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2. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νηθνλνκηθήο δσήο θαη ηνπ επηρεηξείλ 
πξηλ ηo 1821 ζηνλ Διιαδηθό ρώξν.  

 

3. Η πνιιαπιή ζπκβνιή ηεο  Γηαζπνξάο 
ζηνλ ζεζκηθό εθζπγρξνληζκό ηνπ επηρεηξείλ 
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Δξκήο ν Κεξδώνο, ήηνη Δκπνξηθή Δγθπθινπαίδεηα, 

Δλ Βελεηία 1815 

 

Πξόθεηηαη γηα θσηναλαζηαηηθή έθδνζε ηεο πξώηεο 

ηεηξάηνκεο εκπνξηθήο εγθπινπαηδείαο ηνπ Ν. 

Παπαδόπνπινπ, Δξκήο ν Κεξδώνο - Δκπνξηθή 

Δγθπθινπαηδεία, Βελεηία 1815-1817, θαη 

ζπκπιεξώλεηαη κε έλαλ πέκπην ηόκν κε εθηελή 

εηζαγσγή θαη επξεηήξην νλνκάησλ. Σν έξγν απνηειείηαη 



από ηελ ηζηνξία θαη ζεσξία ηνπ εκπνξίνπ θαη από δύν 

ιεμηθά εκπνξηθήο ύιεο θαη γεσγξαθίαο. 
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ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

 

ΠΡΩΣΗ  

Γεώξγηνο ηαύξνο,   

ν ηζόβηνο εζληθόο ηξαπεδίηεο  

Η αξρή ηνπ ιήκκαηνο πεξί ηαύξνπ ζην   
Μέγα Διιεληθόλ Βηνγξαθηθόλ Λεμηθόλ Βνβνιίλε 

 

Ήηαλ έκπνξνο, νηθνλνκνιόγνο, κέινο   
ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο θαη ηξαπεδί ηεο. Πάλσ απ’ 

όια, όκσο, ππήξμε ν πξώ ηνο δηνηθεηήο ηεο Δζληθήο 
Σξάπεδαο ηεο  Διιάδνο επί 27 ζπλαπηά έηε, θαζώο 
θαη  έλαο από ηνπο βαζηθνύο πξσηαγσληζηέο  ηεο 
δηακόξθσζεο ηνπ ειιεληθνύ θξά ηνπο.   

Αλακθίβνια, κηα πνιπζύλζεηε πξν ζσπηθόηεηα, ε 
κεγαιύηεξε ηξαπεδηθή  θπζηνγλσκία ηεο λεόηεξεο 
Διιάδαο, κε  μερσξηζηό θηιαλζξσπηθό έξγν, πνπ δη 
αδξακάηηζε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ νηθν λνκηθή δσή ηεο 
ρώξαο γηα κηζό πεξίπνπ  αηώλα – ήδε, από ηελ έλαξμε 
ηεο Δπαλά ζηαζεο ηνπ 1821. Καη πξάγκαηη, ν Γεώξγη νο 
ηαύξνο ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζε  εθείλνπο ηνπο 
δξαζηήξηνπο παξάγνληεο  νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα 
απαιιάμνπλ  ηελ ειιεληθή θνηλσλία από ην 
νζσκαληθό  παξειζόλ θαη κέζα από ηνλ εθζπγρξνλη ζκό 
ησλ ζεζκώλ λα ηε θέξνπλ εγγύηεξα  ζηελ επξσπατθή 
πξννπηηθή. Άιισζηε,  δελ είλαη ηπραίν πνπ ζεσξείηαη ν 
ζεκε ιησηήο ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθξόηεζεο  ηνπ 
ειιεληθνύ θξάηνπο. Έλαο από ηνπο  θύξηνπο 



δηακνξθσηέο πνπ ζα έβαδαλ ζε  ιεηηνπξγία ηελ 
ειιεληθή νηθνλνκία – θπ ξηνιεθηηθά, εθ ηνπ κεδελόο.  

 

Ο νίθνο ηαύξνπ ζηε Βηέλλε  

Γελλήζεθε ζηα Ισάλληλα ζηηο 2 Ιαλνπα ξίνπ ηνπ 1788 
θαη ήηαλ ν δεπηεξόηνθνο  γηνο ηνπ κεγαιέκπνξνπ θαη 
πξνθξίηνπ  ησλ Ισαλλίλσλ Ισάλλε ηαύξνπ ή Σζηα 
παιάκνπ θαη ηεο Μπαιάζσο Κεξαζάξε,  θόξεο επίζεο 
πξνθξίηνπ ησλ Ισαλλίλσλ.  Σα πξώηα ηνπ γξάκκαηα ηα 
έκαζε ζηελ  Μπαιάλεην θαη ζηελ Καπιάλεην 
ζρνιή  ησλ Ισαλλίλσλ, ε νπνία είρε δηεπζπληή  ηνλ 
Αζαλάζην Φαιίδα, κηα από ηηο εμέρνπ  

ζεο κνξθέο ηνπ Νενειιεληθνύ Γηαθσηη ζκνύ. Αιιά ε 
νηθνγελεηαθή νηθνλνκηθή  επηθάλεηα ζα ηνπ έδηλε ηε 
δπλαηόηεηα  λα νινθιεξώζεη ηηο βαζηθέο ζπνπδέο 
ηνπ  ζε Λύθεην ηεο Βηέλλεο. Δθεί, ζα απνθηή ζεη ηηο 
πξώηεο εκπνξηθέο γλώζεηο θαη ζα  κάζεη λα κηιάεη κε 
επρέξεηα γεξκαληθά,  γαιιηθά θαη ηηαιηθά. ηε Βηέλλε 
ζα δήζεη  επί καθξόλ, όπνπ θαη ζα επηδείμεη εμαξ ρήο όηη 
δηέζεηε εμαηξεηηθέο επηρεηξεκα ηηθέο ηθαλόηεηεο: από ην 
1811 θαη γηα ηα  επόκελα δέθα πεξίπνπ ρξόληα 
δηεπζύλεη  ν ίδηνο κε μερσξηζηή επηηπρία ηνλ εκπν ξηθό 
θαη ηξαπεδηθό νίθν ηαύξνπ, αθνύ  ν παηέξαο ηνπ είρε 
γπξίζεη ζηα Ισάλληλα.   

Ώζπνπ, ιίγν κεηά ηελ έθξεμε ηνπ  Απειεπζεξσηηθνύ 
Αγώλα ηνπ 1821, ν Γε ώξγηνο ηαύξνο –ν νπνίνο ήηαλ 

από ηα  πξώηα κέιε ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο– εγθα 
ηαιείπεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηε ξηόηεηεο θαη 

αλαιακβάλεη κηα ζεηξά από  πξσηνβνπιίεο, 
κεηαβαίλνληαο ζε όια  ηα επξσπατθά θέληξα ηεο 

θηιειιεληθήο  δξάζεο. ηελ Πίδα θαη ζην Ληβόξλν 



ηεο  Ιηαιίαο ζα ζπλαληεζεί κε ηνλ 
Αιέμαλδξν  Μαπξνθνξδάην θαη κε δηάθνξνπο εκπό 

ξνπο, ιόγηνπο θαη θιεξηθνύο, ελώ ζηελ  Πεηξνύπνιε κε 
ηνλ Ισάλλε Καπνδίζηξηα,  κε ηνλ νπνίν ζα ζπλδένληαλ 

κε κηα βαζηά  εθηίκεζε θαη θηιία. Πξνεγνπκέλσο, 
ζηελ  απζηξηαθή πξσηεύνπζα έκειιε λα πξαγ 

καηνπνηήζεη κηα ζεηξά από δηαδνρηθέο   
 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ 02-2021  
 
Υαξηνλόκηζκα 10 δξαρκώλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο ηνπ 1926,  κε ην πνξηξέην ηνπ Γεσξγίνπ 

ηαύξνπ  
Ο Γεώξγηνο ηαύξνο κε ηελ αληςηά ηνπ ζε έξγν θη 

ινηερλεκέλν από ηνλ Νηθεθόξν Λύηξα ην 1860  
 

ζρεηηθέο ζπλελλνήζεηο κε ηνλ Αδακάληην  Κνξαή, ηνλ 
Άλζηκν Γαδή θαη ηνλ Μηραήι  Βαζηιείνπ, έλαλ αθόκε 
πινύζην Ηπεηξώ ηε πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνο ζηε 
Βηέλλε.  ηε ζπλέρεηα μεθίλεζε λα βνεζάεη κε  θάζε 
δπλαηό ηξόπν ηνπο αγσληδόκελνπο  Έιιελεο, 
ζηέιλνληαο όπια, πνιεκνθόδηα  θαη ηξόθηκα. Αιιά 
απηό δελ ηνπ αξθεί.   

Άλζξσπνο ηεο δξάζεο  



Δίλαη άλζξσπνο ηεο δξάζεο θαη επηζπκεί  δηαθαώο λα 
επηζηξέςεη θαη λα ζπκκεηά ζρεη από θνληά ζηελ 
απειεπζεξσηηθή  πξνζπάζεηα. Καη πξάγκαηη, ηνλ 
επηέκ βξην ηνπ 1824 θαηαθηάλεη ζηελ επα 
λαζηαηεκέλε Διιάδα θαη ιίγνπο κήλεο  αξγόηεξα 
δηνξίδεηαη ηακίαο ηνπ Δθηειε ζηηθνύ (θάηη ζαλ 
ππνπξγόο Οηθνλνκηθώλ)  από ηνλ πξόεδξν ηνπ 
Δθηειεζηηθνύ, ηνλ  Γεώξγην Κνπληνπξηώηε, ηνπ νπνίνπ 
ζα  γίλεη ν κνλαδηθόο πνιηηηθόο ζύκβνπ ινο. Μάιηζηα, 
πξσηαγσλίζηεζε ζηελ  απνηξνπή ηεο απόπεηξαο ησλ 
«νξιεαλη ζηώλ», ην 1825, νη νπνίνη επηρείξεζαλ 
λα  εγθαηαζηήζνπλ σο εγεκόλα ηεο Διιάδαο  έλα κέινο 
απηνύ ηνπ γαιιηθνύ βαζηιηθνύ  νίθνπ. Καη αθόκε, 
έιαβε κέξνο σο πιε ξεμνύζηνο ηεο Ηπείξνπ ζηε Γ΄ 
Δζλνζπ λέιεπζε Δξκηόλεο θαη Σξνηδήλαο ην 1827  θαη 
ζηελ Δ΄ Δζλνζπλέιεπζε Άξγνπο.   

Έξαλνο ζην Ναύπιην  

Αιιά ε πνξεία πξνο ηε δηακόξθσζε  ηνπ λένπ 
ειιεληθνύ θξάηνπο ήηαλ πνιπ θύκαληε, γεκάηε 
πεξηπέηεηεο θαη θηλδύ λνπο, ελώ νη εκθύιηεο έξηδεο ηεο 
επνρήο  εθείλεο γηα ηελ εγεζία ηεο επαλάζηαζεο  ήηαλ 
έληνλεο θαη έζεηαλ ζε θίλδπλν ηελ  πνιππόζεηε 
αλεμαξηεζία. Ο Γεώξγηνο  ηαύξνο θαηέβαιε ηόηε θάζε 
δπλαηή  πξνζπάζεηα γηα λα πεηύρεη ηελ ηόζν απα 
ξαίηεηε νκόλνηα. ην κεηαμύ, ζε κηα αθό  
κε δύζθνιε θακπή ηεο Δπαλάζηαζεο,  όηαλ είραλ 
εθιείςεη ηα νηθνλνκηθά κέζα,  ε πξνζθνξά ηνπ ζα 
απνδεηρηεί αλε θηίκεηε: αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία 
λα  πξαγκαηνπνηήζεη έξαλν ζην Ναύπιην γηα  ηε 
ζπλέρηζε ηνπ Αγώλα. ε ζπλαθή επη  

ζηνιή ηνπ ηεο 9εο Ινπλίνπ 1826 πξνο 
ηνλ  Κνπληνπξηώηε, ηνλίδεη: «Δηο ηελ πεξίζηα ζηλ 



ζαπκάδεηαη ε αμηνινγόηεο, παηξησηη ζκόο θαη αξεηή, 
ησλ θνηλώλ ζηξαηησηώλ  θαη ησλ θνηλώλ αλζξώπσλ, 
δειαδή ηνπ  ιανύ. Γάθξπα ξένπλ από ηνπο νθζαι κνύο 
ησλ. Αη ζπλεηζθνξαί εμαθνινπζνύλ.  Οη κελ άλδξεο εηο 
ηνλ πιάηαλνλ ηεο πια ηείαο, αη δε γπλαίθεο εηο ηαο 
εθθιεζίαο   

πξνζθέξνπλ ηαο ζπλεηζθνξάο ησλ». Με ηε δξάζε ηνπ 
θαη ηηο πξσηνβνπιίεο  πνπ έπαηξλε ν Γεώξγηνο ηαύξνο 
–ήδε  από ηα πξώηα ρξόληα ηνπ λένπ θξάηνπο–
  θεκηδόηαλ γηα ηελ εληηκόηεηά ηνπ θαη  ηνλ ζεβαζκό 
ηνπ πξνο ηε δεκόζηα πεξη νπζία. Κάπσο έηζη, ε άθημε 
ηνπ Ισάλλε  Καπνδίζηξηα σο πξώηνπ θπβεξλήηε 
ηεο  Διιάδαο ζα επηθύιαζζε ζηνλ ηαύξν  πςειά 
αμηώκαηα. Αξρηθά, δηνξίζηεθε  ζύκβνπιόο ηνπ επί ησλ 
νηθνλνκηθώλ ζε κάησλ θαη ιίγν κεηά κέινο ηνπ 
ηκήκαηνο  νηθνλνκηθώλ ηνπ Παλειιελίνπ (ζπκβνπ 
ιεπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ θπβεξλήηε) θαη  κέινο ηεο 
Σξηκεινύο Δπηηξνπήο ηεο Οηθν λνκίαο (νξγάλνπ πνπ 
ππνθαζηζηνύζε ην  Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ).   

 
 

 

ΓΔΤΣΔΡΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ  

 

Αγσληζηήο ηνπ 1821, δεκόζηνο ιεηηνπξγόο θαη 

επηρεηξεκαηίαο: Η πεξίπησζε ηνπ Βάζνπ 

Μαπξνβνπληώηε 
 
Σα νηθνγελεηαθά αξρεία σο είδνο ηζηνξηθήο καξηπξίαο 
απνθαιύπηνπλ κε ακεζόηεηα θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, 
νηθνλνκηθά δεδνκέλα, πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο. Γηα ηνλ 
ιόγν απηό, ην θαηάζηηρν «ηων καθημεπινών εξόδων 
οζπηηίος ηος 1834» ηνπ λνηθνθπξηνύ ηεο νηθνγέλεηαο 



ηνπ νπιαξρεγνύ ηεο Δπαλάζηαζεο Βάζνπ 
Μαπξνβνπληώηε, θαζώο θαη ηα ζπλνδεπηηθά 
νηθνλνκηθά έγγξαθα, ζηνηρεηνζεηνύλ κηα πνιύηηκε 
καξηπξία γηα ηελ θαζεκεξηλόηεηα, ηελ θαηαλαισηηθή 
ζπκπεξηθνξά, ηα έζνδα θαη ηελ επαγγεικαηηθή-
πεξηνπζηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
νηθνγέλεηαο πνπ είλαη θνκκάηη ελόο επξύηεξνπ 
ζπλόινπ, δειαδή ησλ αλεξρόκελσλ λεν-αζελατθώλ 
νηθνγελεηώλ ηεο κεηεπαλαζηαηηθήο εμνπζίαο. 
Σαπηόρξνλα, ην πιηθό απηό ζπληζηά πεγή 
πιεξνθνξηώλ γηα ηηο ηηκέο ησλ αγαζώλ θαη ηα 
εκεξνκίζζηα ηεο επνρήο. 
 
Οη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπκε κέζα από ην ελ ιόγσ 
θαηάζηηρν αθνξνύλ ζε έλα εκβιεκαηηθό έηνο ηεο 
ηζηνξίαο ηεο Αζήλαο, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο 
νηθνγέλεηαο Μαπξνβνπληώηε. Από ηε κηα κεξηά, ε 
κηθξή ζε κέγεζνο αιιά μαθνπζηή από ηελ αξραηόηεηα 
πόιε αλαθεξύζζεηαη ζε πξσηεύνπζα ηνπ  θξάηνπο θαη 
γίλεηαη πόινο έιμεο πνηθίισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ. Από 
ηελ άιιε, ην 1834 ζπληζηά κηα ζεκαληηθή ζηηγκή γηα 
ηνλ Βάζν Μαπξνβνπληώηε, θαζώο από επηθαλήο 
«άηαθηνο» νπιαξρεγόο εγθαζίζηαηαη κε ηελ νηθνγέλεηά 
ηνπ ζηελ Αζήλα σο ζπληαγκαηάξρεο-αθόινπζνο θαη 
λνκνεπηζεσξεηήο Αηηηθήο θαη Βνησηίαο, θεκηζκέλνο 
γηα ηελ αλδξεία ηνπ θαη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ λίθεο. 
Υσξίο λα αλήθεη ζηα αξκαηνιίηηθα ηδάθηα θαη παξά ηηο 
ειάρηζηεο γξακκαηηθέο ηνπ γλώζεηο κεηακνξθώλεηαη 
ζε ιακπξή πξνζσπηθόηεηα ηεο κεηεπαλαζηαηηθήο 
εμνπζίαο. κσο, παξάιιεια κε ηελ πηνζέηεζε ελόο 
λεσηεξηθνύ ηξόπνπ δσήο δελ εγθαηαιείπεη νύηε 
βαζηθέο παξαδνζηαθέο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο νύηε 
θαη ηνπο δεζκνύο ηνπ κε ηελ επαξρία.  



 
ην θαηάζηηρν, ε θαηαρώξεζε ησλ πιεξνθνξηώλ  
γίλεηαη από ηξίην άηνκν, όπσο άξκνδε ζε επηθαλή 
νηθνγέλεηα.  Πξόθεηηαη γηα ηνλ Γεκεηξό Ισαλλίηε, ν 
νπνίνο ήηαλ ν ηακίαο ηνπ «Οίθνπ», θαζώο νύηε ν 
Βάζνο νύηε θαη ε ζύδπγόο ηνπ βαζηνύζαλ ρξήκαηα. 
Μάιηζηα, πάληα θπθινθνξνύζαλ δεκόζηα κε ζπλνδεία 
ππεξεηώλ. ε κηα επνρή όπνπ ε ιεζηεία ήηαλ 
δηαδεδνκέλε, ε ζπλήζεηα απηή δελ θαληάδεη ζαλ 
εηζαγόκελνο από ηε Γύζε «λεσηεξηζκόο» αιιά σο 
ζηξαηεγηθή πξνζηαζίαο. ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηηρν, 
ν Μαπξνβνπληώηεο θαηαγξάθεηαη σο «Αξρεγόο» θαη ε 
ζύδπγόο ηνπ Διέγθσ σο «Κνθθώλα», ηελ νπνία, ιίγα 
ρξόληα λσξίηεξα, είρε απαγάγεη κε ηε ζπλαίλεζή ηεο, 
από ηνλ ηόηε ζύδπγό ηεο πνπ αλήθε ζε αξρνληηθή 
νηθνγέλεηα ηεο Κέαο.  
 
Ο ρώξνο όπνπ εγθαζίζηαηαη ε νηθνγέλεηα ζηελ Αζήλα 
είλαη έλα ηδηάδνλ θξάκα: Υσξίο λα έρεη ηελ πνιπηέιεηα 
ησλ αξρνληηθώλ ηεο Αζήλαο ηεο επνρήο, ε νηθία ηεο 
νδνύ Αγρέζκνπ (Βνπθνπξεζηίνπ) 28 πξνζέθεξε άλεηε 
δηαβίσζε ζηελ πεληακειή νηθνγέλεηα, είρε ρώξνπο γηα 
ηνπο πνιπάξηζκνπο ππεξέηεο θαη ππνδνκή γηα 
δεμηώζεηο. Σν ζπίηη  δηέζεηε επίζεο ζηάβινπο θαη  
απνζήθεο γηα ηα πξντόληα από ηα θηήκαηα ηνπ Βάζνπ 
θαη ηεο Διέγθσο. Από ηελ άιιε, ε θαηαλαισηηθή 
ζπκπεξηθνξά ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ έλα γνεηεπηηθό 
κίγκα λεσηεξηζκνύ (κε ςήγκαηα λενπινπηηζκνύ) θαη 
παξαδνζηαθήο νηθνλνκίαο: Αγνξέο από καγαδηά ηεο 
Αζήλαο αιιά θαη ηδηνθαηαλάισζε αγαζώλ από ηα 
θηήκαηά ηνπο. Η δηαηξνθή ηνπο ήηαλ έλαο ζπλδπαζκόο 
ιηηόηεηαο θαη εθδήηεζεο: έηξσγαλ όζπξηα θαη 
ζαξδέιεο αιιά θαη ραβηάξη θαη πνιύ ζπρλά θξέαο. Οη 



βεγθέξεο ηνπο ήηαλ πνιπέμνδεο, κε θαιεζκέλνπο ηνλ 
ζσλα θαη ηε ζπλνδεία ηνπ, ληόπηνπο θαη μέλνπο 
αμησκαηνύρνπο. ληαο, όκσο, νη ίδηνη «απηόρζνλεο», 
δελ ζπλαλαζηξέθνληαλ «εηεξόρζνλεο» 
εκπνξνεπηρεηξεκαηίεο.  
 
Πνιπέμνδνο ήηαλ θαη ν εππξεπηζκόο ηνπ δεύγνπο, κε 
αξθεηέο πνιπηειείο αγνξέο από ην Ναύπιην, ηελ πξώηε 
πξσηεύνπζα ηνπ Διιεληθνύ θξάηνπο. Ο 
Μαπξνβνπληώηεο, όηαλ δελ θνξνύζε ηελ ζηξαηησηηθή 
ηνπ ζηνιή ληπλόηαλ κε κηα πεξίηερλε θνπζηαλέια – 
κάιηζηα έηζη ηνλ δσγξάθηζε ν Νηθεθόξνο Λύηξαο θαη 
άιινη θαιιηηέρλεο ηεο επνρήο. Αληίζεηα, ε Διέγθσ 
πξνζαξκόζηεθε γξήγνξα ζηελ πςειή ηεο ζέζε, 
αξρίδνληαο λα ληύλεηαη κε ηελ ηειεπηαία επηηαγή ηεο 
δπηηθνεπξσπατθήο κόδαο.  
 
Ο Μαπξνβνπληώηεο είρε θύξηα δηαζθέδαζε ην θπλήγη 
θαη ήηαλ γξακκέλνο ζε ιέζρε. Ο ειεύζεξνο ρξόλνο ηεο 
Διέγθσο ζπκπεξηιάκβαλε πεξηπάηνπο κε ην άηη ηεο, 
καζήκαηα γαιιηθώλ θαη θηζάξαο. ε αληίζεζε κε 
εθείλνλ, ε Διέγθσ αθνινπζνύζε κία πξνζσπηθή 
ζηξαηεγηθή εμεπξσπατζκνύ. Αμηνζεκείσην είλαη όηη 
δηαρεηξηδόηαλ κόλε ηεο ηελ θηεκαηηθή ηεο πεξηνπζία 
θαη όηαλ έιεηπε ν ζύδπγόο ηεο επέβιεπε θαη ηα δηθά ηνπ 
θηήκαηα. Σν όηη απηά ηα δύν άηνκα ήηαλ δεπγάξη 
θαηαδεηθλύεη θαη ηελ ύπαξμε αλνηθηώλ νξηδόλησλ σο 
πξνο ηε δηαθνξεηηθόηεηα. 
 
Χο πξνο ηα έζνδα ηεο νηθνγέλεηαο ν κηζζόο ηνπ Βάζνπ 
κόιηο θάιππηε ηηο κηζέο δαπάλεο ηεο. Σα άιια έζνδα 
πξνέθππηαλ από ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
θαη ησλ δύν. Ήδε θαηά ηε δηάξθεηα θαη παξάιιεια κε 



ηελ πξσηαγσληζηηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζηνλ 
εζληθναπειεπζεξσηηθό αγώλα, ν Μαπξνβνπληώηεο 
δηεύξπλε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επηθάλεηα σο 
γαηνθηήκνλαο θαη επηρεηξεκαηίαο. Απηή ε νηθνλνκηθή 
ζηξαηεγηθή ήηαλ, ηελ επνρή εθείλε, κεηαμύ ησλ 
αγσληζηώλ, ε κόλε νηθνλνκηθή δηέμνδνο ζηελ αλέρεηα. 
Σν 1834, ηα εηζνδήκαηα  ηεο νηθνγέλεηαο 
Μαπξνβνπληώηε ήηαλ κεγάια θαη είραλ πνιιαπιή 
πξνέιεπζε. Πξνέξρνληαλ από: ηνλ κηζζό πνπ ιάκβαλε 
από ην θξάηνο, ηελ ππελνηθίαζε πξνζόδσλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηεο δεθάηεο από ην ιάδη ζηε Υαζηά 
Αηηηθήο (πνπ εμαζθάιηζε ιόγσ ησλ δηαζπλδέζεσλ κε 
ην θξάηνο), εηζνδήκαηα από ηα ηζηθιίθηα ηνπ ζηελ 
Αηηηθή, Βνησηία θαη Φσθίδα αιιά θαη ηνλ δαλεηζκό 
ρξεκάησλ. Λεηηνπξγνύζε δειαδή ν ίδηνο ηαπηόρξνλα 
σο γαηνθηήκνλαο-έκπνξνο-ηνθνγιύθνο, κε ηε ιακπξή 
επηθάιπςε ηεο ζέζεο ηνπ σο αμησκαηηθνύ!  

Δπηγξακκαηηθά, απηή ε κειέηε πεξίπησζεο αλαδεηθλύεη 

ζε κηθξν-επίπεδν δύν ζηνηρεία πνπ έρνπλ θεληξηθή 

ζέζε ζηελ επξύηεξε ζπδήηεζε γηα ηηο αιιαγέο πνπ 

επέθεξε ε Διιεληθή Δπαλάζηαζε: Σν πξώην ζηνηρείν 

είλαη όηη ε Δπαλάζηαζε κεηακόξθσζε ηνπο Έιιελεο 

από εμεγεξζέληεο Οζσκαλνύο ππεθόνπο ζε πνιίηεο 

ελόο ζύγρξνλνπ Δπξσπατθνύ θξάηνπο δηθαίνπ. Σν 

δεύηεξν ζηνηρείν αθνξά ηηο ελδνγελείο αληηθάζεηο κέζα 

ζηελ θνηλσλία: όληαο θησρνί νη πνιίηεο ηνπ 

Νενειιεληθνύ θξάηνπο δηαηεξνύζαλ αλαγθαζηηθά 

πξαθηηθέο από ηελ πξν-λεσηεξηθή αληαιιαθηηθή 

νηθνλνκία ζε είδνο. Δθείλν πνπ έρεη ηζηνξηθή ζεκαζία 

είλαη όηη ε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμύ λεσηεξηζκνύ 

θαη παξάδνζεο ππήξμε γηα αξθεηό θαηξό ιεπηή θαη 



ακθηηαιαληεπόκελε ηόζν κέζα ζην θξάηνο όζν θαη 

ζηηο δσέο ησλ αλζξώπσλ κε εγεηηθή παξνπζία. 
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