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Μετά την πτώχευση της Ελλάδας, επί Χαριλάου Τρικούπη, και την ήττα της στον 

ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, επιβλήθηκε στη χώρα  πολεμική αποζημίωση 

και Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος. Για να εξασφαλίσουν οι δανειστές ότι θα 

εισπράξουν πίσω τα χρήματά τους, επέβαλαν μεταξύ των όρων την κατ’ ευθείαν 

είσπραξη των κερδών από τρία βασικά προϊόντα το πετρέλαιο, τα σπίρτα και τα 

τραπουλόχαρτα, που θα διακινούσε πλέον μόνον το Ελληνικό Μονοπώλιο, 

δηλαδή τα κρατικά καταστήματα, τα οποία πουλούσαν με σταθερές τιμές σε όλη 

την ελληνική επικράτεια και ελέγχονταν από την αγορανομία. Οι πρόσοδοι των 

καταστημάτων αυτών  εκχωρούνταν από το Ελληνικό Κράτος στους πιστωτές1. 

   Στη Φλώρινα, το τελευταίο κατάστημα του Μονοπωλίου στεγαζόταν  στην οδό 

Ν. Πύρζα κι εκεί μπορούσε να βρει κανείς τα προϊόντα που δεν ήταν άμεσα 

διαθέσιμα στην αγορά. Το 1927, η διεύθυνση του Μονοπωλίου δόθηκε στον 

Νικόλαο (Λάκη) Πύρζα και ήταν αυτός ο οποίος μετέφερε το κατάστημα δίπλα 

στην οικία του. Μετά το θάνατό του, η διαχείριση του Μονοπωλίου πέρασε από 

πολλά χέρια, όπως των Θανάση Σαπουντζή,  Χρήστου Κοτζιά και Περικλή Πέιου, 

στη δεκαετία του 1960. Τελευταίος διαχειριστής ήταν ο Δημήτριος 

Παπανέστωρας. Το ελληνικό μονοπώλιο καταργήθηκε την 1-1-1986 με το 

προεδρικό διάταγμα 604/19852. 

 
1 Ιστορία της οικονομίας της Ελλάδας. Διαθέσιμο στο: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC
%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC
%CE%B4%CE%B1%CF%82 (Ημερομηνία πρόσβασης 22/2/2016). 
2 Μεκάσης, Δ. (1996). Τα παλιά επαγγέλματα της Φλώρινας. Τόμος Β΄. Φλώρινα: Πρέσπες 1996, 
102 – 103. Προφορική μαρτυρία του Θανάση Βογιατζή (Goose, 30-11-2015). 



 

   Στο κτίριο του Μονοπωλίου λειτούργησε για αρκετά χρόνια, στη συνέχεια, 

ομώνυμο κέντρο διασκέδασης, το οποίο το 2000 μετονομάστηκε σε Γιάζι, 

επιλέγοντας να δώσει το στίγμα της περιοχής3.   
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3 Προφορική μαρτυρία του Αλέκου Καμπασνίτσαλη (Δον Κιχώτης, 30-1-2016). 


