874-1875. 
-Ερμονπολις, 1864-1876. 
-Πανόπη, 1871-1876. 
- Πατρίς, 1866-1867,1870-1871,1877-1901,1906. 
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Εφημερίδες του Πειραιά: 

-Ποσειδών, 1872-1879. 

- Σφαίρα, 1880-1889,1890,1895-1903,1905-1907,1911-1913. 

- Φωνή τον Πειραιώς, 1867-1870. 

Περιοδικά: 

-Αργώ, 1965-1985. 

- Βιομηχανική και Βιοτεχνική Επιθεώρησις, 1915-1922,1923-1928. 

- Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1985-1986. 

-Ναυτικά Χρονικά, 1933-1935,1937,1945-1952,1954-1978. 

- Ναυτική Ελλάς, (ιδρυτής Ι. Σιφναίος) 1901,1903-1904. 

- Ναυτική Ελλάς, (εκδ. Γενικού Επιτελείου Ναυτικού) 1928-1936, 1938-1941,1947-1955. 

- ΝαυτικήΕπιθεώρησις, 1897,1917-1985. 

- ΟικονομικήΕπιθεώρησις, 1873-1884,1888-1890. 

- Οικονομολόγος, 1918-1923. 
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