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µόνον τας απόψεις των συγγραφέων.
O∆HΓIEΣ ΠPOΣ TOYΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ
∆ιά της παρούσης εξαµηνιαίας εκδόσεως αποβλέποµεν να παρουσιάσωµεν διερευνητικάς εργασίας δοκίµων
οικονοµιλόγων, καθώς επίσης και οικονοµιλόγων της νέας γενεάς, οι οποίοι ενδιαφέρονται δια την εξέλιξιν
της οικονοµικής ζωής και της οικονοµικής σκέψεως.
Tο "Aρχείον Oικονοµικής Iστορίας" σκοπόν έχει να φωτίση την οικονοµικήν πολιτικήν δια του ιστορικού υλικού
και της οικονοµικής σκέψεως. Tο "Aρχείον", επίσης, επιθυµώντας όπως συµπληρώση την αποστολήν του επί του πεδίου της Oικονοµικής, θα δηµοσιεύη και επίλεκτα πονήµατα αφορώντα εις γενικώτερον επιστηµονικόν ενδιαφέρον.
Aι αποστελλόµενοι εργασίαι, οι οποίαι εγκρίνονται, κατόπιν κρίσεως αρµοδίων κριτών, ειδικών επί του
περιεχοµένου της εργασίας, πρέπει να τας χαρακτηρίζη απαραιτήτως η πρωτοτυπία και να µην έχουν δηµοσιευθή ή υποβληθή δια δηµοσίευσιν εις έτερον περιοδικόν. Aι διαδικασίαι και οι προϋποθέσεις υποβολής άρθρων έχουν ως ακολούθως:
1. Tο άρθρον υποβάλλεται εις δύο αντίτυπα δακτυλογραφηµένα, µεγέθους A4 (τυπωµένη η µία µόνον όψις) και µε
αριθµόν σελίδων που δεν θα υπερβαίνη τας 25, µετά των υποσηµειώσεων. Γλώσσα των άρθρων είναι µόνον η Eλληνική ή η Aγγλική, και θα πρέπει να συνοδεύονται από περίληψιν (abstract) εις την αγγλικήν γλώσσαν (έως 120 λέξεις).
2. Eις την πρώτην σελίδα του άρθρου, εκτός από τον τίτλο να υπάρχη το ονοµατεπώνυµο του/των συγγραφέως/ων (µε κεφαλαία), καθώς και το Ίδρυµα εις το οποίον ούτος/οι εργάζεται/ονται (Σχολή, Iνστιτούτον,
Eρευνητικόν Kέντρον κ.λπ.). Aναφορά ευχαριστιών ή πρωτογενούς πηγής προέλευσης του άρθρου πρέπει να
γίνεται µε αστερίσκον εις υποσηµείωσιν εις το κάτωθεν µέρος της πρώτης σελίδος.
3. Oι Πίνακες ή ∆ιαγράµµατα, που τυχόν υπάρχουν εις το κείµενον, πρέπει να είναι καθαρογραµµένα µετά τίτλου και
συνεχή αρίθµησιν (π.χ. Πίναξ 1, ∆ιάγραµµα 1 κ.λπ.) το µέγεθος των οποίων να µην υπερβαίνη αυτό της µιας σελίδος.
4. Aι παράγραφοι και υποπαράγραφοι πρέπει να είναι ηριθµηµέναι µε αραβικούς αριθµούς, αρχίζοντας την
αρίθµησιν από την εισαγωγήν (π.χ. 1, 1.1., 1.2., 2., 2.1., 2.2., κ.λπ.).
5. Έκαστον άρθρον δέον να συνοδεύεται απαραιτήτως από βιβλιογραφίαν έχουσαν σχέσιν άµεσον µε το περιεχόµενον του άρθρου. Aι υποσηµειώσεις (footnotes) θα έχουν συνεχή αρίθµησιν εµφανιζόµεναι εις το κάτωθεν µέρος έκαστης σελίδος.
6. Aι βιβλιογραφικαί παραποµπαί εις το κυρίως κείµενον ή τας υποσηµειώσεις θα αναφέρουν το όνοµα του
συγγραφέως, το έτος και την σελίδαν, λ.χ., ως εξής: (G.R. Elton, 1967, σελ. 71). Aι βιβλιογραφικαί παραποµπαί
εις την τελευταίαν σελίδαν του άρθρου θα αναγράφωνται κατ’ αλφαβητικήν σειράν (µε κεφαλαία τα ονόµατα
των συγγραφέων) ως ακολούθως: i) ∆ια τα βιβλία: λ.χ., ELTON, G.R. : (1967), The Practice of History,
Fontana-William Collins Sons & Co., London, ii) ∆ια τα άρθρα: λ.χ., SINGLETON, J. : (1994), "The cotton
industry and the British war effort, 1914-1918", The Econimic History Review, Tοµ. XLVII, No 3, σσ. 601-618.
7. Tα υποβαλλόµενα άρθρα, εφόσον πληρούν τας ως άνω προϋποθέσεις προωθούνται προς κρίσιν από τους
υπευθύνους της Συντάξεως του Περιοδικού.
8. H Σύνταξις του Περιοδικού ουδεµίαν έχει υποχρεώσιν, δια δηµοσίευσιν των υποβαλλοµένων άρθρων, τα
δε χειρόγραφα τα οποία δεν εδηµοσιεύθησαν δεν επιστρέφονται. O συγγραφεύς ειδοποιείται δια την αποδοχήν
ή µη του άρθρου του, ή ακόµη δια την αποδοχήν µε υποχρέωσιν ανταποκρίσεως εις διορθώσεις ή υποδείξεις
των κριτών ή των υπευθύνων της Συντάξεως. Όταν ο συγγραφεύς διορθώνη τα δοκίµια που του αποστέλλονται, δεν επιτρέπεται να κάµη προσθήκας, αλλαγάς ή ανασελιδώσεις του κειµένου. H µη έγκαιρη επιστροφή
των δοκιµίων συνεπάγεται τη µη συµπερίληψιν του άρθρου εις το υπό έκδοσιν Tεύχος.
9. Tα άρθρα υποβάλλονται εις την ∆ιεύθυνσιν του Περιοδικού, ως εξής: Oµότιµον Kαθηγητήν κ. Λ.Θ. Xουµανίδην, Πατριάρχη Γρηγορίου E' 5-7, Aµαρούσιον - 151 22, τηλ. 8066.650, ή εις τον Yπέυθυνο Συντάξεως ως
εξής: ∆ρα κ. ∆ιονύσιον ∆. Iθακήσιον, Φανερωµένης 25, Xολαργός - 155 61, τηλ. 6546.194. Oι επιθυµούντες
παλαιά τεύχη δύνανται να απευθύνονται εις την Γραµµατείαν του Περιοδικού ως εξής: ∆ρα κ. Aναστάσιον ∆.
Kαραγιάννην, Nεοπτολέµου 2, Aίγινα - 180 10, τηλ. 0297 - 22.258, ή εις την Oικονοµικήν ∆ιαχείρισιν του Περιοδικού, ως εξής: ∆ρα κ. Πέτρον A. Kιόχον, Λεωφόρος Γαλατσίου 84, Aθήναι - 111 46, τηλ. 2910.866. ∆ια
διαφόρους άλλας πληροφορίας, οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να απευθύνωνται εις τον Yπεύθυνον ∆ηµοσίων
Σχέσεων του Περιοδικού, ως εξής: ∆ρα κ. Kωνσταντίνον A. Zώην, Eυρυδάµαντος 22, Aθήναι - 117 45, τηλ.
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS
By the presented semi-annual edition we aim at presentinmg the exploratory works of experienced
economists as well as that of economists of the younger generation who are interested in the development of
economic life and economic thought.
Above all the "Archives of Economic History" will endeavour to illuminate the economic policy through
historical material and the economic thought. The "Archives" also in order to cmplete its mission on the field of
Economics it should also publish some selected papers of general scientific interest.
These submitted papers, which are approved by specialists in the field (referees), must be original work and
not have been published previously or are not currently being considered for publication elsewere (confirmed by a
letter). The following procedures and conditions for the articles submission should be taken into consideration:
1. Each article is submitted in two copies. Type on only one side of an A4 size paper. The number of pages
should not exceed 25 with footnotes included. The articles must be written either in Greek or in English and
contain an abstract (written in English) not exceeding 120 words.
2. The title of the article, the name and surname of the author/authors (in capitals) and the Institution
(University, School, Department, Research Center, etc.) in which the author works, should be clearly inducated
and appears along with the corpus of it. Acnkowledgements of references of the original source of the articles
should be denoted by an asteridk at the bottom of the first page. Any relevant information (full address, telephone
etc.) should be included in a separate page which will accompany the article.
3. Tables or Graphs (figures and illustration) should be written clearly, with a title (heading) and numbering
(e.g. Table 1, Grahp 1 e.t.c.), the shape and size of which should be that of the regular page (A4).
4. Paragraphs must be numbered by arabic numbers, starting from indroduction (e.g. 1, 1.1., 1.2., 2., 2.1., 2.2.,
etc.).
5. Each aricle should be accompanied by the bibliography direclty relevant to the subject of the article.
Footnotes should be consecutively numbered, appearing at the bottom side of the page.
6. Quotations cited in the main text or in the footnotes refer to the surname of the author, year of the
publication and page numbers, susch as : (G.R. Elton, 1967, p. 71). Bibliographical references on the last page of
the article should be written in alphabetical order, as follows : i) For books : e.g. ELTON, G.R. : (1967), The
Practice of History, Fontana-William Collins Sons & Co., London, ii) For articles : e.g. SINGLETON, J. : (1994),
"The cootton industry and the British war effort, 1914-1918", The Economic History Review, Vol. XLVII, No 3,
pp. 601-618.
7. Those of the submitted articles that fulfil the above conditions are forwarded to referees for judjement.
8 The editorial board has no obligation to publish the submitted articels and the manuscripts are not published
are not usually send back to the authors. The author is informed about the acceptance or not of his/her article or
about the acceptance with obligation to respond to corrections and proposals of the referee or the editorial board.
When the author does the proofs reading of the articles is not allowed to add, change or repage to text. Failure to a
timely return of the proofs implies that the article will not be included in the current issue.
9. Articles should be submitted to the following address: Director, Emeritus, Professor, L. Th. Houmanidis, 57, P. Gregoriou E' str., Amaroussion - 151 22, Greece, tel. (01) - 8066.650, or the Executive Editor, Dr.
Dionyssios D. Ithakissios, 25, Faneromenis str., Holargos - 155 61, Greece, tel. (01) - 6546.194. Readers who
desire to aquire copies of the old issues should contact, the Secreteriat of the Magazine, Dr. Anastassios D.
Karayannis, 2, Neoptolemou str., Aegina - 180 10, Greece, tel. (0297 ) - 22.258, or the Finance Manager, Dr.
Petros A. Kiochos, 84, Galatsiou aven., athens - 111 46, Greece, tel. (01) - 2910.866. For further information
contact, Dr. Constantinos A. Zois, 22, Evridamantoς str., Athens - 117 45, Greece, tel. (01) - 9335.532.
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ΣYNOΠTIKH ΘE·PHΣIΣ THΣ OIKONOMIKHΣ
EΞEΛIΞE·Σ THΣ EΛΛA∆OΣ KATA TON 2Oον AIΩNA
Λ.Θ. XOYMANI∆H

Oµοτίµου Kαθηγητού Πανεπιστηµίου Πειραιώς

1. Aπό το 1900 µέχρι και την Mικρασιατικήν καταστροφήν
1. O αναγνώστης του παρόντος πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι ο
γράφων αναφέρεται εις ωρισµένα γεγονότα τα οποία, κατ’ αυτόν, εσηµάδευσαν την οικονοµικήν εξέλιξιν της χώρας µας χωρίς να υπεισέρχεται εις λεπτοµερείας, τας οποίας δύναται ο αναγνώστης να εξεύρη εις
την ελληνικήν βιβλιογραφίαν που αφορά εις την Oικονοµικήν Iστορίαν
της Eλλάδος.
O 20ος αιών κληρονοµεί εκ του 19ου αιώνος δια την Eλλάδα, δηµοσιονοµικάς δυσχερείας, ανωµαλίας, έλλειψιν πολιτικής σταθερότητος
και ωριµότητος, καθώς και ορθολογισµού, οµού µε την χρωκοπίαν του
1893, την εθνικήν ταπείνωσιν του 1897 και του επιβληθέντος ∆ιεθνούς
Oικονοµικού Eλέγχου.
Eν µέσω αυτής της τόσον δυσκόλου δια το µέλλον της χώρας καταστάσεως το Έθνος ανεζήτησε την απαλλαγήν του εκ της πεπαλαιωθείσης πολιτικής ηγεσίας του. Yπό τας συνθήκας ταύτας, του λαού µη δυναµένου να εκφύγη εκ της παγιδεύσεώς του εκ των πολιτικών κοµµάτων, µόνος παράγων διανοίξεως ελπιδοφόρου οδού διά το Έθνος ήτο ο
στρατός, ο οποίος και προέβη εις την σωτήριον, τότε, επανάστασιν του
1909, άνευ επιδιώξεων προς ικανοποίησιν ατοµικών φιλοδοξιών.
O στρατός µε πρωταγωνιστάς τους νέους αξιωµατικούς και ηγέτην
τον N. Zορµπάν, και η οµάς των κληθέντων "Iαπώνων" εκ του πολιτικού στίβου, καθώς και οι διάφοροι µετριοπαθείς σοσιαλισταί εκ του

8
κοινωνικού στίβου, οι οποίοι εκινούντο προς επιβολήν µεταρρυθµίσεων υπέρ των εργατών, συνετέλεσαν δια την µεταβολήν και την εµφάνισιν εις τον προσκήνιον της ελληνικής πολιτικής σκηνής του Eλευθέριου
Bενιζέλου. Tο ευνοϊκόν κλίµα δια την εµφάνισιν νέας ηγεσίας και πορείας του "Έθνους προετοίµασε και ο τότε αρθρογράφος της "Aκροπόλεως" Bλάσσης Γαβριηλίδης, ο οποίος εκφράζων τας απόψεις της οµάδος των εν τη Bουλή (1906) "Iαπώνων" (Στ. ∆ραγούµης, A. Aλεξανδρής, ∆.Γούναρης, E.Pέπουλης, Π.Πρωτοπαπαδάκης, X. Bοζίκης) και
διαλυθείσαν δύο έτη αργότερον έγραφεν (30. 9. 1906) : "Hµείς όταν ζητούµεν κυβερνητικήν µεταβολήν δεν επιζητούµε µόνον τιποτένιαν βελτίωσιν προσώπων ή πραγµάτων …". "Hµείς ζητούµε ριζικήν µεταβολήν
προσώπων και πραγµάτων. Hµείς θέλουµεν να γίνωµεν οι Iάπωνες της
Eγγύς Aνατολής πανηγυρικώς εισερχόµενοι εις µίαν περίοδον µεταβολής, την οποίαν θα παρακολουθούν εδώ αι Ξέναι ∆υνάµεις και η οποία
θα ξεφουντώση, µετά µίαν δεκαετίαν, µε νέαν πράγµατι Eλλάδα και νέον πράγµατι Eλληνισµόν".
2. Aπό του 1880 η Eλλάς κινείται προς απογείωσιν της οικονοµίας
της µε συνεχή αύξησιν του αγροτικού προϊόντος, την ύψωσιν της αγοραστικής δυνάµεως, την καλλιτέραν οργάνωσιν της τραπεζικής πίστεως
και το αυξανόµενον εξωτερικόν εµπόριον. Eπίσης ηυξήθη και ο πληθυσµός ένεκα της διαφυγής Eλλήνων εκ της Bουλγαρίας, συνεπεία του
βουλγαρικού πραξικοπήµατος (1903), της µπολσεβικής επαναστάσεως
(1917) και κατόπιν µε της Mικρασιατικής καταστροφής (1922). Eποµένως η µεταξύ τέλους του 19ου αιώνος και αρχής του 20ου αιώνος περίοδος είναι ακόµη η της προς την απογείωσιν οδός της οικονοµικής
αναπτύξεως της Eλλάδος διακρινοµένης δια την περαιτέρω πρόοδόν
της εις την µεταποίησιν αλλά και την υϊοθέτησιν του προστατευτισµού
χάριν αναπτύξεώς της µε δασµόν 5% επί πρώτων υλών, 10% επί ηµικατεργασµένων προϊόντων και 15% επί ετοίµων βιοµηχανικών προϊόντων. Kατά την αυτήν περίοδον πληθύνονται και αυξάνονται τα αστικά
κέντρα, συµπληρούται το συγκοινωνιακόν δίκτυον, αναπτύσσεται η
ατµοπλοϊα, αυξάνεται το αγροτικόν εισόδηµα δια να ζητήση προϊόντα
της βιοµηχανίας, εισρέουν κεφάλαια εκ του εξωτερικού, το δε πλεονάζον εργατικόν δυναµικόν εξευρίσκει διέξοδον και εις την µετανάστευσιν (1890 - 1900). H Eλλάς πάντως, κατά το διάστηµα τούτο, τελεί υπό
την επιρροήν του τότε πολιτικού κατεστηµένου (τζακιών), των ατοµικών φιλοδοξιών, και της ξένης εξαρτήσεως, πολιτικής και οικονοµικής.
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H δευτέρα µάλιστα ιδιαιτέρως ενισχύθη µε την πτώχευσιν του 1893,
οπότε τα ελλείµµατα του Προϋπολογισµού διεδέχοντο το εν το άλλο,
του ∆ηµοσίου απορροφώντος τα έσοδα, της δε τιµής του συναλλάγµατος συνεχώς ανερχοµένης.
Eνταύθα δεν πρέπει να αποφύγωµεν να αναφέρωµεν και δύο γεγονότα συντελέσαντα εις την ήδη οικονοµικήν εξάρτησιν της Eλλάδος εκ
του Eξωτερικού : α) τον συνεχή δανεισµόν και β) την ανικανότητα χειρισµού των πόρων της χώρας. ∆έον δε να ληφθή υπ’ όψιν και η από µέρους των ξένων χρηµατιστών εκµετάλλευσις της αδυναµίας των οικονοµικών µας, ώστε τα συναπτόµενα δάνεια τελικώς να επιβαρύνουν
αντί να ωφελούν οικονοµικώς την χώραν µας. Kαι εντός της τοιαύτης
καταστάσεως αντί να λέγεται η αλήθεια προς αντιµετώπισιν των κινδύνων, εδηµοσιεύοντο πλασµατικοί προϋπολογισµοί χάριν της αποκρύψεως της αληθείας αλλά και των πολιτικών κοµµατικών σκοπών.
H επανάστασις του 1909 ήτο φυσικόν επακόλουθον όλων αυτών και
δη των µειώσεων που υπέστη η χώρα το 1897 µε την ήτταν της και την
επιβολήν του ∆.O.E., οπότε η Eλλάς υπεχρεώθη να καταβάλη 95 εκατοµ. χρυσά φράγκα και 1 εκατοµ. τουρκικάς λίρας προς αποζηµίωσιν
ιδιωτών (Nόµος BPIΘ, 1898). Προς τούτο η Eλλάς προέβη εις εξασφάλισιν δανείου 170 εκατοµ. χρυσών φράγκων πράγµα που εκλόνισε τα
δηµόσια οικονοµικά της. H επανάστασις όµως εκείνη ανέδειξε τον
Eλευθέριον Bενιζέλον, του οποίου η εξωτερική πολιτική συνεδέθη µε
τους νικηφόρους µετέπειτα πολέµους χάριν της απελευθερώσεως πατρίου εδάφους και των κατοικούντων Eλλήνων εις αυτό. Oι πόλεµοι
όµως ούτοι επεβάρυναν το ∆ηµόσιον µε τα συναφθέντα δάνεια, τα
οποία προς εξυπηρέτησίν των απερρόφουν το 32% των κρατικών δαπανών, ενώ αι στρατιωτικαί τοιαύται, το 1914, ανήλθον εις το επίπεδον
του 39%.
Tο 1915 η Eλλάς χάρις εις την συνεχισθείσαν σιδηροδροµικήν γραµµήν των ΣEK (1912) ηνώθη σιδηροδροµικώς µε την Eυρώπην, και πλην
του Tαχυδροµικού Tαµιευτηρίου (1912) ιδρύθησαν και Tράπεζαι, ως η
της Aνατολής (1904), η Λαϊκή Tράπεζα (1905), η Eµπορική Tράπεζα
(1907) κ.α., καθώς και το Eµπορικόν και Bιοµηχανικόν Eπιµελητήριον
(1914).
3. H Eλλάς εµπλακείσα εις τον A' Παγκόσµιον Πόλεµον, πτωχή
όµως ακόµη εις κεφάλαια, ειδίκευσιν εργασίας, συγκοινωνικόν δίκτυον,
τεχνικόν εξοπλισµόν και µε έδαφος ορεινόν, απεδόθη εις αγώνα λίαν
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δαπανηρόν διά τας δυνατότητάς της, διά τον λόγον δε τούτον ανεζήτει
πάντοτε συνδροµήν από µέρους των συµµάχων της, τούτων βεβαίως
επωφελουµένων κατά το µέγιστον. O Eλευθέριος Bενιζέλος όµως ενώ
ήτο λίαν ικανός εις την εξωτερικήν πολιτικήν - εξαιρουµένων ωρισµένων σφαλµάτων του- δεν ήτο τόσον καλός εις την οικονοµικήν πολιτικήν, προσπαθείσας βεβαίως δια την πραγµατοποίησιν την Mεγάλης
Eλλάδος, χωρίς όµως να έχη την απαιτουµένην προς τον σκοπόν τούτον οικονοµικήν υποδοµήν, και φυσικά µε ένα λαόν κουρασµένον εκ
των συνεχών πολέµων.
Yπό τας συνθήκας αυτάς η συνέχισις του Eλληνο- Tουρκικού πολέµου, µετά την πραγµατοποιηθείσαν ανακωχήν (1919), κατέληξε εις το
πολιτικόν ολέθριον λάθος των αντιµαχοµένων πολιτικών µερίδων και
την υπονόµευσίν µας υπό των "συµµάχων" µας εις την Mικρασιατικήν
καταστροφήν (1922) διά να επακολουθήση η Συνθήκη της Λωζάννης (30
Iανουαρίου 1923). Eπί τη βάσει της Συνθήκης αυτής έγιναν ανταλλαγαί
πληθυσµού -εις βάρος όµως της Eλλάδος- και κατωχυρώθησαν τα δικαιώµατα των µουσουλµανικών µειονοτήτων χωρίς και να προσδιοριθή ποίοι είναι αυτοί (!). Eπίσης κατεβλήθησαν µερικώς αι περιουσίαι
των κατακλυσάντων την Eλλάδα προσφύγων, οι οποίοι στιβαχθέντες
ως αγέλαι ανά τους διαφόρους συνοικισµούς απετέλεσαν ευνοϊκήν
αγοράν δια την ελληνικήν βιοµηχανίαν, καθώς επίσης και δια τον κοµµατισµόν, προσπαθούντα δι’ υποσχέσεων ή επιβαρύνοντας µε κατηγορίας τον αντίπαλον δια την τραγικήν θέσιν των προσφύγων να θηρεύση
ψήφους.
Eίναι γεγονός ότι η ανάπτυξις της ελληνικής βιοµηχανίας ωφείλετο
εις το φίλεργον και προοδευτικόν προσφυγικόν στοιχείον, πρέπει όµως
να οµοληγηθή ότι επίσης ωφείλετο και εις τα χαµηλά ηµεροµίσθια µόλις καλύπτοντα το ελάχιστον συντηρήσεως αλλά και διαµορφούµενα
και κάτω τούτου.
Συνεπώς το έδαφος ήτο γόνιµον διά να εµφανισθή και το φιλεργατικόν κίνηµα από πλευράς πολιτικών ανδρών αλλά και των Kοινωνιολόγων (1906) του Aλεξάνδρου Παπαναστασίου οι οποίοι όπως και οι "Iάπωνες" όχι ολιγώτερον συνέβαλον εις την νέαν πολιτικήν ηγεσίαν και
την ψήφισιν ευεργετικών νόµων και µέτρων υπέρ των εργατών και των
της θαλάσσης, το δε έτος 1920 ιδρύθη και η ΠNO (Πανελλήνιος Nαυτική Oµοσπονδία). Aπό των αρχών του 20ου αιώνος πάντως εψηφίσθησαν υπέρ των εργατών Nόµοι όπως ο υπό του Φωκίωνος Nέγρη "περί

11
περιθάλψεως των εν µεταλλείοις παθόντων και των οικογενειών αυτών
"(1901)", ο νόµος περί "Kυριακής αργίας" (1909) και ο του 1912 "περί
προστασίας ανηλίκων και γυναικών" αι οποίαι το 1920 ίδρυσαν και
τον "Σύνδεσµον Eλληνίδων" υπέρ των δικαιωµάτων της γυναικός.
Kατά το διάστηµα του Mικρασιατικού Πολέµου το Kράτος είχεν
ανάγκην οικονοµικών µέσων προς αντιµετώπισιν των δαπανών του,
διά τούτο και ο πληθωρισµός κατέστη απειλητικός µε την αναγκαστικήν κυκλοφορίαν χρήµατος 600 εκατοµµυρίων δραχµών που απεστερούντο καλύµµατος. Tην εκ του πληθωρισµού ταύτην κατάστασιν προσεπάθησε να αντιµετωπίση ο Π. Πρωτοπαπαδάκης δι ευφυούς τρόπου,
διχοτοµήσας το χαρτονόµισµα, του οποίου το ήµισυ παρέµεινεν εν κυκλοφορία, το δε έτερον αντηλλάγη υποχρεωτικώς προς τίτλους εσωτερικού δανείου. Tο εγχείρηµα όµως τούτο του Πρωτοπαπαδάκη απέτυχεν ένεκα του πλήθους των εισρευσάντων εις της χώραν προσφύγων
και της τότε επιστρατεύσεως, αλλά και της ανόδου της αγγλικής λίρας.
Kατά την Bενιζελικήν περίοδον η Eθνική Oικονοµία γενικώς προοδεύει και από του 1923 αρχίζει η απογείωσίς της, γίνονται δηµόσια έργα· και υπό τύπον δανείων εισέρχονται ξένα κεφάλαια εις την χώραν
και ιδρύεται το Xρηµατιστήριον Eµπορευµάτων (1923), καθώς και το
Xρηµατιστήριον Aθηνών (1928). Eπίσης ιδρύθησαν νέα Yπουργεία,
επροστατεύθη ο Έλλην γεωργός, έγιναν απαλλοτριώσεις τσιφλικίων
υπέρ ακτηµόνων γεωργών, εβελτιώθη η αξία του εθνικού νοµίσµατος,
ώστε να φθάση την τιµήν του αρτίου, ο δε ευεργετικός νόµος 139 IΘ΄
του 1928 επέφερε συρροήν συναλλάγµατος εκ του εξωτερικού υπό µορφήν κερδών και εµβασµάτων της εµπορικής ναυτιλίας. Eπίσης από του
1919 εβελτιώθη και το φορολογικόν σύστηµα διά του νόµου 1640 περί
φορολογίας καθαρών προσόδων, ο δε νόµος 1641, περιέλαβε και φορολογίαν κληρονοµίας, προικός και δωρεών, διά δε του νόµου 1642 επεβαρύνθη η αυτόµατος υπερτίµησις ακινήτων.
Eποµένως πλην των εµµέσων φόρων ηκολουθήθη και η φορολογική
πολιτική των αµέσων φόρων, οι οποίοι όµως την εποχή εκείνην δεν
ηδύναντο να προσλάβουν το µέγεθος και το είδος αυτών της σήµερον.
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2. Aπό της Mικρασιατικής Kαταστροφής µέχρι του β' Παγκοσµίου
Πολέµου
1. H ήττα εις M. Aσίαν εσήµαινε τον εθνικόν διχασµόν και την αναστάτωσιν της πολιτικής ζωής της χώρας. Aι δικτατορίαι, τα στρατιωτικά κινήµατα αλλά και τα τοκοχρεωλύσια δεν άφησαν την Eλλάδα να
ανασάνη, και µόνον η Nαυτιλία παρουσίασε πρόοδον µε την ικανότητα
των Eλλήνων εφοπλιστών και των Eλλήνων ναυτεργατών. ∆εν πρέπει
άλλωστε να λησµονώµεν ότι η Oρθοδοξία και η Nαυτιλία είναι η σπονδυλική στήλη του Έθνους. H βιοµηχανία εσηµείωσε και αύτη πρόοδον,
παρά ταύτα όµως ο Έλλην εξηκολούθησε να είναι κυρίως µεταπράτης,
ενώ η χώρα υπέφερε συνεχώς από το παθητικόν εµπορικόν ισοζύγιόν
της. Oύτε όµως και το ισοζύγιον πληρωµών της ενεφάνιζε αισιόδοξον
εικόνα, παρά τα εµβάσµατα των ελλήνων ναυτικών και του αποδήµου
ελληνισµού.
Ήτο συνεπώς φυσικόν η Mεγάλη Ύφεσις (1929 - 1933) να µη αφήση
αβάλωτον την Eλλάδα. Aι προσπάθειαι του Bενιζέλου, κατά την εποχήν αυτήν, προς συγκρότησιν Oικουµενικής Kυβερνήσεως συνήντησαν
την αντίδρασιν του Παναγή Tσαλδάρη, ο οποίος υπεστήριξεν ότι η τοιαύτη κυβέρνησις θα κατεπόντιζε τα κόµµατα, προεξοφλών κατ’ αυτόν
τον τρόπον την ανικανότητα των τότε κοµµάτων. Πλήν των διενέξεων
εις τον πολιτικόν στίβον και εις τον ακαδηµαϊκόν εγένοντο συζητήσεις,
αι οποίαι όµως δεν έφερον τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, εφ’ όσον
και οι προς τον σκοπόν τούτον συγκροτηµένοι εις Eπιτροπάς διεφώνουν. Ήδη το 1926 συνεστήθη Eπιτροπή Eµπειρογνωµόνων, ως η Συµβουλευτική Eπιτροπή του Yπουργού Oικονοµικών, µε Πρόεδρον τον
Π.Bουρλούµην και µέλη, τον A. Aνδρεάδην, τον A. ∆ιοµήδην, τον Kυρ.
Bαρβαρέσον, τον Eπ. Xαρίλαον κ.α. ταύτης όµως απεχώρησεν ο Aνδρέας Aνδρεάδης, ως τούτο είχε πράξει µετά του Eπ. Xαρίλαον εις την επί
των Oικονοµικών Eπιτροπήν επί πρωθυπουργίας A. Παπαναστασίου,
όταν παρέµειναν εις αυτήν µόνον οι ∆.Kαλιτσουνάκις, A.Σβώλος, Aντ.
Πρέκας, Γ. Στρίγκος, Π.∆εληγιάννης, Θ.Kουτούπης, Λέων. Θεοχάρους
και Σπ. Aντωνιάδης.
Tο έτος 1928 ιδρύθη η Tράπεζα της Eλλάδος αναλαβούσα το έργον
της Eκδοτικής Tραπέζης, το οποίον εξήσκει µέχρι τότε η Eθνική Tράπεζα. Όταν δε η Mεγάλη Ύφεσις εκάλυψε και την Eλλάδα, τότε ο A.
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Aνδρεάδης προέτεινε σειράν φορολογικών µέτρων, περικοπής διαπανών, περιορισµόν της γραφειοκρατίας και εξαφάνισιν της ρουσφετολογίας. O K. ∆εµερτζής, από της ιδικής τους πλευράς, διεκήρυσσεν -πολύ
ορθώς- ότι άνευ πολιτικής σταθερότητος ουδεµία κρίσις ηδύνατο να
αντιµατωπισθή, ο δε A. Mιχαλακόπουλος υπεστήριξε τον περιορισµόν
των στρατιωτικών δαπανών.
Tο έτος 1932 ο Mαρής υπεστήριξεν ορθώς την υϊοθέτησιν δηµοσίων
έργων και την ελάττωσιν του ελλείµµατος του ισοζυγίου πληρωµών,
ενώ έτεροι απέδωσαν την κρίσιν εις την απαγόρευσιν της µεταναστεύσεως εις Aµερικήν, η οποία -κατ’ αυτούς- προεκάλεσε την ανεργίαν!
∆εν πρέπει όµως να λησµονώµεν ότι την εποχήν εκείνην εν Eλλάδι το
κυριαρχούν δόγµα εις τον κοινωνικόν και οικονοµικόν στίβον ήτο το
φιλελεύθερον.
2. H περίοδος 1923 - 1935 είναι µια και πλέον δεκαετία κατά την
οποίαν σηµειούται πρόοδος µε διστακτικά βήµατα και η οποία πρόοδος ωφείλετο κυρίως -ως ελέχθη- εις το προσφυγικόν στοιχείον το
οποίον προσέφερε σπουδαίους επιχειρηµατίας αλλά και εργατικόν δυναµικόν αµειβόµενον όµως µε το ελάχιστον συντηρήσεως, και κάτω
τούτου, διά να προκύψη και κοινωνικόν πρόβληµα. Πέρα όµως τούτων
έγιναν και απαλλοτριώσεις τσιφλικίων δια να ευνοηθή ο αστικοδηµοκρατικός µετασχηµατισµός της χώρας και να αφυπνισθή και ο παλαιοελλαδίτης, ώστε να επιδοθή και εις έτερα παραγωγικά έργα πλήν των
παραδοσιακών εκείνων της θαλάσσης.
Παρ’ όλον ότι το Tραπεζικόν σύστηµα, από το έτος 1927, προσέφερε
πολλάς υπηρεσίας δεν δυνάµεθα να είπωµεν ότι µε τας αναπτυσσοµένας ανάγκας της γεωργίας, της βιοµηχανίας και του εµπορίου πως θα
ηδύνατο να ανταποκριθή εις τας τότε απαιτήσεις.
Aι υφιστάµεναι µεταξύ 1928 - 1932 Tράπεζαι, ανερχόµεναι εις πλέον
των 40, ήσαν ανίσου οικονοµικής και πιστωδοτικής ικανότητος και περιωρισµένης ειδικεύσεως. H Tράπεζα Πίστεως, η Tράπεζα Aθηνών, η
Iονική Tράπεζα, η Tράπεζα Πειραιώς πάντως ενίσχυον την οικονοµικήν δραστηριότητα µε επί κεφαλής την Eθνικήν Tράπεζαν, η οποία ήτο
και εκδοτική, οπότε το 1928 το έργον τούτο ανέλαβεν η Tράπεζα Eλλάδος (Aνώνυµος Eταιρεία) µε το δικαίωµα του καθορισµού της εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής και της εξασφαλίσεως της σταθερότητος της εσωτερικής και εξωτερικής αξίας της δραχµής. Tο έτος 1929
ιδρύθη και η Aγροτική Tράπεζα της Eλλάδος µε την συµπαράστασιν της
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Tραπέζης της Eλλάδος και της Eθνικής Tραπέζης της Eλλάδος προς
τον σκοπόν να ανακουφισθή ο αγρότης εκ της εκµεταλλεύσεώς του υπό
του τοκογλύφου, µολονότι η Tράπεζα αύτη δεν επέτυχε πλήρως εις τον
σκοπόν δια τον οποίον ιδρύθη, έτι δε και σήµερον η Tράπεζα αυτή πάσχει.
Tο έτος 1931 υπετιµήθη η αγγλική λίρα µε επιπτώσεις επί της ελληνικής δραχµής διά να κλονισθή η προς αυτήν εµπιστοσύνη, ώστε κατά
την κρίσιν (1931-1933) να υποφέρη το ελληνικόν νόµισµα. Προς τον
σκοπόν τούτον εθεσπίσθησαν οι νόµοι 5422, 5426 και 5552 προς έλεγχον του ξένου συναλλάγµατος, προσέτι δε ετέθησαν υπό έλεγχον και αι
εισαγωγαί και εξαγωγαί εµπορευµάτων και αξιών, καθώς και η εφαρµογή του clearing διά τας µετά των ξένων χωρών εµπορικάς συναλλαγάς. H ανωµαλία εις τον χώρον της πολιτικής και η αθλία κατάστασις
των οικονοµικών της χώρας µε τον επερχόµενον B' Παγκόσµιον Πόλεµον είχον ως αποτέλεσµα την επαναφοράν της βασιλείας και την -µετά
την ασυνεννοησίαν και ανικανότητα των κοµµάτων- δικτατορίαν του
Iωάννου Mεταξά.
Kατά την περίοδον ταύτην η Eλλάς επανεξοπλίσθη κατά ξηράν, αέρα και θάλασσαν και προέβη εις οχυρωµατικά έργα, ιδρύθη Yπουργείον Tύπου και Tουρισµού, ενισχύθη ιδιαιτέρως η γεωργία και ιδρύθη το
IKA. O επελθών πόλεµος διέσωσε τον Mεταξά εκ της φθοράς του, και
λόγω χρόνου και ένεκα των δηµοκρατικών αισθηµάτων του λαού µας,
ο οποίος δεν θα ηνήχετο επί µακρόν χρόνον την δικτατορίαν. H ελληνική οικονοµία όµως παρά την σηµειωθείσαν προσπάθειαν και τα εκ ταύτης επιτεύγµατα (σταθεροποίησιν δραχµής, επαύξησιν εθνικού προϊόντος, των αποθεµάτων συναλλάγµατος κ.λ.π.) εξηκολούθησε να έχη
ανεπτυγµένον τον πρωτογενή τοµέα, εν σχέσει προς τον δευτερογενή
και να είναι δανειοδοτουµένη. H κεϋνσιανή δε επανάστασις του 1936
δεν προεκάλεσε και αναλόγους επιπτώσεις εις τους ακαδηµαϊκούς κύκους, δια να αντιµετωπίσουν την αναφερθείσαν οικονοµικήν κρίσιν. H
Oικονοµική Eπιστήµη εν Eλλάδι, εκινήθη εν τη θεωρία και πράξει περί
την θεωρίαν του Keynes, µόνον µετά το 1940 - 1945.
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3. Aπό του B' Παγκοσµίου Πολέµου µέχρι σήµερον
1. H λήξις του B' Παγκοσµίου Πολέµου έφερεν εις αντίθεσιν δύο κόσµους, τον ∆υτικόν και τον Aνατολικόν του οποίου οι οικονοµολόγοι
προέβλεπον νέαν Mεγάλην Ύφεσιν και την εκ τούτου κατάρρευσιν του
καπιταλισµού, ή και νέον Παγκόσµιον Πόλεµον ένεκα της αδυναµίας
του καπιταλισµού να αποφύγη τα αντινοµίας του. Kατ’ αυτόν τον τρόπον ετέθη και πάλιν το θέµα της κρίσεως του καπιταλισµού και του
ιµπεριαλισµού, ως ταύτα υπεστήριξεν ο Iωσήφ Στάλιν συµβουλεύων
τον τρόπον µε τον οποίον έπρεπε να γραφή σχετικόν βιβλίον Πολιτικής
Oικονοµίας εις την EΣΣ∆! Tην ανάλυσιν ταύτην των ιδεών του Στάλιν
και την επ’ αυτών κρίσιν διετύπωσε ο υποφαινόµενος µε την µελέτην
του : "Παγκοσµιότης και Kοµµουνισµός" (1953) διά της οποίας υπεστήριξε ότι δια του σχεδίου Marshal και των ∆ιεθνών Oργανισµών ετίθετο,
συν τη παρόδω του χρόνου, τέρµα εις τον ιµπεριαλισµόν και την ανισοµετρίαν του καπιταλισµού, παρατηρών ότι η παγκόσµιος οικονοµία
τείνει να γίνη ενιαία και ότι δεν υφίστατο ανάγκη να γίνη πόλεµος από
µέρους της ∆ύσεως ένεκα των δυνατοτήτων του καπιταλισµού να αυξάνη την παραγωγικότητα, αντιθέτου δέ να επέλθη η εκ των έσω κατάρρευσις του κοµµουνισµού.
Eντός του κλίµατος τούτου επί της τύχης του καπιταλισµού η Pένα
Xριστούλα εδηµοσίευσε την από σκοπιάς κριτικής του καπιταλισµού
πραγµατείαν της : "O µεταπολεµικός κόσµος" (1950) εις το "Aρχείον
Oικονοµικών και Kοινωνικών Eπιστηµών" του ∆ηµητρίου Kαλιτσουνάκι, ο Άγγελος Aγγελόπουλος δε µε το βιβλίον του "L’ Atome unira-t-il
le monde? (1956) έθεσε το ερώτηµα των συνεπειών εξ ενός ατοµικού
πολέµου και την τάσεως προς παγκόσµιον ενότητα, ενώ ο Kλαύδιος
Mπανταλούκας εδηµοσίευσε την µελέτην του : "H τύχη της κεφαλαιοκρατίας κατά τους Marx και Schumpeter", εκθέσας τας αντιλήψεις των
συγγραφέων τούτων επί της τύχης του καπιταλισµού. O Ξενοφών Zολώτας όµως ήδη εις την εν τη Aκαδηµία εναρκτήριον οµιλίαν του προέβλεψε αισιόδοξον εξέλιξιν διά τον καπιταλισµόν ωµιλήσας µε θέµα: "H
µεταµόρφωσις της κεφαλαιοκρατίας" (1953), και τας αντιλήψεις τούτου ηκολούθησαν και έτεροι συγγραφείς µε αναλόγους απόψεις.
Kατά τον Eλληνο-Iταλικόν πόλεµον (Oκτώβριος 1940 - Aπρίλιος
1941) η χρηµατική κυκλοφορία ηυξήθη κατά 72% χάριν της καλύψεως
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τών εκ του πολέµου αναγκών, ο δε δείκτης του πληθωρισµού ανήλθεν
εις 12%, επίπεδον το οποίον δεν ήτο υπερβολικόν λόγω των αναγκών
του πολέµου. Tούτο δε ωφείλετο : α) Eις την εµπιστοσύνην των Eλλήνων εις το νόµισµά των, β) εις την ελάττωσιν της κυκλοφορικής ταχύτητος του χρήµατος, γ) εις την επαύξησιν του αποθησαυρισµού και δ)
εις την σταθερότητα της συναλλαγµατικής αξίας της δραχµής εις όρους
χρυσού. Mετά το πέρας όµως του B' Παγκοσµίου Πολέµου η Eλλάς ευρέθη προ νοµισµατικής αναστατώσεως εξ αιτίας του πληθωρισµού διότι η δραχµή, κατά την διάρκειαν της µαρτυριακής κατοχής (Aπρίλιος
1941-Oκτώβριος 1944), απώλεσε την αξίαν της και η χρηµατική κυκλοφορία µέχρι της απελευθερώσεως της χώρας ανήλθεν εις δυσθεώρητα
ύψη. Ήτο τοσούτων απιθάνων διαστάσεων ο πληθωρισµός ώστε µε την
εξυγίανσιν της δραχµής το 1944 η 1 δραχµή ισούτο προς 50 δισ. δραχµών κατοχής! Mε την νέαν δραχµήν δια του Nόµου 18/11/1944 η τιµή
της αγγλικής λίρας καθωρίσθη 1 λίρα = 600 δρχ., η τοιαύτη όµως ισοτιµία δεν διετηρήθη επί µακρόν χρόνον. Tον Iούνιον του 1945 (N. 362 /
4ης Iουνίου 1945) η ισοτιµία καθωρίσθη 1 λίρα = 2000 δρχ. και 1 δολ. =
500 δρχ. διά δε του αναγκαστικού Nόµου 879 / 25ης Iανουαρίου 1946 η
ισοτιµία µετεβλήθη εις 20.000 δρχ. = 1 λίρα και 5.000 δρχ. = 1 δολ. H
πληθωριστική όµως πίεσις και η εκ των αποθεµάτων της Tραπέζης της
Eλλάδος ανάγκη επέβαλον τον Nόµον περί Πιστωτικού Eλέγχου (1948),
τον ενδιάµεσον Nόµον του 1950 και τον Nόµον περί ελέγχου των Tραπεζών (1951) ώστε η Nοµισµατική Eπιτροπή να καταστή η υπερτάτη νοµισµατική εξουσία, καθορίζουσα την νοµισµατικήν και πιστωτικήν πολιτικήν του Kράτους.
2. Mεταξύ 1944 - 1948 ο Kυριάκος Bαρβαρέσος προς αντιµετώπισιν
του πληθωρισµού υϊοθέτησε τον έλεγχον των τιµών και των ποσοτήτων
των αγαθών, επέβαλλε βαρυτέραν φορολογίαν εισοδήµατος, περιώρισε
τας εισαγωγάς, και ανεζήτησε οδόν οικονοµικής σταθερότητος. ∆υστυχώς ο Bαρβαρέσος συνήντησε αντίδρασιν εις την προσπάθειαν του αυτήν και εκ των εκ φθόνου κινουµένων συναδέλφων του και των πολιτικών φοβουµένων ανάµειξίν του εις την πολιτικήν.
O πληθωρισµός είναι ασθένεια η οποία παρακολουθεί την ζωήν της
χώρας µας, από απελευθερώσεώς της, και θα εχρειάζετο πολύ χάρτης
και µελάνι δια να αναπτύξωµεν τους λόγους περί αυτού, υπήρξε όµως
και η αιτία να δηµοσιευθούν πολλαί θεωρητικαί µελέται και άρθρα επί
της αξίας του χρήµατος, όπως αι των Ξ. Zολώτα, M. Γκολέµη, Λ. Xου-
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µανίδη, Σ. Mάξιµου, N. Γιαννακόπουλου, I. Λεβεντάκη κ.α. Tο δε φαινόµενον αυτού τούτου του πληθωρισµού ιδιαιτέρως εξητάσθη υπό πολλών οικονοµολόγων ως οι ∆. ∆ελιβάνης, A. ∆αµασκηνίδης, Γ. Kανάς,
A. Λάζαρης κ.α. ενώ µε τα δηµοσιονοµικά εν γένει θέµατα ησχολήθησαν
οι A. Aγγελόπουλος, Aθ. Σµπαρούνης, Π. ∆ερτιλής δια να ακολουθήσουν οι νεώτεροι, ο I. Kούλης, ο Σ. Kαράγιωργας, ο Γ. ∆ράκος, ο Θ. Γεωργακόπουλος κ.α.
3. Kατά το 1963 η Eλλάς παρουσιάζει εις την ύπαιθρον αναιµίαν
καλλιεργειών εξ αιτίας της µεταναστεύσεως εκατοντάδων χιλιάδων νέων ανθρώπων εις την Ξένην, µολονότι ο Παναγιώτης Kανελλόπουλος
εθεώρησε την κατάστασιν ταύτην ευλογίαν (!) παρασυρόµενος εκ της εκ
της οικονοµικής καταστάσεως της χώρας προκληθείσης ανεργίας, χωρίς να διεισδύση βαθύτερον εις το φαινόµενον τούτο. Kαι ήτοι φυσικόν
να προξενηθή αύτη ένεκα και της τότε αντιπληθωριστικής πολιτικής,
την οποίαν όµως διεδέχθη η κληθείσα πολιτική του "ελεγχοµένου πληθωρισµού". ∆ια της τοιαύτης πολιτικής εγένετο προσπάθεια να τονωθή
το σύστηµα πιστεύοντας ότι θα ηδύνατο συγχρόνως να δαµασθούν και
αι τιµαί, πράγµα το οποίον όµως δεν επετεύχθη. Eίναι γεγονός ότι τοιαύται πληθωριστικαί δοξασίαι διετυπούντο εν Eλλάδι εις ακαδηµαϊκάς
συζητήσεις και δηµοσιεύµατα, από του έτους 1949 µε έναυσµα το "παραγωγικόν χαρτονόµισµα", ως ωνόµασε τούτο ο Kαθηγητής του Πολυτεχνείου αείµνηστος Aθανάσιος Pουσόπουλος. Όπως όµως, ορθώς
ισχυρίζετο, ο Kαθηγητής οικονοµολόγος και σεβαστός µου διδάσκαλος
αείµνηστος ∆ηµήτριος Kαλιτσουνάκις, η εφαρµογή εκδόσεως χρήµατος
προς κάλυψιν παραγωγικών έργων και καλυπτοµένου τούτου υπό του
παραχθησοµένου προϊόντος θα απήτει, αφ’ ενός µεν εξάλειψιν πάσης
ιδέας περί τριβών και καθήλωσιν τιµών, αναγκών και ορέξεων του καταναλωτού, αφ’ ετέρου δε την προς τον σκοπόν τούτον την άνευ προηγουµένου εγκαθίδρυσιν αστυνοµικού καθεστώτος.
Tας προσπαθείας του Έλληνος να ανασυγκροτήση την χώραν του
ήλθε να βοηθήση ως αρωγός η εξ HΠA βοήθεια, η οποία αντικατέστησε
την Aγγλικήν, καθώς και τα συνεχή δάνεια, ενώ τα εκ των εισροών τούτων δυνάµενα να επιτευχθώσιν εχάνοντο είτε από κακήν διαχείρησιν
και λανθασµένον προγραµµατισµόν, είτε ένεκα των εσωτερικών ανωµαλιών. ∆ιότι µόνον ο εντός του Kράτους πόλεµος προξένησε απώλειαν 5 δισ. δολλαρίων, εκτός των ηθικών επιπτώσεων και του προκληθέντος µίσους που είναι συναίσθηµα καταστροφής, αντίθετον της δηµι-
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ουργικής αγάπης.
H συνεχισθείσα εν χρόνω οικονοµική και πολιτική ακαταστασία και
τα χαρακτηρίζοντα την ελληνικήν πολιτικήν σκηνήν πάθη και η µή διαφαινοµένη δυνατότης συνεχίσεως του κοινοβουλευτικού δηµακρατικού
βίου της χώρας, ένεκα της ανικανότητος και της φιλοπρωτίας, προεκάλεσε την δικτατορίαν της 21ης Aπριλίου 1967. H παλαιοκοµµατική ηγεσία αµέσως ηττήθη και εταπεινώθη ενώ ο Γεώργιος Παπανδρέου, πολύ
γέρων ήδη και ασθενών, δεν ηδύνατο να αναλάβη ευθύνας και να αντιδράση.
4. Kατά την επταετίαν εισήλθον κεφάλαια εις την Eλλάδα και συνάλλαγµα εκ των Eλλήνων του εξωτερικού, ιδιαιτέρως εξ HΠA, των εκ
Tουρκίας διωκοµένων Eλλήνων και προσφύγων εξ Aιγύπτου, και Λιβάνου. Kαι είναι µεν αληθές ότι πλείστα όσα έργα εγένοντο προς βελτίωσιν του οδικού δικτύου, των λιµένων, της εκπαιδεύσεως και δη της
Tεχνικής τοιαύτης (TEI) και διάφορα άλλα έργα τουρισµού, δεν υπήρξεν όµως οικονοµικός προγραµµατισµός µακροχρονίου αναπτύξεως
έργων παραγωγής. H δέσµευσις της δραχµής προς το δολάριον το 1971
και η κοντόφθαλµος πολιτική να ακολουθήσω µεν τας «ακροβασίας»
τούτου επέφερεν -συν τοις άλλοις- και την εµφάνισιν του πληθωρισµού, ιδίως, όταν εξεδηλώθη η κρίσις του 1973. Όχι δε ολιγωτέρας δυσµενείς συνεπείας είχεν και η πολεµική προπαρασκευή µας δι’ ένα πιθανόν πόλεµον µε την Tουρκίαν. Eντός του κλίµατος τούτου εκαλλιεργήθη και η κινητοποίησις των πολιτικών κοµµάτων προς επαναφοράν
του κοινοβουλευτισµού, ενώ ο ξένος παράγων αντέδρασε πλέον εµφανώς κατά της δικτατορίας, ώστε µε τα επακολουθήσαντα εις Kύπρον
γεγονότα να επέλθη και η πτώσης της δια να αρχίση η περίοδος της Mεταπολιτεύσεως.
H ένωσις της Eυρώπης απήτει και την συµµετοχήν του λίκνου του
πολιτισµού της και της γεφύρας της προς την Mέσην Aνατολήν και NA
Mεσόγειον, την Eλλάδα. H Eλλάς εισήλθεν εις την Kοινότητα εκ της
οποίας ήρχισαν αι συναλλαγµατικαί εισροαί. Όπως όµως συνέβη µε το
σχέδιον Marshal το ίδιον συνέβη και τώρα, επανήλθοµεν εις την παλαιάν
νοοτροπίαν, "ας είναι καλά οι ξένοι". Oύτως η χώρα ήρχισε την προσπάθειάν της άνευ σχεδιασµού και εν µέσω της ασυδοσίας των "ελευθεριών" της Mεταπολιτεύσεως και µε το δίληµµα "ή να κολυµβήση ή να
πνιγή"! Πριν προχωρήσωµεν όµως περισσότερον φρονώ ότι καθίσταται
αναγκαίον να σηµειώσωµεν εν ολίγοις τα µέχρι το διάστηµα τούτο επι-
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τευχθέντα.
5. H Eλλάς, µετά τον B' Παγκόσµιον Πόλεµον, υπέστη τεραστίας καταστοφάς, πλήν εκείνων των εις νεκρούς, τραυµατίας, απωλείας φρενών κλπ. και του λίαν καταστρεπτικού εσωτερικού πολέµου. Mε την
βοήθειαν όµως της UNRA, του σχεδίου Mάρσαλ και των επισυναφθέντων δανείων η Eλλάς κατώρθωσε, έστω και κάθιδρος, να εισέλθη εις
την οδόν της ανασυγκροτήσεώς της. Παρά ταύτα δεν επέτυχε αναλόγως
των ευνοϊκών δι’αυτήν καταστάσεων να επιτύχη υψηλοτέρους στόχους.
Kαι η τοιαύτη αποτυχία προέκυψεν εκ των εξής λόγων :
α) Tης υπάρξεως πολιτικού -εµφανούς και αφανούς- από πάσης
πλευράς αντιδραστικού κατεστηµένου µετά των παραφυάδων
του και της συνεχώς επικρατήσεως της αναξιοκρατίας, και δη
από τους 1974 και κατόπιν :
β) Tης αρνητικής πλευράς της επιρροής του ξένου παράγοντος µη
αντιληφθέντος την νοοτροπίαν του λαού µας και τα πραγµατικά
αίτια της οικονοµικής του κακοδαιµονίας, καθώς και την µη διάθεσιν τούτου ώστε η Eλλάς δια του ασανσέρ της βοηθείας του να
φθάση εις το ρετιρέ της αναπτύξεώς της.
γ) Tης συγκρούσεως των συµφερόντων των ξένων παραγόντων εις
τον ελληνικόν χώρον µε τας πολιτικάς, οικονοµικάς και κοινωνικάς προεκτάσεις των.
δ) Tης αποµακρύνσεως των Eλλήνων εκ των αξιών του παρελθόντος των και την κατά την Mεταπολίτευσιν ενθάρρυνσιν της χυδαιότητος και της ασχηµίας, και ιδία την µετά µανίας µίµησιν
των ελαττωµάτων και όχι των προτερηµάτων των άλλων λαών.
ε) Tης ελλείψεως θεµελιώδους οικονοµικής δοξασίας, από της εποχής της απελευθερώσεως της χώρας µας εκ του ναζιστοφασισµού, και της εν συνεχεία υϊοθετήσεως προγραµµάτων προχειρότητος, δηµαγωγίας και ανορθολογισµού.
στ) Tης λανθασµένης κατευθύνσεως εις την Mέσην, Aνωτέραν και
Aνωτάτην Παιδείαν, ιδία δε εις την Tεχνικήν και Oικονοµικήν εκπαίδευσιν.
ζ) Tου ευτελούς κοµµατισµού και του µη προσανατολισµού επί κοινής εθνικής εξωτερικής πολιτικής αλλά και οικονοµικής πολιτικής και συντονισµού των δυνατοτήτων του λαού µας προς την
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κατεύθυνσιν του κάλλους και των ηθικών και πολιτιστικών
αξιών. Aι ανωτέρω αρνητικαί πλευραί βεβαίως δεν απέτρεψαν
και τα εν των µεταξύ επιτευχθέντα, -τα οποία συνοπτικώς- κατά
την γνώµην του γράφοντος είναι τα εξής :
α) H βελτίωσις ωρισµένων τοµέων και συνθηκών εκπαιδεύσεως,
έστω και προχείρως προγραµµατισθείσας, καθώς και η ίδρυσις νέων Πανεπιστηµίων και Tεχνικών Σχολών Aνωτέρας Eκπαιδεύσεως.
β) H παρουσία του Kράτους ως πέµπτου συντελεστού της παραγωγής δια της συµπαραστάσεώς του µε τους προγραµµατισµούς του
και την ανάληψιν και έργων δια των οποίων δεν ενδιεφέρετο ή
ήτο διστακτική να αναλάβη η ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία
όµως εν χρόνω ένεκα της υπερβολικής κρατικής παρεµβάσεως
ηµποδίσθη εις το έργον της!
γ) H εισαγωγή νέων καλλιεργειών εις την γεωργίαν και η απόδοσις
γαιών εις την καλλιέργειαν εκ των εγγειβελτιωτικών έργων.
δ) H Ίδρυσις Kέντρων Mελέτης και Eρεύνης και Συµβουλευτικών
Eπιτροπών, ενίοτε όµως υπερβολικών εις αριθµόν προς εξυπηρέτησιν "ηµετέρων".
ε) H διάνοιξις νέων οδών και η βελτίωσις λιµένων και αερολιµένων, ιδρυθεισών και σκαλών εµπορίου.
στ) H ίδρυσις Yγειονοµικών Kέντρων και η κοινωνική πρόνοια επί
ιατρικής και φαρµακευτικής περιθάλψεως.
η) H ίδρυσις πνευµατικών και µουσικών κέντρων, παρ’ όλον ότι
ενίοτε υπέστησαν την εισβολήν της χυδαιότητος.
θ) H Tεχνολογική ενίσχυσις της βιοµηχανίας και η εις αυτήν εισαγωγή νέων µεθόδων παραγωγής και η έστω διστακτική βιοµηχανική
αποκέντρωσις.
ι) H ανάπτυξις της τουριστικής υποδοµής, κατά βαθµόν όµως ώστε
να µη δυνηθή να υπερπήδηση το εµπόδιον της ελλείψεως καταλλήλου προσωπικού και τουριστικών υπηρεσιών και µεθόδων
προσελκύσεως τουριστών, ιδία κατά τον χειµώνα.
Γενικώς οι ανασταλτικοί παράγοντες εις ην Eλληνικήν Oικονοµίαν
κατά την προµνηµονευθείσαν περίοδον, είναι οι εξής :
α) H ανάµειξις των ξένων παραγόντων εις τον ελληνικόν χώρον και
η υπ’ αυτών υποδαύλησις παθών και ακροτήτων, ως και η υπ’
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αυτών προώθησις σχεδίων προς έλεγχον της χώρας.
β) H έλλειψις σταθερού προγραµµατισµού επί τη βάσει του οποίου
να στηριχθή πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής, µε συνέπειαν
τας συνεχείς µεταβολάς εις την οικονοµικήν ζωήν.
γ) H αύξησις των αµυντικών δαπανών συνεπεία της ελλείψεως ικανής εξωτερικής πολιτικής όπως ο αχαρακτήριστος χειρισµός εις
επωφελείς προτάσεις προς λύσιν του κυπριακού ζητήµατος και
άλλων ευκαιριών δια να καταλήξωµεν εις την συµφωνίαν Zυρίχης - Λονδίνου (!) και εις τα κατόπιν καταστροφικά γεγονότα µε
τας επιπτώσεις των.
Bεβαίως κατά το διάστηµα τούτο υπήρξαν και ηγέται καλής θελήσεως εκ του στρατού προερχοµένων (N. Πλαστήρας, Aλ. Παπάγος), ή ενιοι
κατηρτισµένοι και µε πολιτικόν κριτήριον προικισµένοι άνδρες αλλά
µη εχόντες ικανότητας ηγέτου (H. Tσιριµώκος, I. Σοφιανόπουλος,
Γ.Kαρτάλης), είτε καλής µεν πίστεως αλλά παλαιοκοµµατικής νοοτροπίας (K. Tσαλδάρης, Γ. Παπανδρέου).
6. H µεταπολεµική Eλλάς αντιµετώπισεν όχι µόνον το πρόβληµα της
ανασυντάξεως αλλά και της οικονοµικής της αναπτύξεως, ανήκουσα
επί πλέον και εις τον ∆υτικόν Kόσµον, ο οποίος απεδίδετο εις οικονοµικόν αγώνα έναντι του Aνατολικού Kόσµου εν τη συγκρούσει των δύο
συστηµάτων και της αναδείξεως του ισχυροτέρου τούτων. Eντός του
κλίµατος τούτου της προσπαθείας και της παρελεύσεως δεκαετηρίων
εδηµοσιεύθησαν και εργασίαι επί της οικονοµικής αναπτύξεως (Ξεν.
Zολώτα, Aγγ. Aγγελόπουλου, N. Mαρµατάκη, Πελ. Kατωπόδη, Aθ.Kανελλόπουλου, Θ. Σκούντζου, Aλ. Γιαννιώτη. I. Λεβεντάκη, Γ. Λουκόπουλου, Eυστ. Πανά, Γ. Kολόµβου, X. Σεπεντζή, Kλ. Mπανταλούκα, A.
Παπανδρέου, Σ. Πουλόπουλου, Mαρ. Γουδή κ.α.) Περιέργως αι εργασίαι αύται δεν εµελετήθησαν ως έπρεπε· και ούτε εκ τούτων και βραδύτερον, προέκυψε πρόγραµµα συντονισµένον οικονοµικής αναπτύξεως.
Πέρα όµως τούτων µεταξύ 1981 και 1989, η τότε κυβέρνησις ηθέλησε
και πάλιν να εφαρµόση τας δοκιµασθείσας αντιλήψεις του -αριστερού
Kεϋνσιανισµού- περιχαρακωµένη εντός πλαισίου σοσιαλιστικής πολιτικής χάριν της δικαίας κατανοµής του εισοδήµατος. Kαι η πολιτική
αύτη -µολονότι ευεργετική δι’ ωρισµένα λίαν χαµηλά εισοδήµατα- µε
την συνοδευθείσαν όµως πολιτικήν δηµαγωγίας κ.λ.π. προεκάλεσεν
αφαίµαξιν των Tαµείων του Kράτους, ενώ οι απολαµβάνοντες υψηλά
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κέρδη και υψηλά εισοδήµατα παρέµειναν και πάλιν ανέγγικτοι.
∆εν πρέπει να µας διαφεύγη το γεγονός ότι και η Aυστριακή Σχολή καθαρώς ατοµικιστική Σχολή και ευνοούσα τον ελεύθερον ανταγωνισµόν- εδέχθη επί τη βάσει της θεωρίας της περί οριακής χρησιµότητος
και εισοδήµατος συσχετιζοµένου µε αυτήν, ότι χάριν της δικαιοσύνης
θα ηδύνατο να µεταφερθή εισόδηµα εκ των πλουσίων κοινωνικών
στρωµάτων εις τα πτωχότερα δια της καταλλήλου οικονοµικής πολιτικής. Kαι δεν είναι τυχαίον το γεγονός ότι οπαδοί της Σχολής αυτής κατέστησαν στελέχη και υπουργοί του σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος της
Aυστρίας.
Eν πάση περιπτώσει η συµµετοχή του Kράτους εν Eλλάδι, συν τη
παρόδω του χρόνου, ηυξήθη ώστε αι δηµόσιαι επενδύσεις ενώ ανήρχοντο µεταξύ 1950 - 1970 εις 27.3%, µεταξύ 1970 - 75 να ανέλθουν αύται
εις 31.3.%, από δε του 1981 η συµµετοχή του Kράτους εις 70%. Tούτο
και απετέλεσεν αιτίαν υφέσεως εις την ελληνικήν οικονοµίαν. ∆ιότι το
Kράτος δεν είναι επιχειρηµατίας, δεν διαθέτει την ικανότητα του συντελεστού "επιχειρηµατική πρωτοβουλία" που δεν είναι µόνον η αναφεροµένη εις επιστηµονικά συγγράµµατα οργάνωσις και ανάληψις κινδύνων και αβεβαιότητος αλλά και πλέον τούτων, η σύλληψις της επιχειρήσεως. Iδού δια ποίον λόγον χώραι στηριχθείσαι επί του κρατικού παράγοντος οικονοµικώς περιήλθον εις πτωχείαν και άλλαι µη διαθέτουσαι επιχειρηµατικήν πρωτοβουλίαν (πρώην αποικίαι και γενικώς υποανάπτυκτοι χώραι) επεζήτησαν να την υποκαταστήσουν µε το Kράτος,
ώστε και αύται να παραµείνουν εις τα αυτά και χειρότερα επίπεδα
αναπτύξεως από όσον κατά την έναρξιν της προσπαθείας των προς
επίτευξίν της.
Ένεκα ωρισµένων ανηθίκων επιχειρηµατιών, αλλά και κακοβούλου
προπαγάνδας, ο Έλλην επιχειρηµατίας υπέστη καθίζησιν πρωτοβουλίας
προς βλάβην της Eθνικής Oικονοµίας. Έχοµεν το κακόν ελάττωµα,
όταν εις ιερεύς εξέρχεται των ορίων της ηθικής να περιλαµβάνωµεν δι’
αυτού και ολόκληρον τον Kλήρον, ή όταν εις κρατικός λειτουργός δεν
τυγχάνει να εργάζηται εντός των υπό του νόµου και της ηθικής επιβαλλοµένων ορίων να θεωρώµεν ως ανηθίκους άπαντας τους δηµοσίους
λειτουργούς κ.ο.κ. ∆εν δυνάµεθα συνεπώς να έχωµεν και την αυτήν νοοτροπίαν προκειµένου περί εντίµων επιχειρηµατιών, οι οποίοι κατέχουν ταλέντον µη συναντόµενον εις άλλους ανθρώπους.
Aλλά ας επανέλθωµεν. ∆ισεκατοµµύρια δολλάρια εισέρευσαν εν
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Eλλάδι υπό µορφήν δανείων και βοηθείας, συγκρίνοντες όµως τας εισροάς αυτάς µε τα αποτελέσµατα, µας καταλαµβάνει θλίψις διότι ταύτα
δεν ήσαν ανάλογα µε εκείνας. Kαι τούτο διότι -παρά τα εν µέρει
επιτεύγµατα εις ωρισµένους τοµείς- αι αδυναµίαι εις την ελληνικήν οικονοµίαν ήσαν µεγαλύτεραι, καθιστάµεναι δε ολοέν βαθύτεραι, κατέληξαν εις την σηµερινήν οικτράν κατάστασίν της. Tούτο ωφείλετο και εις την κυριαρχήσασαν νοοτροπίαν, κατά την οποίαν η Eλλάς
θεωρείται "πτωχή χώρα και ό,τι και αν πράξωµεν δεν δυναµεθα να την
καταστήσωµεν πλουσίαν". Eις τα συνθήµατα επίσης αυτά προσετίθεντο
και έτερα όπως : "οι ξένοι θα µας βοηθήσουν γιατί µας έχουν ανάγκη"
και το περίφηµον "εκ δύο κακών το µη χείρον βέλτιστον" δηλ. ο Έλλην
να είναι a priori ηναγκασµένος να επιλέξη µεταξύ δύο κακών και όχι
µεταξύ καλού και κακού. Eις όλην δε αυτήν την νοσηρότητα οι πολιτικοί µας εκαλλιέργησαν την ιδέαν ότι η Eλλάς διαθέτει ικανούς πολιτικούς αλλά όχι οικονοµολόγους. Eνταύθα δέον να αναφέρω το περίφηµον λεχθέν υπό του µεγάλου µας Aνδρέου Aνδρεάδη :
"Aνέκαθεν οι Έλληνες συνέχεον τον οικονοµολόγον µε τον θαυµατοποιόν (!)".

O οικονοµολόγος όµως - σύν τοις άλλοις - κινείται εντός συστήµατος, θεσµών και λειτουργιών (οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών,
θρησκευτικών, πολιτιστικών κ.λ.π.).
7. Eίναι γεγονός ότι ολόκληρος η Aνθρωπότης σήµερον αντιµετωπίζει πολύπλευρον κρίσιν ένεκα της χρεωκοπίας των συστηµάτων του
κοµµουνισµού και των αδυναµιών του καπιταλισµού -ο οποίος διέρχεται και αυτός αναµφιβόλως κρίσιν, ως επίσης και ένεκα της µη υπάρξεως ενός νέου "ισµού".
Aπό της απελευθερώσεως της χώρας εκ του ναζιστικού ζυγού αύτη
δεν είχε την τύχην να βαδίση επί τη βάσει θεµελιώδους οικονοµικής δοξασίας επί συγκεκριµένου σχεδίου ανασυγκροτήσεως της, η δε εκ του
σχεδίου Marshal και άλλη βοήθεια και δάνεια κατεσπαταλήθησαν και
από µέρους ανιδεων περί τα οικονοµικά, πιστών όµως εις τα κόµµατα
τα οποία τους εχρησιµοποίησαν. O µέγας µας οικονοµολόγος Bαρβαρέσος, παρά τας αδυναµίας του, δεν αφέθη ουδέποτε να συνεχίση τας
προσπαθείας του, ούτε και να ηγηθή του Έθνους, αναχωρήσας δε εξ
Eλλάδος ετιµήθη εις το Eξωτερικόν. Όταν δε εκλήθη υπό του στρατη-
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γού N. Πλαστήρα, πρωθυπουργού τότε της χώρας, συνέταξε "Έκθεσιν",
η οποία κυριως απέβλεπε εις την εξυπηρέτησιν βραχυχρονίων στόχων,
αλλά και ουδέποτε αύτη εφηρµόσθη, πλην ωρισµένων σηµείων αυτής.
Eις την "Έκθεσίν" του εκείνην ο Bαρβαρέσος υπεδείκνυε και την υποτίµησιν της δραχµής επί τη βάσει µιας νέας ισοτιµίας προς το δολλάριον.
Tην 9ην Aπριλίου 1953, επί κυβερνήσεως Παπάγου, η ισοτιµία καθωρίσθη ως προς το δολάριον από 1 δολλ. = 15 δρχ. εις 1 δολ. = 30 δρχ.
δηλαδή αποτόµως εις το διπλάσιον της προηγουµένης χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν έτεροι παράγοντες, ειµή µόνον η προώθησις των εξαγωγών, και ναι µεν τούτο επετεύχθη εν τινι αλλά µόνον διά βραχύ χρονικόν διάστηµα. ∆ιότι η υποτίµησις δεν είναι λύσις του προβλήµατος
του εµπορικού ισοζυγίου µιας χώρας αλλά πράξις ανάγκης της στιγµής. Eπί κυβερνήσεως δε Kαραµανλή είχοµεν και την υποκατάστασιν
της οκάς υπό του κιλού χωρίς και να ληφθή υπ’ όψιν η ανάλογος προσαρµογή των τιµών.
Kατά το έτος 1953 ηνώθησαν αι Tράπεζαι Eθνικής και Aθηνών διά
του B∆ της 26ης Φεβρουαρίου δια να ιδρυθή η "Eθνική Tράπεζα Eλλάδος και Aθηνών A.E", η οποία κατόπιν ήλλαξε τον τίτλον της εις "Eθνική Tράπεζαν της Eλλάδος A.E.". Tην 1ην Mαΐου 1954 δια του Nόµου
2824 εθεσπίσθη και η νέα δραχµή ίση προς 100 παλαιάς δραχµάς δια να
γίνει και ανάλογος προσαρµογή τιµών και υποχρεώσεων.
∆ια να επανέλθωµεν εις την υποτίµησιν επί κυβερνήσεως Παπάγου,
αυτή κατέστη απαραίτητος υποδειχθείσα µάλιστα, ως ελέχθη, υπό του
Bαρβαρέσου. Eν Eλλάδι αρεσκόµεθα να υϊοθετώµεν τας ιδέας των άλλων- εάν το κάµνωµεν- χωρίς να είµεθα εις θέσιν να αντιληφθώµεν ποίαι είναι, αφού δεν είµεθα ηµείς οι εµπνευσταί ούτε και οι ικανοί, ως είναι παρεπόµενον να τας θέσωµεν εις πράξιν. Kαι ο Bαρβαρέσος δεν
εκλήθη να εφαρµόση ο ίδιος -έστω και µε τας αδυναµίας της- την
"Έκθεσίν" του. ∆ιότι η υποτίµησις προϋποθέτει και ετέρους παραλλήλους µε αυτήν χειρισµούς και προσαρµογήν προς τας ισχυούσας συνθήκας. Eν Eλλάδι όµως επιζητώµεν "νεροκουβαλητάς" ιδεών αφήνοντες εις τους «ηµετέρους» την εφαρµογήν των (!).
Aπό του 1964 ιδρύθησαν και Tράπεζαι ιδιωτικαί, καθώς και ξέναι
τοιαύται, αι οποίαι εισήλθον εν Eλλάδι, η δε πάλαι Tράπεζα Kρήτης
(1899) επανιδρύθη δια να περιλάβη εντός ιστού αράχνης δηµοσίους οργανισµούς, εκδοτικούς τοιούτους κ.λ.π. και να καταλήξη εις το περίφηµον σκάνδαλον Kοσκωτά το οποίον συνετάραξε την πολιτικήν και οι-
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κονοµικήν ζωήν της χώρας.
8. Kατά την µεταξύ 1945-1950 περίοδον ο ετήσιος ρυθµός παραγωγικότητος ανήλθεν εις 4.2%, µεταξύ 1950 - 1955 εις 5.2%, και µεταξύ
1955-1960 εις 5.6%, συνεχισθείς εις το αυτό περίπου επίπεδον (6%) µέχρι το 1974, οπότε και ήρχισεν η κατιούσα. Kαι ενώ ο πρωτογενής τοµεύς παρέµεινεν εις ρυθµόν βραδείας αναπτύξεως ο δευτερογενής ανεπτύχθη ταχύτερον διά να υποχωρήση ο ρυθµός αναπτύξεώς του από
του 1960. Γενικώς ο δείκτης οικονοµικής αναπτύξεως της χώρας από
του 1974 κατέρχεται και από του 1989 διακυµαίνεται µεταξύ 0-1.5%,
κατά τα επίσηµα στοιχεία. ∆εν δυνάµεθα όµως να µην παραδεχθώµεν
ότι επιχειρήσεις εκσυγχρονίσθησαν, ενεφανίσθησαν νέοι κλάδοι του
τριτογενούς τοµέως, εξειδικεύθη η εργασία, κατευθυντήριος και εκτελεστική, αι επιχειρήσεις απέκτησαν εκπαιδευµένα στελέχη και εξωπλίσθησαν µε µέσα προκεχωρηµένης τεχνολογίας, και εισήχθησαν εν Eλλάδι
νέα λιπάσµατα και νέαι καλλιέργειαι. Παρά ταύτα η κατανοµή της εγχωρίου δαπάνης δι’ επιστηµονικήν και τεχνολογικήν έρευναν υπήρξε
αποκαρδιωτική εν σχέσει προς την της EOK, και τούτο εµφαίνεται εκ
δηµοσιευθέντος Πίνακος εις το "∆ελτίον του Oικονοµικού Eπιµελητηρίου της Eλλάδος." H συµµετοχή του Kράτους εν Eλλάδι εις τας εν λόγω χρηµατοδοτήσεις δι έρευναν και Tεχνολογίαν επί του συνόλου των
χρηµατοδοτήσεων ανέρχεται και σήµερον εις 85% ενώ του ιδιωτικού
τοµέως εις 15.0% περίπου. Kαι το δεύτερον ποσοστόν είναι αδικαιολόγητον εν συγκρίσει προς το πρώτον εµφαίνον την αδιαφορίαν του
Έλληνος επιχειρηµατίου δι’ έρευναν και τεχνολογίαν.
9. O πληθωρισµός εις µίαν χώραν µε διαρθωτικάς αντινοµίας καθίσταται στασιµοπληθωρισµός. Kαι τούτος κυριαρχεί εις την Eλληνικήν
Oικονοµίαν από του 1974 και κατόπιν, ιδιαιτέρως δε µετά την νέαν κρίσιν του 1979. H εφαρµοζοµένη σήµερον αντιπληθωριστική πολιτική µη
λαβούσα υπ’ όψιν την οικονοµικήν κατάστασιν της χώρας ή µάλλον µη
γνωρίζουσα πως να την αντιµετωπίση είχεν ως αποτέλεσµα την επαύξησιν των ανέργων, την έκπτωσιν των πραγµατικών µισθών και ηµεροµισθίων και την αύξησιν του κόστους εξαρτήσεως του εργάτου από τον
εργοδότην και τούτου εκ του τραπεζίτου ένεκα του υψηλού επιτοκίου,
και του πολίτου εκ του Kράτους λόγω της υπερµέτρου φορολογίας.
Παρά δε την αντιπληθωριστικήν προσπάθειαν ο πληθωρισµός είναι
καλπάζων και φέρεται προς πολύ υψηλότερον επίπεδον από όσον υπε-
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λογίζετο ότι θα εσταθεροποιήτο.
Aπό του έτους 1984 η Eλλάς εισήλθεν εις στάδιον οικονοµικής καχεξίας, η οποία ολοέν καθίσταται χειροτέρα. Παρά τας προσλήψεις υπό
του ∆ηµοσίου χιλιάδων υπαλλήλων η ανεργία εν Eλλάδι έκτοτε καθίσταται µεγαλυτέρα. Tο έτος 1970 ήτο της τάξεως του 4.2%, το έτος 1985
της του 7.8% και σήµερον του 10%. Bεβαίως διά την ανεργίαν ρόλον
παίζει κατά πρώτον λόγον η ανεπάρκεια των επενδύνσεων, η πολυθεσία
και αι υπερωρίαι. Aι τελευταίαι δε δια τους εργατουπαλλήλους και συνταξιούχους καθίστανται αναγκαία, όταν δεν εξαρκή το εκ του πληθωρισµού εξανεµιζόµενον εισόδηµα, οπωσδήποτε όµως ενισχύουν την
ανεργίαν. H µη προτροπή όµως των επιχειρηµατιών προς επένδυσιν
κυρίως οφείλεται εις τρεις λόγους :
α) Eις την εχθρικήν στάσιν έναντι της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας από µέρους του Kράτους και εις την µη εµπιστοσύνην του
λαού εις το εξαγγελόµενον οικονοµικόν πρόγραµµα της εκάστοτε
- ως εκ των πραγµάτων - Kυβερνήσεως, όπερ συµβαίνει έτι και µε
την σηµερινήν κυβέρνησιν,
β) Aπό την στάσιν των Eργατικών Συνδικάτων, τα οποία µε τας συνεχείς στάσεις εργασίας και απεργίας προξενούν καταστροφήν
εις την παραγωγικότητα, και επαυξάνουν µε τας δικαίας απαιτήσεις των τον πληθωρισµόν.
γ) Ένεκα του υψηλού επιτοκίου επί δανειοδοτήσεως των επιχειρήσεων ενώ ετέρα µεγάλη αδυναµία της Eλληνικής οικονοµίας είναι
και αι ηλαττωµέναι εξαγωγαί εν σχέσει προς τας εισαγωγάς δηλ.
το δυσµενές εµπορικόν ισοζύγιον, ώστε να επηρεάζεται αρνητικώς το ισοζύγιον πληρωµών της χώρας µε τας επιπτώσεις του επί
της αξίας του χρήµατος.
Συνολικώς η µεγαλυτέρα αξία των εξαγωγών µας αφορά εις γεωργικά προϊόντα, τρόφιµα και προϊόντα ενδύσεως, υποδήσεως και υφαντικών προϊόντων, τα οποία όµως δεν είναι ισχυράς ζητήσεως, το πολύ είναι µετρίας ζητήσεως, το δε 80% της αξίας των εξαγωγών µας αφορά
εις τα µή ανταγωγιστικά προϊόντα. Πλήν των οργανικών λόγων διά την
µη ανταγωνιστικότητά των θα πρέπει να λάβωµεν υπ’ όψιν και τα ελλειπή δίκτυα διανοµής, διαφηµίσεως και προωθήσεως εξαγωγών πασιφανές δε είναι ότι το τµήµα Eµπορικών Aκολούθων των Πρεσβειών
µας χωλαίνει. ∆εν πρέπει εξ άλλου να µας διαφεύγη το γεγονός του
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υψηλού κόστους, διότι οι εργοδόται επιβαρυνόµενοι µε τας δαπάνας
κοινωνικής ασφαλίσεως προτιµούν εκτάκτους εργατοϋπαλλήλους, οι
οποίοι µη έχοντες πείραν και διακατεχόµενοι από την νοοτροπίαν της
προσωρινότητος είναι χαµηλής παραγωγικότητος.
H Eλληνική Oικονοµία πάσχει και δι’ έτερον λόγον, διότι εστηρίχθη
εις την υπό της EOK απορρόφησιν των προϊόντων µας, και τας υπό
της EOK ευνοϊκάς ρήτρας. Ως δε εκ των στατιστικών συνάγεται, η σχέσις εξαγωγών προς εισαγωγάς διά τα αγροτικά προϊόντα είναι εν πολλοίς θετική, διά το σύνολον όµως των συναλλαγών του τοµέως είναι
αρνητική, το ίδιον δε αρνητική είναι και εν σχέσει προς τα άλλας χώρας εκτός EOK. O βαθµός της ελλειµµατικότητος των εµπορικών συναλλαγών µε την EOK, από του 1970 µέχρι του 1980, είχε πτωτική τάσιν (-5.9% έως -34.2%) µετά δε το 1980 ακόµη περισσότερον (-46% 57.6%). Πέρα όµως των εµπορικών ελλειµµάτων η χώρα επιβαρύνεται
µε βαρύτατον ∆ηµόσιον Xρέος το οποίον δι όσον αφορά εις το εσωτερικόν εξυπηρετείται και εκ του πληθωρισµού, το εξωτερικόν όµως δηµόσιον χρέος καθίσταται βαρύτατον. Bελτιώσεις εις το ισοζύγιον πληρωµών οφείλονται εις εποχιακάς καταστάσεις και εις τα εκ της EK
προερχόµενα κονδύλια ώστε να ισχυρίζωνται αι εκάστοτε κυβερνήσεις
ότι η Oικονοµία ευρίσκεται εις ανάκαµψιν ενώ η πραγµατικότης είναι
διάφορος. Πλέον όµως τούτων τα εµβάσµατα ελαττούνται σηµειώσαντα πτώσιν, καθώς και αι κοινοτικαί εισροαί. Πολλοί υποστηρίζουν,
επιπολαίως ανά καθ’ έκαστον θέρος ότι ο Tουρισµός θα βοηθήση δια
την επαύξησιν των συναλλαγµατικών αποθεµάτων µας, χωρίς να λαµβάνουν υπ’όψιν τυχόν αρνητικούς παράγοντας, καθώς και ότι εκ του
εισρέοντος συναλλάγµατος διακινούνται ποσά δια την εκ του εξωτερικού αγοράν αγαθών καταναλισκοµένων υπό των τουριστών, ώστε να
έχωµεν και εκροήν συναλλάγµατος και ότι αι προσφερόµεναι τουριστικαί υπηρεσίαι µας δεν έχουν εισέτι βελτιωθή ως έπρεπε. Πέρα όµως
τούτων δέον να έχωµεν υπ’ όψιν και την διαφυγήν συναλλάγµατος δια
των ήδη νοµίµων οδών αλλά και των εξ απελευθερώσεως ταξειδιωτικού συναλλάγµατος συνεπειών. Eνταύθα θα πρέπει να αναφερθή ότι
υπάρχουν και οι προτείνοντες την ελάττωσιν των εισαγωγών µας χωρίς να λαµβάνουν υπ’ όψιν ποίων, λησµονούντες ότι η τοιαύτη πολιτική επαυξάνει τας τιµάς εσωτερικού µε επιπτώσεις επί µισθών και ηµεροµισθίων.
10. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η Eλλάς απώλεσε πολλάς ευκαιρίας
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δια να ορθοποδήση και να αναπτυχθή, αι ευκαιρίαι όµως αύται εχάθησαν ένεκα της µη σταθεράς και µή υπό ορθού οικονοµικού δόγµατος
καθωριζοµένης οικονοµικής πολιτικής. Mε την απελευθέρωσιν της χώρας οι χειρισµοί ήσαν εµπειρικοί και παλινωδικοί, από δε του 1952 η
οικονοµική πολιτική συνεβάδιζε µε έργα που εγένοντο από το NATO
και τα αφθόνως εισερχόµενα δολλάρια. Aπό του 1967 ηκολουθήθη η
αυτή οικονοµική πολιτική, όπως και από του 1975, χωρίς και να γνωρίζωµεν τι σύστηµα εφαρµόζοµεν. Aπό του 1981 διετυµπανίσθη το σοσιαλιστικόν δόγµα χωρίς να προσδιορισθή ποιού είδους σοσιαλισµόν θα
ηκολούθη η χώρα. Eις ένα συµπόσιον που έγινε εις το Λονδίνον το
1924 ο Griffith παρουσίασε 260 ορισµούς του σοσιαλισµού. Aπό το
1981 δεν εγνώριζε ουδείς εις την χώραν µας τι σοσιαλισµόν εφηρµόζαµεν, αφού ουδείς ηδύνατο να τον χαρακτηρίση. Kατά την γνώµην µας
ήτο -ελέχθη- αριστερού κεϋνσιανισµού αλλά και αυτοσχεδιασµού! H
κυβέρνησις η διαδεχθείσα, µετά το µεσοδιάστηµα της Oικουµενικής, την
προηγούµενην, επίσης αυτοσχεδιάζουσα διετυµπάνισε τον νεοφιλελευθερισµόν µε συνταυτισµόν τούτου µε τον πάλαι φιλελευθερισµόν (!),
όθεν η προσθήκη "νέο" εις ουδέν εχρησίµευσεν. ∆ια τούτο και ευλόγως
απεµπολήθη τελείως η αρχή του κοινωνισµού εν συνδυασµώ µε εκείνην
του ατοµισµού.
Tόσον όµως ο φιλελευθερισµός όσον και ο µεταφυσικός σοσιαλισµός είναι δοξασίαι ξέναι προς την παράδοσίν µας, της οποίας θεµέλιον είναι ο άνθρωπος - υπερτάτη αξία της ζωής εντός συστήµατος ανθρωπιστικού συγκεράζοντος τας αρχάς του ατοµισµού και του κοινωνισµού. Aκολουθήσαντες όµως τον άκρατον φιλελευθερισµόν µε τον
εγωϊστικόν του ατοµισµόν, προέκυψεν κοινωνικόν πρόβληµα, το οποίον
προξένησε κοινωνικήν θύελλαν και αναστάτωσιν δια να ανέλθη εις την
εξουσίαν µία νέα "µουδιασµένη" και απρογραµµάτιστος" κυβέρνησις.
Bεβαίως δια του παρόντος άρθρου, περιορισµένου εις χώρον και προορισµένου να πλησιάση την πραγµατικότητα ένεκα της µη υπάρξεως
ακριβών στοιχείων, δεν είναι δυνατόν να λεχθούν περισσότερα και να
αναλυθούν µάλιστα µε την ακαδηµαϊκήν γλώσσαν. ∆ύναται πάντως να
λεχθή ότι εις το παρόν άρθρον δεν γίνονται προτάσεις συνεπεία του
υφισταµένου κλίµατος των συνεχώς εξελίξεων, πολιτικών και οικονοµικών, δυστυχώς αµφοτέρων απαισιοδόξων, ει µή µόνον εκτίθενται
ωρισµένα των οικονοµικών γεγονότων, τα οποία -κατά τον γράφονταεσηµάδευσαν την οικονοµικήν εξίλιξιν της χώρας µας, η οποία δυστυ-
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χώς εξακολουθεί να παραδέρνη µεταξύ λόγων και δανείων!
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H EΞEΛIΞH TOY AΓPOTIKOY ΠΛHΘYΣMOY
AΠO TO 1920 MEXPI TO 1981 KAI OIKONOMIKEΣ
ΣYNEΠEIEΣ THΣ EPHM·ΣHΣ THΣ YΠAIΘPOY
ΣTHN EΛΛA∆A
ΠETPOY A. KIOXOY

Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Tµήµα Στατιστικής και Aσφαλιστικής Eπιστήµης

1. Eξέλιξη του συνολικού αγροτικού πληθυσµού
Kατά το έτος 1920, ο αγροτικός πληθυσµός της Eλλάδος έφτανε τα
3.108.048 άτοµα και αντιπροσώπευε το 62% του συνολικού πληθυσµού.
O ίδιος πληθυσµός, κατά το έτος 1971, δηλαδή µετά από 51 έτη, κατέβηκε σε 3.081.731 άτοµα (35,14% του συνολικού πληθυσµού), ο δε ρυθµός
της µέσης ετήσιας µεταβολής, κατά την περίοδο 1920-1971, ήταν 0,017%
ενώ κατά την περίοδο 1961-1971 κατέβηκε στο -1,61% (βλ. Πίνακα 1).
Πίνακας 1 : Eξέλιξη του συνολικού αγροτικού πληθυσµού (1920-1981)

Έτη

Συνολικός
πληθυσµός

Συνολικός
αγροτικός
πληθυσµός

1920
1928
1940
1951
1961
1971
1981

5.016.889
6.204.684
7.344.860
7.632.801
8.388.553
8.768.641
9.740.417

3.108.048
3.373.281
3.847.134
3.622.619
3.674.592
3.081.731
2.955.342

Ποσοστιαία
Pυθµός µέσης ετήσιας
αναλογία αγροµεταβολής του αγροτικού πληθυσµού (%) τικού πληθυσµού (%)
62,00
54,36
52,38
47,46
43,8
35,14
30,34

1,07
1,17
-0,53
0,14
-1,61
-0,41
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Aναλυτικότερα, από τον Πίνακα 1 παρατηρούµε τα εξής:
Kατά την περίοδο 1920-1928 παρατηρείται αύξηση του αγροτικού
πληθυσµού κατά 265.233 άτοµα και ρυθµός µέσης ετήσιας αύξησης
1,07%. H αύξηση αυτή οφειλόταν, κυρίως, στην εγκατάσταση των προσφύγων από τη Mικρά Aσία στις αγροτικές περιοχές, και λιγότερο στη
φυσική αύξηση.
Kατά την περίοδο 1928-1940, ο αγροτικός πληθυσµός από 3.373.281
άτοµα το 1928 ανέβηκε σε 3.847.134 το 1940 δηλαδή αυξήθηκε κατά
473.853 άτοµα (14%) και παρουσίασε ρυθµό µέσης ετήσιας αύξησης
1,17%.
Kατά την πιο πάνω περίοδο, ο αγροτικός πληθυσµός παρουσίασε τη
µεγαλύτερη από τις αυξήσεις της χρονικής διάρκειας 1920-1981 την
οποία εξετάζουµε.
H αύξηση του πληθυσµού, κατά την περίοδο 1928-1940, οφείλεται
στη φυσική αύξηση του πληθυσµού λόγω της µεγάλης γεννητικότητας,
όπως επίσης και στην περιορισµένη εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση.
Kατά την περίοδο 1940-1951, ο αγροτικός πληθυσµός παρουσίασε
µείωση κατά 224.515 άτοµα (17%) και ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής
-0,53%. Kατά την ίδια περίοδο ο αγροτικός πληθυσµός αντιπροσώπευε
µόνο το 47,64% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. H µείωση του
αγροτικού πληθυσµού στην περίοδο αυτή οφείλεται στις συνέπειες του
B΄Παγκοσµίου πολέµων και στον εσωτερικό της χώρας πόλεµο της περιόδου 1946-1949.
Aπό το έτος 1951 µέχρι το έτος 1961, ο αγροτικός πληθυσµός αυξήθηκε µόνο κατά 51.973 άτοµα, µε ρυθµό µέσης ετήσιας αύξησης 0,14%.
Aιτία για τη σταστιµότητα αυτή του αγροτικού πληθυσµού, κατά την
παραπάνω περίοδο, είναι η εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση.
Στην εν λόγω περίοδο ο αγροτικός πληθυσµός αντιπροσώπευε µόνο το
43,8% του συνολικού πληθυσµού της χώρας.
Kατά την περίοδο 1961-1971, παρατηρούµε µείωση του αγροτικού
πληθυσµού κατά 592.861 άτοµα (16%).
Συγκεκριµένα, από 3.674.592 άτοµα, που ήταν ο πληθυσµός το 1961,
κατέβηκε το 1971 στα 3.081.731 άτοµα.
O ρυθµός της µέσης ετήσιας µεταβολής της περιόδου 1961-1971 κατέβηκε σε 01,61%.
O αγροτικός πληθυσµός, ενώ κατά την απογραφή του 1920 αντιπροσώπευε το 62% του συνολικού πληθυσµού, κατά την απογραφή του
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1971 κατέβηκε στο 35% και το 1981 στο 30%.
Kατά την περίοδο 1971-1981 ο αγροτικός πληθυσµός µειώθηκε κατά
126.389 άτοµα (4%). Συγκεκριµένα από 3.081.731 άτοµα το 1971 µειώθηκε το 1981 στα 2.955.342 άτοµα.
O δε ρυθµός της µέσης ετήσιας µεταβολής της περιόδου 1971-1981 µειώθηκε κατά - 0,41%.
Tο χαρακτηριστικό γνώρισµα του ελληνικού αγροτικού πληθυσµού
είναι ότι από το 1940 µέχρι και το 1981 ο αγροτικός πληθυσµός µειώνεται συνεχώς. Aν προσαρµόσουµε στα δεδοµένα του αγροτικού πληθυσµού από το 1940-1981 στο µαθηµατικό υπόδειγµα y = α + β µπορούµε
να προβλέψουµε τον αγροτικό πληθυσµό και για το 1991, µετά την προσαρµογή αυτή, βλέπουµε ότι ο αγροτικός πληθυσµός το 1991, θα µειωθεί και θα φτάσει τα 2.438.942 άτοµα.
Eνώ η ελληνική ύπαιθρος ερηµώνεται, αυξάνεται αντίθετα ο πληθυσµός της Aθήνας και Θεσσαλονίκης, που αντιπροσωπεύουν το 35,3%
του συνολικού πληθυσµού της χώρας και κατά συνέπεια ο πληθυσµός
των δύο αυτών πολεοδοµικών συγκροτηµάτων υπερβαίνει τον αγροτικό πληθυσµό.
H µεγαλύτερη ερήµωση της υπαίθρου παρατηρείται σ’ εκείνες τις
επαρχίες που δεν έχει αναπτυχθεί όσο χρειάζεται η βιοµηχανία.
H πληθυσµιακή απογύµνωση της υπαίθρου, µέχρις ενός σηµείου, είναι ένα αναπόφευκτο φαινόµενο των οικονοµικών εξελίξεων και της
ανοδικής τάσης της στάθµης της ζωής.
H σύγχρονη µορφή της Γεωργίας απαιτεί µεγάλες εκτάσεις για να
εφαρµοστούν οι µηχανικές µέθοδοι παραγωγής, που θα δώσουν άφθονα προϊόντα µε µειωµένο κόστος και µικρή συµµετοχή της ανθρώπινης
εργασίας.
O πολυτεµαχισµός όµως της αγροτικής ιδιοκτησίας και ο µικρός
αγροτικός κλήρος δεν επιτρέπουν µια τέτοια αλλαγή. Γι’ αυτό, το πρώτο µέτρο για µια αναµόρφωση της υπαιθρου είναι η αναδιάρθρωση της
αγροτικής ιδιοκτησίας µε σκοπό τη µεγέθυνσή της. Στην EK, σαν ικανοποιητική οικονοµική επιχειρηµατική µονάδα για τα σιτηρά καθορίστηκε να είναι τα 1.000 στρέµµατα και για τις δενδρώσεις τα 300 στρέµµατα.
Aνάµεσα στους αριθµούς αυτούς, ανάλογα µε την περιοχή και το είδος του εδάφους, πρέπει να καθορίσουµε την έκταση των νέων γεωργικών µονάδων µας. Tο πως θα γίνει αυτή η µεγέθυνση είναι θέµα εντελώς ειδικό και αξίζει να µελετηθεί µε µεγάλη προσοχή.
∆εύτερο µέτρο πρέπει να είναι ο καθορισµός "ζωνών εκµετάλλευ-
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σης". ∆ηλαδή, πρέπει να διαχωριστούν ζώνες φυτικής παραγωγής,
ζώνες κτηνοτροφίας και ζώνες δασών. Oι ζώνες αυτές θα αυξήσουνε
την αγροτική παραγωγή.
Tρίτο µέτρο πρέπει να είναι η συγκέντρωση σε µεγάλους οικισµού,
από 5.000 µέχρι 10.000 κατοίκους, και σε κόµβους µεγάλων συγκοινωνιακών αρτηριών των φτωχών και αποµακρυσµένων οικισµών. H µετάβαση στις µεγάλες πια γεωργικές µονάδες θα γίνεται µε οχήµατα από
τις γεωργικές αυτές κωµοπόλεις.
Aυτή η νέα διάρθρωση της αγροτικής ιδιοκτησίας και η συγκέντρωση των οικισµών θα µειώσει τον αγροτικό πληθυσµό, αλλά θα κρατήσει
και τον απαραίτητο για την αγροτική παραγωγή. Γιατί η ζωή και οι
συνθήκες µέσα σ’ αυτούς τους αστικο-αγροτικούς κόµβους θα µοιάζουν κατά πολύ µε τις συνθήκες των µεγάλων πόλεων.
Eκτός όµως, από τα παραπάνω, για να παραµείνει ο αναγκαίος
αγροτικός πληθυσµός στην ύπαιθρο, απαιτούνται κίνητρα και µάλιστα
κίνητρα οικονοµικά, για τη διευκόλυνση της παραγωγής και για την
εξασφαλισµένη διάθεση των προϊόντων. Aν αυτά τα κίνητρα δεν είναι
ισχυρά, θα έχουµε σε λίγα χρόνια διάφορες βιοµηχανικές µονάδες, αλλά θα ζητούµε αγροτικά προϊόντα από τις άλλες χώρες για να ζήσουµε.
Συνεπώς, πρώτο µας µέληµα πρέπει να είναι η αναµόρφωση της
υπαίθρου. Aν δεν βιαστούµε να την πραγµατοποιήσουµε, σε λίγα χρόνια η ερήµωση της υπαίθρου θα είναι σχεδόν τελειωτική.
Eπιβάλλεται να συνειδητοποιήσουµε όλοι µας και ειδικά το Kράτος
τις ευθύνες για το µέλλον του αγροτικού πληθυσµού που θα προκύψει
από την συνεχή µείωση του αγροτικού πληθυσµού και την εγκατάληψη
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.

2. Eξέλιξη αγροτικού πληθυσµού κατά γεωγραφικό διαµέρισµα
Tο γεωργικό διαµέρισµα της περιφέρειας Πρωτεύουσας παρουσιάζει
σε όλη τη διάρκεια 1920-1981, συνεχή µείωση του αγροτικού πληθυσµού, ο οποίος κατά τις δεκαετίας 1961-1971 και 1971-1981 µετατράπηκε ολοκληρωτικά σε ηµιαστικό και αστικό πληθυσµό.
Tο διαµέρισµα της Στερεάς Eλλάδος και Eύβοιας αύξηση παρουσιάζεται µόνο κατά τις περιόδους 1928-1940 και 1951-1961, ενώ κατά τις
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άλλες περιόδους παρατηρείτα µείωση. Στο γεωγραφικό διαµέρισµα της
Πελοποννήσου παρατηρούµε τα εξής: Kατά την περίοδο 1940-1951, ο
ρυθµός της µέσης ετήσιας µεταβολής ήταν -0,61%, κατά τη δεκαετία
1951-1961 ήταν -0,57%, κατά τη χρονική διάρκεια 1961-1971 ήταν 1,83% και στη δεκαετία 1971-1981 ήταν -0,70%.
Aρνητικό επίσης ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής, µετά το έτος 1941,
παρουσιάζουν και τα παρακάτω γεωγραφικά διαµερίσµατα: Nησιά του
Iονίου, Ήπειρος, Θεσσαλία, Mακεδονία, Θράκη και Nησιά του Aιγαίου. Kαι µόνο κατά την περίοδο 1971-1981 η Ήπειρος παρουσίασε µια
πολύ µικρή αύξηση.
Tο γεωγραφικό διαµέρισµα της Kρήτης παρουσιάζει αρνητικό ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολης σε όλη τη διάρκεια από το 1940 µέχρι το
1971. Eιδικά κατά την περίοδο 1961-1971 κατέβηκε στο -1,77% και µόνο
την περίοδο 1971-1981 παρουσίασε 0,11% ρυθµό µέση ετήσιας αύξησης.
Tο µεταλύτερο ποσοστό του αγροτικού πληθυσµού συγκεντρώνεται
σε πέντε κυρίως γεωγραφικά διαµερίσµατα (Πελοπόννησο, Θεσσαλία,
Mακεδονία, Kρήτη, Στερεά Eλλάδα και Eύβοια), όπως αυτό απεικονίζει ο Πίνακας 2.
Πίνακας 2 : Ποσοστό αγροτικού πληθυσµού σε πέντε γεωγραφικά διαµερίσµαΈτος

1920

1928

1940

1951

1961

1971

1981

Ποσοστό%

76,61

75,63

76,29

75,15

75,74

75,81

75,86

τα (Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Mακεδονία, Kρήτη, Στερεά Eλλάδα και Eύβοια)

Aξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα του αγροτικού πληθυσµού της χώρας, κατά την περίοδο 1961-1971,
παρουσιάζουν αρνητικό ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής, λόγω της µεγάλης εξωτερικής και εσωτερικής µετανάστευσης της περιόδου αυτής,
που ερήµωσε την ύπαιθρο και µετέτρεψε πολλά ακριτικά χωριά σε γεροκοµεία. Eπίσης η ίδια κατάσταση παρατηρείται και κατά την περίοδο
1971-1981.
H διαχρονική εξέλιξη του ρυθµού της µέσης ετήσιας µεταβολής κατά
γεωγραφικά διαµερίσµατα, που υπολογίστηκαν µε βάση τα στοιχεία
των απογραφών από 1920-1981 είναι σύµφωνα µε τον Πίνακα 3 τα
παρακάτω.
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Πίνακας 3 : Pυθµός µέσης ετήσιας µεταβολής και ποσοστιαία αναλογία του
Γεωγραφικά
διαµερίσµατα
Περιφ. Πρωτεύουσας
Στερ. Eλλάς & Eύβοια
Πελοπόννησος
Nησιά του Iονίου
Ήπειρος
Θεσσαλία
Mακεδονία
Θράκη
Nησιά του Aιγαίου
Kρήτη

Xρονικές περίοδοι
1920-1928 1928-1940 1940-1951 1951-1961 1961-1971 1971-1981
-6,52
0,18
0,69
1,36
1,11
0,94
1,62
4,51
0,97
0,88

5,49
1,02
0,79
0,47
1,48
1,40
1,80
1,66
-0,003
1,25

-3,11
-0,76
-0,61
-0,69
-0,77
-0,31
-0,99
-0,69
1,72
0,10

-7,93
0,44
-0,57
-1,10
0,30
0,74
0,83
0,74
-0,31
0,39

-1,40
-1,83
-1,71
-1,84
-1,50
-1,54
-1,15
-1,76
1,77

-0,40
-0,70
-0,15
0,25
-0,6
-0,16
-0,97
-0,77
0,11

αγροτικού πληθυσµού κατά γεωγραφικά διαµερίσµατα (1920-1981)

Για την περίοδο 1951-1981 έχουµε να παρατηρήσουµε ότι αυτή η
πτωτική τάση που διαφαίνεται στο σύνολο του αγροτικού πληθυσµού
χαρακτηρίζει στην συντριπτική τους πλειοψηφία όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαµερίσµατα όπως φαίνεται από τον παρακάτω Πίνακα 4.
Γεωγραφικά διαµερίσµατα
Λοιπή Στερεά & Eύβοια
Πελοπόννησος
Iόνιοι νήσοι
Ήπειρος
Θεσσαλία
Mακεδονία
Θράκη
Nήσοι Aιγαίου
Kρήτη
ΣYNOΛO

1951

1961

1971

1981

526.673
739.853
164.034
251.255
350.187
804.463
200.591
278.749
321.742

529.495
697.980
145.979
258.860
376.271
871.270
215.372
270.030
309.335

454.472
570.350
120.977
211.300
319.531
737.290
190.681
222.602
254.528

434.150
530.475
119.121
216.705
300.280
725.914
172.127
205.413
251.544

3.637.547

3.674.592

3.081.731

2.955.729

Πίνακας 4 : Aγροτικός πληθυσµός κατά γεωγραφικά διαµερίσµατα
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Παρατηρούµε ότι η Mακεδονία συγκεντρώνει τον µεγαλύτερο πληθυσµό από το σύνολο του αγροτικού πληθυσµού της χώρας ενώ οι Iόνιοι νήσοι συγκεντρώνουν τον µικρότερο. Aυτό συµβαίνει για όλη την περίοδο 1951-1981. Aπό τα 9 γεωγραφικά διαµερίσµατα, 4 παρουσιάζουν
συνεχή πτωτική τάση. Aυτά είναι: Πελοπόννησος, Iόνιοι νήσοι, Nήσοι
Aιγαίου, Kρήτη. Tα υπόλοιπα φτάνουν σε ελάττωση µετά από κάποιες
µικρές αυξήσεις που παρατηρούνται συνήθως στην περίοδο 1951-1961
όπως είναι η Λοιπή Στερεά και Eύβοια, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, η Mακεδονία και η Θράκη. Σε παρόµιο συµπέρασµα θα φτάσουµε µελετώντας τον πίνακα 5 που δίνει το ποσοστό του αγροτικού πληθυσµού για
την περίοδο 1951-1981.
Kαι από αυτόν τον Πίνακα φαίνεται ότι η Mακεδονία κατέχει το µεγαλύτερο ποσοστό, ενώ οι Iόνιοι νήσοι το µικρότερο.
Πίνακας 5 : Ποσοστό του αγροτικού πληθυσµού των γεωργικών διαµερισµάτων επί του συνολικού αγροτικού πληθυσµού της χώρας (%)
Γεωγραφικά διαµερίσµατα

1951

1961

1971

1981

Λοιπή Στερεά & Eύβοια
Πελοπόννησος
Iόνιοι νήσοι
Ήπειρος
Θεσσαλία
Mακεδονία
Θράκη
Nήσοι Aιγαίου
Kρήτη

14,5
20,3
4,5
6,9
9,6
22,1
5,5
7,7
8,9

14,4
19,0
4,0
7,0
10,2
23,7
5,9
7,3
8,4

14,8
18,5
3,9
6,9
10,4
23,9
6,2
7,2
8,3

14,7
18,0
4,0
7,3
10,2
24,6
5,8
7,0
8,5

ΣYNOΛO

100,0

100,0

100,0

100,0

Πολύ σηµαντικές πληροφορίες δίνει επίσης και ο ακόλουθος Πίνακας 6 που περιέχει τα ποσοστά του αγροτικού πληθυσµού κάθε γεωγραφικού διαµερίσµατος επί του συνολικού πληθυσµού του κάθε διαµερίσµατος.
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Γεωγραφικά διαµερίσµατα

1951

1961

1971

1981

Λοιπή Στερεά & Eύβοια
Πελοπόννησος
Iόνιοι νήσοι
Ήπειρος
Θεσσαλία
Mακεδονία
Θράκη
Nήσοι Aιγαίου
Kρήτη

58,0
65,5
71,8
76,0
55,7
47,3
59,5
52,7
69,6

54,5
63,7
68,7
73,4
54,1
46,1
60,4
56,6
64,0

45,8
57,8
65,6
68,1
48,4
39,0
57,9
53,3
55,7

39,5
52,4
65,2
66,8
43,2
34,2
49,9
47,9
50,1

Πίνακας 6 : Ποσοστό του αγροτικού πληθυσµού επί του συνολικού πληθυσµού κάθε γεωγραφικού διαµερίσµατος

3. Eξέλιξη αγροτικού πληθυσµού κατά νοµούς
Kατά τη χρονική περίοδο 1920-1928, µόνο 10 νοµοί παρουσίασαν
αρνητικό ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής, ενώ κατά την επόµενη δωδεκαετία (1928-1940) αρνητικό ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής παρουσίασαν µόνον 6 νοµοί.
Kατά τη δεκαετία 1940-1951, αύξηση στο ρυθµό µέσης ετήσιας σχετικής µεταβολής παρουσίασαν 10 νοµοί, ενώ οι υπόλοιποι παρουσίασαν
αρνητικό ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής.
Kατά τη περίοδο 1951-1961, 26 νοµοί παρουσίασαν αρνητικό ρυθµό
µέσης ετήσιας µεταβολής ενώ κατά τη δεκαετία 1961-1971 και οι 52 νοµοί της χώρας παρουσίασαν αρνητικό ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής,
εκτός από το διαµέρισµα Aττικής (υπόλοιπο). Tο φαινόµενο αυτό της
εµφάνισης του αρνητικού ρυθµού µεταβολής οφείλεται στην εσωτερική
και εξωτερική µετανάστευση.
Kατά την περίοδο 1961-1971, το µεγαλύτερο ρυθµό µέσης ετήσιας
µείωσης παρουσίασαν οι παρακάτω νοµοί, Πίνακας 7.
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Aρκαδίας

-2,49

Kαβάλας

-2,48

Λακωνίας

-2,46

Kαστοριάς

-2,00

Mεσσηνίας

-2,49

Kιλκίς

-2,05

Kεφαλληνίας

-2,60

Φλώρινας

-2,45

Λευκάδας

-2,06

Έβρου

-2,09

Θεσπρωτίας

-2,58

Kυκλάδων

-2,24

Iωαννίνων

-2,42

Xίου

-2,00

Mαγνησίας

-2,35

Λασιθίου

-2,04

Γρεβενών

-2,77

Xανίων

-2,24

Πίνακας
7:
Pυθµός
µέσης
ετήσιας
µεταβο-

λής σε µερικούς νοµούς
του αγροτικού πληθυσµού (1961-1971)

H διαχρονική εξέλιξη της αυξοµείωσης του αγροτικού πληθυσµού
κατά γεωγραφικά διαµερίσµατα και νοµούς µελετάται συνήθως µε τον
υπολογισµό του ρυθµού της µέσης ετήσιας µεταβολής (βλ. Πίνακα 8)
που υπολογίστηκε µε βάση τα στοιχεία των απογραφών του πληθυσµού
το 1920-1981.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 8, το δηµογραφικό
πρόβληµα της χώρας µας δεν περιορίζεται µόνο σε µερικούς νοµούς
της χώρας. H εικόνα της ερήµωσης δίνει στην επαρχία µια θλιβερή όψη.
Tο δυσάρεστο είναι ότι οι συνέπειες της απώλειας ανθρώπινου δυναµι-
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κού δεν έχουν προσβάλλει µόνο τις ορεινές και ακριτικές περιοχές, αλλά και τις πεδινές και πλούσιες ζώνες, ακόµα και τις πεδιάδες της
Άρτας, της Hλείας, της Θεσσαλίας, της Mακεδονίας και της Θράκης.
Όλοι οι νοµοί της Eλλάδας εκτός από έναν παρουσίασαν κατά την περίοδο 1961-1971 αρνητικό ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής.
Eπίσης και κατά την περίοδο 1971-1981 το 72% των νοµών της
Eλλάδας παρουσίασαν αρνητικό ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής.
Aπό 148 επαρχίες µόνο οι 29 έχουν πυκνότητα που ξεπερνά τον
εθνικό µέσο όρο (66,4 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χλµ.). Άλλες είναι
αραιοκατοικηµένες ή σχεδόν ακατοίκητες. Παράδειγµα, οι επαρχίες
Γρεβενών (15,1), Eυρυτανίας (14,4) και η πιο αραιοκατοικηµένη περιοχή της Eλλάδος τα Σφακιά της Kρήτης, που έχει πυκνότητα 9,94 κατοίκους κατά τετραγωνικό χλµ. και ο πληθυσµός της µεταξύ των ετών
1961-1971 µειώθηκε κατά 55,3%.
Xαρακτηριστική είναι επίσης η περίπτωση της επαρχίας Γυθείου,
που ο πληθυσµός, κατά την περίοδο 1961-1971, µειώθηκε κατά 30%,
έφτασε δε το 1971 ο µισός πληθυσµός της επαρχίας να εγκατασταθεί
στο δήµο Γυθείου.
Tα Nησιά του Iονίου είναι το πιο πυκνοκατοικηµένο αγροτικό κέντρο της Eλλάδος. H Kέρκυρα, η Λευκάδα και η Zάκυνθος περιλαµβάνονται µεταξύ των τεσσάρων πρώτων επαρχιών από άποψη πυκνότητας πληθυσµού.
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Nοµοί κατά

Xρονικές περίοδοι

γεωγραφικά
διαµερίσµατα
Περιφ. Πρωτεύουσ.

1920-1928 1928-1940 1940-1951 1951-1961 1961-1971 1971-1981
-6,52

5,49

-3,11

-7,93

-

-

ΣTEPEA EΛΛAΣ KAI EYBOIA
Aιτωλοακαρνανίας

1,71

0,72

0,24

0,34

-1,78

Aττικής (υπόλοιπο)

-7,09

12,85

-2,24

9,10

1,22

-0,48

Bοιωτίας

0,29

0,91

-0,26

0,13

-0,68

Eυβοίας

0,35

0,19

0,11

-0,17

-1,34

Eυρυτανίας

0,41

1,73

-2,55

-0,03

-3,06

-1,5

Φθιώτιδας

1,19

0,80

-1,05

-0,18

-1,05

-0,88

Φωκίδας

0,50

0,09

-1,98

-1,06

-1,99

-0,34

ΣYNOΛO

0,18

1,02

-0,76

0,44

-1,40

-0,40

0,14
-2,0
0,099

ΠEΛOΠONNHΣOΣ
Aργολίδας

0,95

1,69

1,04

0,53

-0,66

-0,22

Aρκαδίας

0,76

0,75

-1,28

-0,96

-2,49

-0,10

Aχαΐας

0,67

0,74

-0,17

-0,95

-1,35

-0,20

Hλείας

1,25

0,58

-0,18

0,21

-1,50

-0,10

Kορινθίας

0,61

1,48

-1,10

0,01

-0,94

0,04

Λακωνίας

0,19

-0,51

-1,05

-1,15

-2,46

-0,41

Mεσσηνίας

0,64

1,64

-0,62

-0,85

-2,49

-1,4

ΣYNOΛO

0,69

0,79

-0,61

-0,57

-1,83

-0,97

NHΣIA TOY IONIOY
Zακύνθου

1,61

0,42

-0,89

-0,35

-1,98

-0,28

Kερκύρας

2,41

0,70

-0,13

-1,09

-1,07

0,54

Kεφαλληνίας

0,60

-0,11

-1,86

-1,81

-2,60

-0,95

Λευκάδας

-0,22

1,18

0,19

-0,82

-2,06

-1,3

ΣYNOΛO

1,36

0,47

-0,69

-1,10

-1,71

-0,15

HΠEIPOΣ
Άρτας

-0,16

2,14

0,03

1,17

-0,87

0,39

Θεσπρωτίας

0,37

0,05

-3,03

0,73

-2,58

-0,34

Iωαννίνων

1,97

1,98

-1,18

-0,10

-2,42

0,62

Πρέβεζας

1,85

1,52

3,77

-0,08

-0,93

-0,26
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Nοµοί κατά
γεωγραφικά
διαµερίσµατα

Xρονικές περίοδοι
1920-1928 1928-1940 1940-1951 1951-1961 1961-1971

1971-1981

ΘEΣΣAΛIA
Kαρδίτσας
Λάρισας
Mαγνησίας
Tρικάλων
ΣYNOΛO

1,22
0,71
0,27
1,51
0,94

1,25
1,49
0,70
2,06
1,40

0,17
-0,11
-1,10
-0,50
-0,31

0,43
0,67
0,99
1,04
0,74

-1,41
-1,05
-2,35
-1,55
-1,50

1,22
-0,50
-0,04
-0,37
-0,60

1,46
-0,15
0,64
0,74

--2,09
-1,00
0,10
-1,15

--0,40
-2,1
-0,72
-0,97

0,22
-0,14
2,38
1,05
0,33
-0,46
0,98
0,30
0,89
3,05
1,55
0,05
0,48
0,83

-2,77
-1,97
-0,53
-1,20
-2,48
-2,00
-2,05
-1,70
-0,78
-0,15
-1,17
-2,43
-1,80
-1,54

ΘPAKH
Έβρου
Ξάνθης
Pοδόπης
ΣYNOΛO

4,42
6,53
3,19
4,51

2,40
1,59
0,80
1,66

--1,26
-0,01
-0,46
-0,69

MAKE∆ONIA
Γρεβενών
∆ράµας
Hµαθίας
Θεσσαλονίκης
Kαβάλας
Kαστοριάς
Kιλκίς
Kοζάνης
Πέλλης
Πιερίας
Σερρών
Φλώρινας
Xαλκιδικής
ΣYNOΛO

1,81
-3,30
8,22
5,16
1,02
-0,43
6,28
-0,52
-0,80
6,55
4,05
0,56
5,10
1,62

2,27
-1,14
3,56
0,49
1,62
1,71
2,34
1,76
4,05
4,00
2,30
1,40
1,48
1,80

-2,35
0,89
-1,26
0,55
-0,02
-3,21
-1,26
-0,92
-1,30
-0,25
-0,78
-2,32
-1,39
-0,99

-0,74
-0,95
0,07
-0,86
0,3
0,82
-0,43
-0,78
-0,006
0,83
-0,12
-0,22
-1,5
-0,16

NHΣIA TOY AIΓAIOY
∆ωδεκανήσου
Kυκλάδων
Λέσβου
Σάµου
Xίου
ΣYNOΛO

1,86
0,48
0,16
0,71
0,97

-0,91
0,63
0,71
0,37
-0,003

-0,21
0,30
-1,13
-0,63
1,72

0,08
-0,38
-0,31
-0,50
-0,56
-0,31

-1,51
-2,24
-1,44
-1,53
-2,00
-1,76

-0,04
-0,77
-1,10
-0,50
-1,56
-0,77

ΣYN. EΛΛA∆AΣ

1,07

1,17

-0,53

0,14

-1,61

-0,41
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4. Oικονοµικές συνέπειες της ερήµωσης της υπαίθρου
H εσωτερική και εξωτερική µετανάστευση κυρίως στην περίοδο
1961-1971 είχε πάρει µεγάλες διαστάσεις και είχε προσβάλλει όχι µόνο
τις ορεινές και ακριτικές περιοχές της χώρας, αλλά και τις πεδινές περιοχές και πλούσιες ζώνες όπου αναπτύσσονται ειδικευµένες καλλιέργειες. Oι µικρές κοινωνίες της υπαίθρου έφθηναν σιγά-σιγά και πολλά
χωριά παρουσιάζουν και σήµερα εικόνα εγκατάλειψης, ιδιαίτερα από
εκείνους τους ανθρωπους που εκτός από την οικονοµική τους συµβολή
θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν στον τόπο τους τις απαραίτητες προϋποθέσεις κοινωνικής και οικονοµικής ανόδου. ∆εν εγκαταλείφθηκε
απλώς η ύπαιθρος, αλλά κατέρρευσε στην ουσία το προπολεµικό σύστηµα αγροτικής, βιοτεχνικής, και βιοµηχανικής οικονοµίας.
Aκριτικοί νοµοί απογυµνώθηκαν µε γοργό ρυθµό και η µαζική κάθοδος των κατοίκων των ορεινών αυτών περιοχών στις µεσαίες και µικρότερες κωµοπόλεις είχε σαν συνέπεια να είναι σήµερα ολόκληρα χωριά
έρηµα και να µοιάζουν µε γηροκοµεία. Mε την παρατηρούµενη αύξηση
του αριθµού των ηλικιωµένων στον αγροτικό πληθυσµό διογκώθηκαν
και οι δαπάνες για την υγεία και την κοινωνική πρόνοια. ∆εν πρέπει να
µας ξεφεύγει ακόµα το γεγονός ότι η µείωση του αγροτικού πληθυσµού
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και ειδικά του παιδικού αγροτικού πληθυσµού ελαττώνει τις δηµόσιες
επενδύσεις που συνδέονται µε τους νέους και την αύξηση του πληθυσµού (σχολεία, νοσοκοµεία, µαιευτήρια, αγροτικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).
H τάση συγκέντρωσης του πληθυσµού σε ορισµένες µόνο περιοχές
ισχυροποιήθηκε στη διάρκεια 1961-1981 και συνέβαλε στην ανισοµερή
ανάπτυξη και την υδροκεφαλική διάρθρωση της Eλληνικής Kοινωνίας.
H µαζική αγροτική έξοδος οδήγησε βασικά στη συγκέντρωση του πληθυσµού στην Aθήνα και Θεσσαλονίκη. Eκτός από το πρόβληµα της ερήµωσης της υπαίθρου, είναι η βασική αιτία της έκτασης που παίρουν σήµερα τα δηµογραφικά φαινόµενα όπως η υπογεννητικότητα και η πληθυσµίακή γήρανση.
Oι 145 κωµοπόλεις και µικρές πόλεις που είναι το οικονοµικο και
κοινωνικό υπόβαθρο της επαρχίας καταρρέουν. Aκόµα και τα µεσαία
και µεγάλα αστικά κέντρα παρουσιάζουν στάσιµο πληθυσµό κατά την
περίοδο 1961-1981 σε όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας. Oι
µετακινηθέντες αγρότες προς τις µεγάλες πόλεις ακολούθησαν κατά
κανόνα την παρακάτω σειρά προτεραιότητας:
•
•
•

•

Στην πρώτη κατηγορία µετακίνησης πήραν µέρος οι ακτήµονες
αγρότες και εργάτες.
Aκολούθησαν οι στερηµένοι καλλιεργίσηµης γης που καταβάλλουν ενοίκιο ή µέρος της συγκοµιδής τους στους ιδιοκτήτες.
Eπίσης ακολούθησαν οι αγρότες που διέθεταν µικρής έκτασης
γη ή κατοικούσαν σε άγονες περιοχές ή καλλιεργούσαν γεωργικά αγαθά µικρής εισοδηµατικής απόδοσης.
Tέλος έχουµε τους µικροεπαγγελµατίες βιοτέχνες και µικροεµπόρους που χάνουν την πελατεία τους λόγω φυγής του αγροτικού πληθυσµού.

H ερήµωση της υπαίθρου έχει επίσης σαν συνέπεια ότι οι περισσότερες επαρχιακές παραγωγικές µονάδες, εκτός από την εξεύρεση ειδικευµένου εργατικού δυναµικού αδυνατούν επίσης στην εξεύρεση επιχειρηµατικών στελεχών, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Mεγάλο
µέρος του γεωργικού εξοπλισµού αντί να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν
περισσότερο χάνεται λειτουργώντας σε µικρά χρονικά διαστήµατα και
οι χωρικοί πέρνουν τον δρόµο της µετανάστευσης για να εργασθούν σε
ξένα εργοστάσια αναλφάβητοι και χωρίς στοιχειώδη κατάρτιση ή να
εγκατασταθούν στις µεγάλες πόλεις.
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H γεωγραφική κατανοµή των βιοµηχανιών και βιοτεχνών οδήγησε
στην περιφερειακή ανισοµερή ανάπτυξη, την αστυφιλία και την µετανάστευση, έτσι διαπιστώνουµε το µεγάλο διαφορισµό στην ανάπτυξη που
υπάρχει στην Eλλάδα.
Για να παραµείνει ο αγροτικός πληθυσµός στην ύπαιθρο απαιτούνται κίνητρα οικονοµικά για τη διευκόλυνση της παραγωγής και την
εξασφαλισµένη διάθεση των προϊόντων. Aν αυτά τα κίνητρα δεν δοθούν τότε θα έχοµε ίσως βιοµηχανικές µονάδες αλλά θα ζητούµε γεωργικά είδη από άλλες χώρες για να ζήσουµε.
Θα πρέπει να αντιληφθούµε ότι η ερήµωση της υπαίθρου θα είναι
αναπόφευκτη. Xρειάζεται εποµένως ένα πρόγραµµα που να στηρίζεται
στην εξάλειψη της εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης στην αποκέντρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων και δηµοσίων υπηρεσιών,
στην αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος στα περιφερειακά αγροτικά κέντρα και στο διπλασιασµό του εισοδήµατος στο γεωργικό τοµέα.
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∆IAPΘP·TIKA XAPAKTHPIΣTIKA THΣ EΛΛHNIKHΣ
ΓE·PΓIAΣ ΣTON 2Oο AIΩNA
∆ρος KωνσταντίνοY PόντοY, T.E.I. Πειραιώς
∆ρος KωνσταντίνοY Xαρίση, T.E.I. Πειραιώς
∆ρος Γεώργιου Πολυχρονόπουλου, T.E.I. Aθήνας

1. Eισαγωγή
O τοµέας της γεωργίας - κτηνοτροφίας, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα σε διεθνές επίπεδο και για το λόγο αυτό απασχολεί διαρκώς
την οικονοµική σκέψη και πολιτική κατά τους δύο τελευταίους αιώνες.
Eξαιτίας των προβληµάτων αυτών, στην πρακτική των διαφόρων
χωρών ο πρωτογενής τοµέας της οικονοµίας βρίσκεται σε µειονεκτική
θέση σε σχέση µε τους αναπτυσσόµενους ή ανεπτυγµένους τοµείς της
µεταποίησης και των υπηρεσιών.
Bασικές ιδιοµορφίες του αγροτικού τοµέα, που περιορίζουν την
ανταγωνιστικότητα, και συνεπώς τις δυνατότητες ανάπτυξής του, αποτελεί η ανελαστικότητα της ζήτησης των προϊόντων του, οι µεγάλες
διακυµάνσεις στην παραγωγή καθώς και η µεγαλύτερη τάση για µείωση
των τιµών των αγροτικών προϊόντων (Πατσουράτης, B., 1993).
Oι αδυναµίες αυτές στη λειτουργία του µηχανισµού της αγοράς για
τα αγροτικά προϊόντα είχαν ως αποτέλεσµα την διορθωτική παρέµβαση
του Kράτους και της Kοινότητας (Kοινή Aγροτική Πολιτική - KAΠ),
προς την κατεύθυνση στήριξης των τιµών των αγροτικών προϊόντων,
επιτυγχάνοντας έτσι σταθεροποίηση της αγοράς αυτών και βελτίωση
του εισοδήµατος των αγροτών.
H εφαρµοζόµενη πολιτική που συνήθως περιλαµβάνει µέτρα όπως
οι επιδοτήσεις, η προστασία της εθνικής ή κοινοτικής παραγωγής από
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άλλες χώρες, κλπ., για να επιτύχει στο µέγιστο βαθµό τους στόχους της
θα πρέπει να λάβει υπόψη της όχι µόνο τις ιδιοµορφίες της αγοράς των
αγροτικών προϊόντων αλλά επίσης και τα ιδιαίτερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του πρωτογενή τοµέα αναπτυσσόµενων χωρών, όπως η
Eλλάδα.
H Kοινή Aγροτική Πολιτική, στην οποία αναφερθήκαµε πιο πάνω,
παρά τη θετική συµβολή της στην κοινοτική γεωργία, προτείνεται να
αναθεωρηθεί, µε σκοπό, εκτός των άλλων, να ληφθούν υπόψη διαρθρωτικοί παράγοντες, όπως είναι το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων, τα ποιοτικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά των αγροτών, οι περιφερειακές
ανισότητες στο γεωργικό τοµέα, η αποτελεσµατικότητα των γεωργικών
- κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων - επιχειρήσεων, κλπ.
Oρισµένα από τα πλέον βασικά αυτά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά
της ελληνικής γεωργίας - κτηνοτροφίας στην πορεία του 20ου αιώνα θα
παρουσιαστούν µε στατιστικά δεδοµένα στην παρούσα µελέτη, ως µία
συµβολή στην πληρέστερη κατανόηση του προβλήµατος, που η λύση του
θα οδηγήσει στη βελτίωση της παραγωγικότητος του τοµέα αυτού και
της ανταγωνιστικότητος των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

2. H Γεωργία και η κτηνοτροφία της Eλλάδος στην προπολεµική περίοδο
Oι στατιστικές του αγροτικού τοµέα της Eλλάδος στην προπολεµική
περίοδο έχουν ως βάση τις απογραφές γεωργίας - κτηνοτροφίας, που
διενεργήθηκαν κατά τα έτη 1860, 1911, 1929 και 1939. Για την τελευταία,
όµως, δεν επεξεργάστηκαν τα σχετικά αποτελέσµατα λόγω του πολέµου
και συνεπώς δεν διαθέτουµε τα στατιστικά δεδοµένα (EΣYE, 1958).
Στην περίοδο αυτή θα συµπεριλάβουµε και τα στοιχεία της απογραφής του 1949-50 κυρίως για δύο λόγους. O πρώτος είναι τεχνικής φύσεως, δεδοµένου ότι η απογραφή αυτή είναι µεθοδολογικώς και εννοιολογικώς περισσότερο συγκρίσιµη µε την αντίστοιχη του έτους 1929, παρά
µε τις επόµενες µεταπολεµικές απογραφές. O δεύτερος λόγος είναι ουσιαστικός και σχετίζεται µε το επιχείρηµα ότι, το 1949 δεν είχε οµαλοποιηθεί πλήρως η πολιτική και οικονοµική κατάσταση της χώρας, µε
αποτέλεσµα να µην θεωρείται το έτος αυτό αντιπροσωπευτικό της νέας
µεταπολεµικής περιόδου ανασυγκρότησης του Kράτους.
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O αριθµός των καλλιεργητών, ο οποίος σε ένα βαθµό µπορεί να θεωρηθεί και ως ο αριθµός των µονάδων παραγωγής για την περίοδο εκείνη (1929), ήταν 953.367. Aπό αυτούς οι 757.736 (79,5 %) ήταν ιδιοκτήτες, οι 55.949 (5,9%) ήταν µισθωτοί, οι 31,861 (3,3%) ήταν κολλίγοι και
οι υπόλοιποι αναφέρονται ως ανταλλάξιµοι, νοµείς, κλπ. (EΣYE,
1958).
Πίνακας 1 : Kατάταξη καλλιεργητών κατά τάξεις µεγέθους
καλλιεργούµενων εκτάσεων, έτους 1929

Tάξεις
Mεγέθους

Aριθµός
καλλιεργητών

1 - 10
11- 20
21- 30
31- 40
41- 60
61- 100
101- 200
201- 1000
1001-10000
10000 και άνω

358.718
207.065
127.553
84.991
83.989
52.888
27.013
9.712
1.247
191

ΣYNOΛO

953.367

Aθροιστική

Kατανοµή

Aριθµός

%

358.718
565.783
693.336
778.327
862.316
915.204
942.217
951.929
953.176
953.367

37,6
59,3
72,7
81,6
90,4
96,0
98,8
99,8
99,9
100,0

Πηγή : Γενική Στατιστική Yπηρεσία της Eλλάδος, Eπεξεργασία αποτελεσµάτων
γεωργικής και κτηνοτροφικής απογραφής της Eλλάδος έτους 1929.

Aπό τον Πίνακα 1 και την ανάλυση που ακολουθεί γίνεται εµφανές
το πρότυπο του γεωργικού τοµέα µε κύριο χαρακτηριστικό το µικρό
µέγεθος των εκτάσεων που είχαν στη διάθεσή τους οι καλλιεργητές κατά το έτος 1929. Oι 358.718 καλλιεργητές, που αποτελούν το 37,6% του
συνόλου, διέθεταν έκταση µέχρι µόλις 10 στρέµµατα. Eπίσης, όπως
φαίνεται από την αθροιστική κατανοµή του Πίνακα 1, οι 778.327 καλλιεργητές (81,6% του συνόλου) διέθεταν για καλλιέργεια κάτω από 40
στρέµµατα. Aντίθετα, οι µεγάλες µονάδες άνω των 200 στρεµµάτων
ανέρχονταν µόνο σε 11.150, δηλαδή ποσοστό 1,2%.
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H διάµεσος έκταση των καλλιεργητών της παραπάνω κατανοµής είναι µόλις M = 11,2 στρέµµατα, που σηµαίνει ότι το 50% των καλλιεργητών (476.683) διέθεταν έκταση κάτω από 11,2 στρέµµατα. Σηµειώνεται ότι η µέση τιµή δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση αυτή, λόγω της έντονης θετικής ασυµµετρίας που παρουσιάζει η κατανοµή.
Tο πρότυπο του ιδιοκτήτη-µικροκαλλιεργητή και τη οικογενειακής
εκµετάλλευσης στην οποία (υπό)απασχολούνται και τα µέλη της αγροτικής οικογένειας παρατηρούµε ότι υφίσταται ήδη από τις αρχές του
αιώνα µας.
H εξέλιξη αυτή αποτέλεσε κεντρική επιλογή στα πλαίσια της αγροτικής πολιτικής του Eλληνικού Kράτους ήδη από τη σύστασή του, δηλαδή το 1828. Για τη µαταίωση της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας των
καλλιεργούµενων εκτάσεων σε λίγους, αµέσως µετά την Aνεξαρτησία
εθνικοποίησε τις εκτάσεις που εγκατέλειπαν οι Tούρκοι και το 1871
προχώρησε στη διανοµή των εθνικοποιηµένων γαιών, κατακερµατίζοντας αυτές σε µικρούς οικογενειακούς κλήρους. H διαδικασία ολοκληρώθηκε το 1911 (Bεργόπουλος K., 1975).
Tο πρόβληµα του µεγάλου κατακερµατισµού της γεωργικής γής επιδεινώθηκε από την ανάγκη αποκαταστάσεως των προσφύγων της Mικράς Aσίας (1.069.957) που ήρθαν στην Eλλάδα µετά την Mικρασιατική
καταστροφή του έτους 1922 (ΓΣYE, 1931)
O αριθµός των προσφύγων που ασχολήθηκαν στην γεωργία υπολογίζεται περίπου σε 200.000, µε βάση τη διαφορά των ασχολούµενων στη
γεωργία µεταξύ των ετών 1920 (817.539) και 1928 (1.007.956).
Στα πλαίσια της αγροτικής αποκατάστασης των προσφύγων παραχωρήθηκαν από την Eπιτροπή Aποκαταστάσεως Προσφύγων 8,4 εκατ.
στρέµµατα. Aπό αυτά, τα 5 εκατ. στρέµµατα αποτελούσαν την τουρκική
ανταλλάξιµο περιουσία, που αριθµούσε 60.169 κτήµατα (ΓΣYE, 1931).
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Πίνακας 2 : Aριθµός καλλιεργητών Eλλάδος
κατά Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα, έτους 1929
Γεωγραφικό
∆ιαµέρισµα

Kαλλιεργητές
Aριθ.

%

Mακεδονία
Ήπειρος
N.Aιγαίου
Kρήτη
Θεσσαλία
Iόνιοι Nήσοι
Kυκλάδες
Στερεά Eλλάς & Eύβοια
Πελοπόννησος
Θράκη

210.299
61.445
62.648
87.954
76.443
38.191
26.916
143.590
197.543
48.338

22,1
6,4
6,6
9,2
8,0
4,0
2,8
15,1
20,7
5,1

Σύνολο

953.397

100,0

Πηγή : Γενική Στατιστική Yπηρεσία της Eλλάδος, Γεωργική και Kτηνοτροφική
Aπογραφή της Eλλάδος έτους 1929.

Aπό τα στοιχεία του Πίνακα 2 φαίνεται ότι κατά το έτος 1929 το µεγαλύτερο µέρος των καλλιεργητών συγκεντρώνεται στη Mακεδονία
(210.299 ή 22.1% του συνόλου), στην Πελοπόννησο (197.543 ή 20,7%)
και στη Στερεά Eλλάδα και Eύβοια (143.590 ή 15,1%). Aντίθετα, τον µικρότερο αριθµό καλλιεργητών παρουσιάζουν οι νησιωτικές περιοχές
των Iονίων Nήσων (38.191 ή 4%) και των Kυκλάδων (26,916 ή 2,8%) ως
και η Θράκη (48.338 ή 5,1 % του συνόλου).
Tο 1950, ο αριθµός των παραγωγικών µονάδων, σύµφωνα µε την έννοια της γεωγραφικής εκµεταλλεύσεως (βλέπε ορισµό EΣYE, 1958),
ανέρχεται σε 1.006.937. Tο µεγαλύτερο µέρος αυτών βρίσκεται και πάλι
στη Mακεδονία (24,2%), στην Πελοπόννησο (18,3%) και στην Στερεά
Eλλάδα και Eύβοια (15,3%).
Oι καλλιεργούµενες εκτάσεις, από τα µέσα του 19ου αιώνα και µέχρι τις αρχές του 20ου, αυξήθηκαν σηµαντικά λόγω κυρίως των προσαρτώµενων εδαφών. Tο 1860 οι καλλιεργηθείσαι εκτάσεις ανέρχονται
σε 3 εκατ. στρέµµατα (ΓΣYE, 1931).
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Oι αγραναπαύσεις υπολογίζονται µε βάση το σχετικό σύστηµα της
περιόδου εκείνης σε άλλα 3,2 εκατ. στρέµµατα και οι εκτάσεις µε φυτείες (δένδρα) σε 1,4 εκατ. στρέµµατα περίπου (Mανσόλα A., 1867 : 52).
Tο µεγαλύτερο µέρος των καλλιεργειών αποτελούν τα σιτηρά (2,3
εκατ. στρέµµατα περίπου ή 76 % του συνόλου) και οι άµπελοι (492.502)
στρέµµατα ή 16,3% του συνόλου -ΓΣYE, ό.π).
Tο 1911, µετά την προσάρτηση των Iονίων Nήσων το 1864, της Θεσσαλίας και της Άρτας το 1881 οι καλλιεργούµενες εκτάσεις ανέρχονται
από 3 εκατ. στρέµµατα το 1860 σε 8,6 εκατ. στρέµµατα.
Tο 1924, µετά την προσάρτηση εδαφών από τους Bαλκανικούς πολέµους (1913) και τον A’ Παγκόσµιο Πόλεµο και την εκχώρηση της Aνατολικής Θράκης και των νήσων της Ίµβρου και της Tενέδου στην Tουρκία (1923), η καλλιεργούµενη έκταση ανέρχεται σε 14,7 εκατ. στρέµµατα.
H σύνθεση των καλλιεργειών µεταβάλλεται ελαφρά το 1924 σε σχέση
µε το 1860, µε τα σιτηρά να περιορίζονται στο 69 % του συνόλου, τις
αµπέλους οµοίως στο 8,4 %, ενώ αυξάνεται η συµµετοχή των βιοµηχανικών αρωµατικών προϊόντων απο 1,6 % σε 8,1 % και των οσπρίων
από 1,1 % σε 3,4%.
Tο µέγεθος των καλλιεργούµενων εκτάσεων και η Γεωγραφική κατανοµή τους στην τελευταία περίοδο 1929-50, που εξετάζουµε στο παρόν
κεφάλαιο παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3 : Kαλλιεργούµενες εκτάσεις Eλλάδος
Γεωγραφικό
∆ιαµέρισµα
Στερεά Eλλάς & Eύβοια
Πελοπόννησος
Iόνιοι Nήσοι
Θεσσαλία
Mακεδονία
Ήπειρος
Kρήτη
N. Aιγαίου
Θράκη
Σύνολο

1929

1950

Aριθµός

%

Aριθµός

%

4.030,9
4.171,1
506,2
3.303,8
5.439,1
988,9
1.564,7
1.187,7
1.327,2

17,9
18,5
2,2
14,7
24,2
4,4
6,9
5,3
5,9

5.394,3
5.488,7
703,6
4.265,6
7.572,2
1.101,7
2.225,4
1.793,4
1.841,5

17,8
18,1
2,3
14,0
24,9
3,6
7,3
5,9
6,1

22.519,6

100,0

30.386,5

100,0

κατά γεωγραφικό διαµέρισµα ετών 1929 και 1950
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(Eκτάσεις σε χιλ. στρέµµατα)
Πηγή : EΣYE, Aποτελέσµατα Γεωργικής Aπογραφής της Eλλάδος 1950

Oι καλλιεργούµενες εκτάσεις ανέρχονται το 1929 σε 22,5 εκατ.
στρέµµατα και το 1950 σε 30,4 εκατ. στρέµµατα περίπου, σηµειώνοντας
σηµαντική αύξηση έναντι των 14,7 εκατ. στρεµµάτων του 1923. Tο µεγαλύτερο µέρος των καλλιεργούµενων εκτάσεων, όπως και οι εκµεταλλεύσεις, βρίσκονται στη Mακεδονία, την Πελοπόννησο, την Στερεά
Eλλάδα και Eύβοια και την Θεσσαλία (βλέπε Πίνακα 3).
Tο µεγαλύτερο µέρος των καλλιεργειών αποτελούν οι ετήσιες (83,9%
του συνόλου), ενώ οι δενδρώδεις µόλις το 9,7 % και οι αµπελοκαλλιέργειες το 6,4% του συνόλου. Στην περίοδο 1929-50 οι δενδρώδεις παρουσιάζουν µικρή µείωση της συµµετοχής τους στο σύνολο (7,9 % έναντι
9,7 %) και οι αµπελοκαλλιέργειες µικρή αύξηση (8,7 % έναντι 6,4% EΣYE, 1958).
Kατά το 1950, το 91,7 % των καλλιεργούµενων εκτάσεων εκµεταλεύονται από τους ιδιοκτήτες, ενώ µόλις το 5,4 % από ενοικιαστές και το
2,1 % από κολλήγους. Tο ποσοστό αυτό των κολλήγων χαρακτηρίζει
όλες τις περιοχές της χώρας εκτός από τις Nήσους του Aιγαίου και του
Iονίου που παρουσιάζουν αρκετά υψηλότερα ποσοστά (7,4 % και 5%
αντίστοιχα).
Tο µέσο µέγεθος αγροτεµαχίου ανέρχεται µόλις σε 4,7 στρέµµατα,
ενώ οι ποτιστικές εκτάσεις σε 2,4 εκατ. στρέµµατα που αποτελεί το 7,9
% της καλλιεργηθείσης έκτασης (EΣYE, 1958).
O αριθµός των βασικών κατηγοριών της ελληνικής κτηνοτροφίας
στην περίοδο 1860-1950 παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.

Έτος

Bοοειδή

Iπποειδή

Προβατοειδή

Aιγοειδή

1860
1911
1929
1950

259.959
379.826
874.000
874.300

182.423
285.749
851.700
922.000

2.539.538
3.545.442
5.805.600
5.911.900

2.408.143
2.638.043
4.179.200
3.161.000

Πίνακας 4 : Aριθµός ζώων κατά κατηγορία στο σύνολο Eλλάδος,
1860-1950
Πηγή : ΓΣYE, Aποτελέσµατα Γεωργικής και Kτηνοτροφικής Aπογραφής ετών
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1860, 1911 και 1929. EΣYE, Aποτελέσµατα Γεωργικής Aπογραφής της Eλλάδος 1950.

O αριθµός Bοοειδών υπερτριπλασιάζεται στην περίοδο 1860-1950
από 259.959 σε 874.300 ζώα. Iδιαίτερα φαίνεται να αυξάνεται τη δεκαετία του 1920, δηλαδή, µετά τον A’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Στην περίοδο
1929-50 παρουσιάζεται στασιµότης στον αριθµό των ζώων.
Tα ίδια περίπου χαρακτηρίζονται παρουσιάζονται στην εξέλιξη και
των υπόλοιπων κατηγοριών ζώων, δηλαδή των Iπποειδών, των Προβατοειδών και των Aιγοειδών. Tα τελευταία µάλιστα µειώνονται στην περίοδο 1929-50 κατά 1.000.000 περίπου.
Σχετικά µε την κτηνοτροφία του 19ου αιώνα αναφέρεται ότι η Eλλάδα υπερέχει ως προς τον αριθµό των αιγοπροβάτων, αναλογικά µε τον
πληθυσµό της και τη χωρική της έκταση από άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

3. Eξέλιξη της γεωργίας - κτηνογραφίας κατά την περίοδο 1961-1991
και πρόβλεψη για το 2001
Aπό την ανάλυση των στοιχείων του πίνακα 5, προκύπτει ότι υπάρχει µειωτική τάση στον αριθµό γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων µετά το 1961, η οποία είναι περισσότερο έντονη στις αµιγώς
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Για παράδειγµα, στη δεκαετία 19611971 παρατηρείται µείωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων κατά 9,2%
και των αµιγώς κτηνοτροφικών κατά 32,2%. Στη δεκαετία 1971-1981
παρατηρείται µείωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων κατά 4,4% και
των αµιγών κτηνοτροφικών κατά 19,2%. Aντίθετα κατά τη δεκαετία
1981-1991 παρατηρείται µεγαλύτερη µείωση στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ποσοστό 13,9%), ενώ στις αµιγώς κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις έχουµε αύξηση κατά 4,5%.
Aν προσαρµόσουµε στα δεδοµένα του πίνακα 5 την ευθεία τάσεως
Ψi = α + βti, τότε η πρόβλεψη του αριθµού εκµεταλλεύσεων για το 2001
θα είναι :
Σύνολο εκµεταλλεύσεων
Ψ1 = 1.155.409 = 93.108,6 t, δηλαδή 782.975 εκµ/σεις
Γεωργικές εκµεταλλεύσεις
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Ψ2 = 1.140.818,9 - 90.844,6 t, δηλαδή 777.440 εκµ/σεις
Aµιγείς κτηνοτροφικές εκµ/σεις
Ψ3 = 14.590,5 - 2.264 t, δηλαδή 5.535 εκµ/σεις
Aριθµός εκµεταλλεύσεων

Mεταβολή ανά δεκαετία

Aµιγείς
Γεωργικές Kτηνο- Συνόλου
τροφικές

Aµιγώς
Γεωργικών Kτηνοτροφικών

Έτος

Σύνολο

1961
1971
1981
1991*

1.156.172
1.046.315
998.876
861.623

1.140.163
1.035.467
990.112
852.466

16.009
10.848
8.764
9.157

- 9,5
- 4,5
- 13,7

- 9,2
- 4,4
-13,9

- 32,2
- 19,2
4,5

782.975

777.440

5.535

- 9,1

- 8,8

- 39,5

2001**

Πίνακας 5 : Aριθµός εκµεταλλεύσεων Eλλάδος κατά κατηγορία
και επί τοις % µεταβολή αυτών.
Aπογραφές Γεωργίας - Kτηνοτροφίας 1961-1991
* Προσωρινά αποτελέσµατα
** Πρόβλεψη µε έτος βάσης το 1961
Πηγή : E.Σ.Y.E.

H µελέτη της µακροχρόνιας τάσης του αριθµού των γεωγραφικών
και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων δείχνει ότι υπάρχει οξύ πρόβληµα
στον τοµέα γεωργίας - κτηνοτροφίας και ειδικότερα στις αµιγείς κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.
Aπό τον Πίνακα 6, φαίνεται ότι η µειωτική τάση παρουσιάζεται σε
όλα τα διαµερίσµατα της Xώρας. Eιδικότερα στη δεκαετία 1981-1991
είναι περισσότερο έντονη στη Θεσσαλία και Mακεδονία (ποσοστό
17,9% και 19% αντίστοιχα), περιοχές οι οποίες είναι κατ’ εξοχήν γεωργικές και κτηνοτροφικές.
Aπό την κατανοµή των εκµεταλλεύσεων και εκτάσεων κατά τάξεις
µεγέθους καλλιεργούµενης έκτασης (βλέπε Πίνακα 7) προκύπτει ότι
στην Eλλάδα οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις παραµένουν µέχρι πρόσφατα µικρού µεγέθους. Για παράδειγµα, στην απογραφή του 1991 το 26%
των κατόχων εκµεταλλεύσεων, βρέθηκαν µόνο µε 1-9, 9 στρέµµατα, το
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34,3% βρέθηκαν µε 10-29,9 στρέµµατα κ.ο.κ. Aντίθετα οι κάτοχοι εκµεταλλεύσεων που βρέθηκαν µε 100-199,9 στρέµµατα ή 200 και πάνω
ανήλθαν µόνο σε 6,3% και 2% αντίστοιχα. Tο 60% περίπου των εκµεEκµεταλλεύσεις κατά έτος

Mεταβολή %
αριθµού εκµ/σεων

Γεωργικό ∆ιαµέρισµα
1961

1971

1981

1991*

1961 1971 1981
1971 1981 1991

Σύνολο Xώρας
1.156.172 1.046.315 998.876 861.623 - 9,5 - 4,5 -13,7
Περιφέρεια Πρωτευούσης 14.705
12.561 17.544
8.768 -14,6 39,7 -50,0
Στερεά Eλλάς & Eύβοια
171.126 159.556 154.896 136.366 - 6,8 - 2,9 -12,0
Πελοπόννησος
197.585 179.395 172.880 163.952 - 9,2 - 3,6 - 5,2
Iόνιοι Nήσοι
40.385
35.552 33.712 29.564 -12,0 - 5,2 -12,3
Ήπειρος
62.336
56.071 54.328 48.870 -10,1 - 3,1 -10,0
Θεσσαλία
111.528 110.365 109.612 90.023 - 1,1 - 0,7 -17,9
Mακεδονία
294.122 258.264 235.232 190.591 -12,2 - 8,9 -19,0
Θράκη
67.832
61.209 56.796 49.193 - 9,8 -7,2 -13,4
Nήσοι Aιγαίου
92.096
75.464 64.448 56.729 -18,1 - 14,6 -12,0
Kρήτη
104.457
97.878 99.428 87.567 - 6,3 1,6 -11,9

ταλλεύσεων, σε όλη την εξεταζόµενη περίοδο, έχουν έκταση κάτω από
30 στρέµµατα, ενώ το 90% έχει έκταση µικρότερη των 100 στρεµµάτων.
Πίνακας 6 : Aριθµός Γεωργικών και Kτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων
και µεταβολές αυτών κατά γεωγραφικό διαµέρισµα.
Aπογραφές Γεωργίας-Kτηνοτροφίας 1961-1991
* Προσωρινά στοιχεία
Πηγή : E.Σ.Y.E.

H διάµεσος έκταση το 1991 είναι 34 στρέµµατα, ενώ το πρώτο και το
τρίτο τεταρτηµόριο είναι αντίστοιχα 9,6 και 47,5 στρέµµατα. Aυτό σηµείναι ότι το 50% των εκµεταλλεύσεων έχει έκταση κάτω των 34 στρεµµάτων, το 25% αυτών (213.116 εκµεταλλεύσεις) έχουν έκταση κάτω των
9,6 στρεµµάτων και το 75% των εκµεταλλεύσεων (639.349) κάτω των
47,5 στρεµµάτων.
H µεγάλη και συνεχώς αυξανόµενη διασπορά των εκµεταλλεύσεων
ως προς τη µέση έκταση αυτών φαίνεται και από την τιµή του συντελε-
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στή µεταβλητικότητος (CV) στην περίοδο 1961-1991 (Πίνακας 7).
Tο πρόβληµα επιδεινώνεται από τον κατακερµατισµό των εκµεταλλεύσεων σε χωριστά αγροτεµάχια.
O µέσος αριθµός αγροτεµαχίων της κάθε εκµετάλλευσης είναι της
τάξεως των 6-7 σε όλη των παραπάνω περίοδο. Tο µέσο µέγεθος αγροτεµαχίου (εκτάσεις / αριθµός αγροτεµαχίων) έχει µικρή σταδιακή αυξητική
τάση, από 4,5 στρέµµατα το 1961 σε 7,2 στρέµµατα το 1991 (Πίνακας 8).
Aπό τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι κάθε γεωργική εκµετάλλευση
αποτελείται κατά µέσο όρο από αρκετά αγροτεµάχια, µε µικρή αντί1961
Eκτάσεις

1971
Eκµ/σεις %
%
Eκµ/σεις Eκτάσεις
% Άθροιστ.

Tάξεις µεγέθους
σε στρέµµατα

Eκµ/σεις

Σύνολο Xώρας

1.140.163 36.732.756 100,0

-

Eκµ/σεις %
%
%
Άθρ.

1.035.467 35.650.603 100,0

-

1 - 9,9

262.556

1.319.882

23,0

23,0

225.632

1.099.431

21.8

24,1

10 - 29,9

425.990

7.782.675

37,4

60,0

384.131

6.990.470

37,1

60,0

30 - 49,9

232.441

8.800.720

20,4

80,8

209.451

7.889.351

20,2

78,8

50 - 99,9

172.746 11.432.086

164.151 10.890.610

15,9

15,2

96,0

100 - 199,9

38.912

4.981.308

3,4

99,4

42.571

5.494.491

4,1

200 και άνω

7.518

2.416.085

0,6 100,0

2.531

3.286.250

0,9 100,0

1981
Tάξεις µεγέθους
σε στρέµµατα

Eκµ/σεις

Eκτάσεις

1991*
Eκµ/σεις %
%
Eκµ/σεις Eκτάσεις
% Άθροιστ.
-

98,8

Eκµ/σεις %
%
% Άθρ.

Σύνολο Xώρας

990.112 35.455.504 100,0

1 - 9,9

238.272

1.206.096

24,1

24,1

221.416

852.466 33.513.275 100,0
1.066.638

26,0

26,1

-

10 - 29,9

355.288

6.403.512

35,9

60,0

292.355

5.201.807

34,3

60,0

30 - 49,9

186.020

7.017.012

18,8

78,8

143.500

5.390.105

16,8

77,1

50 - 99,9

149.864 10.041.824

15,1

93,0

124,485

8.414.405

14,6

91,7

100 - 199,9

46.625

6.089.860

4,7

98,6

53.673

7.263.315

6,3

98,0

200 και άνω

14.040

4.697.200

1,4 100,0

17.037

6.177.005

2,0 100,0

στοιχα έκταση το καθένα, µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυσχερέστερη η
εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων παραγωγής ως και η ανάληψη επενδυτι-
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κών πρωτοβουλιών.
Πίνακας 7 : Kατανοµή και ποσοστιαία διάρθρωση εκµεταλλεύσεων και
εκτάσεων, κατά τάξεις µεγέθους καλλιεργούµενης έκτασης σε σύνολο Eλλάδος.
Έτος

Eκτάσεις
δηλωθέντων
αγροτεµαχίων

∆ηλωθέντα
αγροτεµάχια

1961
1971
1981
1991*

35.589.121
33.663.017
35.455.504
36.786.983

7.855.753
6.174.191
5.792.248
5.103.667

Mέσο µέγεθος Aριθµ.
αγροτεµαχίων αγροτ./
εκµετ.
4,5
5,5
6,1
7,2

6,9
6,0
5,8
6,0

Aπογραφές Γεωργίας - Kτηνοτροφίας 1961 - 1991
cv = 113,7
cv = 128,5

cv = 117,7
cv = 135,9

* Προσωρινά στοιχεία
Πηγή : E.Σ.Y.E.
Πίνακας 8 : Eξέλιξη µέσου µεγέθους αγροτεµαχίου σε σύνολο Eλλάδος.
Aπογραφές 1961-1991.
(Eκτάσεις σε στρέµµατα)
* Προσωρινά στοιχεία
Σηµείωση : Περιλαµβάνεται και η έκταση των άγονων βοσκότοπων.
Πηγή : E.Σ.Y.E.

Eίναι φανερό ότι µε εκµεταλλεύσεις τόσο µικρού µεγέθους δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις διαβίωσης των αγροτικών νοικοκυριών,
µε αποτέλεσµα να τις εγκαταλείπουν και να αναζητούν εργασία σε άλλους τοµείς.
Για τον περιορισµό των αρνητικών συνεπειών του προβλήµατος αυτού πρέπει να ληφθεί µέριµνα από το Kράτος, ώστε να µεταβιβαστούν
σε αγρότες µε καταβολή κάποιου τιµήµατος, εκτάσεις που ανήκουν στο
∆ηµόσιο, Eκκλησία κ.λ.π. και να υποδειχθούν νέα συστήµατα παραγωγής, νέα τεχνολογία και καινοτοµίες που θα ενθαρρύνουν τους αγρότες.
Eιδικότερα τους νέους οι οποίοι αποστρέφονται την εργασία αυτή.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 9 στην απογραφή 1981 µόνο 16.660 άτοµα
ήταν υπεύθυνοι γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων ηλικίας κάτω των 24 ετών, δηλαδή ποσοστό 1,7% επί του συνόλου των εκµεταλλεύσεων. Aντίθετα τα άτοµα ηλικίας πάνω των 65 ετών, τα οποία
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ήταν υπεύθυνοι γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, ανήλθαν σε 250.212 κατά την απογραφή 1981 (ποσοστό 25%).
Aυτό σηµαίνει ότι στην παρούσα και στην επόµενη δεκαετία ένας
1 9 8 1
Tάξεις
καλλιεργούµενης έκτασης
(σε στρεµ.)

Σύν. Xώρας
χωρίς καλ/µενη
έκταση

Eκµεταλλεύσεις

Tάξη ηλικιών αρχηγών φυσικών προσώπων γεωργικών εκµ

Aπό αυτές Έως 14 15-24
Σύνολο φυσικών ετών ετών
προσώπων

25-34
ετών

998.876

67.960 168.068 277.164 217.916 250.212

8.765

997.980 1.728 14.932
8.740

16

100

956

35-44
ετών

1.652

45-54
ετών

2.452

55-64
ετών

65 ετών
και άνω

1.764

1.800

Έως 4,9

105.168

105.016

332

2.792

10.376

17.376

22.628

19.396

32.116

5 - 9,9

133.104

133.000

356

3.148

11.964

21.900

31.008

25.936

38.688

10-19,9

207.856

207.704

380

3.392

15.196

34.336

53.232

44.864

56.304

20-29,0

147.432

147.364

236

1.856

9.084

23.824

41.564

34.032

36.768

30-49,9

186.020

185.904

216

1.844

9.868

30.384

55.324

44.132

44.136

50 - 99,9

31.432

149.864

149.768

160

1.372

7.240

25.536

48.804

35.224

100 - 199,9

46,628

45.568

20

324

2.404

9.600

16.820

10.116

7.284

200 και άνω

14.040

13.916

12

104

872

3.460

5.332

2.452

1.684

σηµαντικός αριθµός εκµεταλλεύσεων δεν θα υπάρχει.
Tο σύνολο των καλλιεργούµενων εκτάσεων αυξάνει σε 36,7 εκατ.
στρέµµατα το 1961 έναντι 30,4 το 1950. Στη µεταπολεµική όµως περίοδο 1961-91 η τάση είναι µειωτική, ώστε το 1991 το αντίστοιχο µέγεθος
να περιορίζεται σε 33,5 εκατ. στρέµµατα.
Πίνακας 9 : Kατανοµή των εκµεταλλεύσεων κατά ηλικία
των υπευθύνων, και κατά τάξεις µεγέθους καλλιεργούµενης έκτασης.
Aπογραφή Γεωργίας - Kτηνοτροφίας 1981.
Πηγή : E.Σ.Y.E.

Aπό την µελέτη των στοιχείων των απογραφών 1961-1991, προκύπτουν και ορισµένα θετικά συµπεράσµατα για τον κλάδο της γεωργίας.
Συγκεκριµένα παρατηρείται µια αυξητική τάση στον αριθµό των εκµεταλλεύσεων µε αρδευόµενη έκταση και στις αρδευόµενες εκτάσεις (βλέπε Πίνακα 10). Για παράδειγµα, ενώ το 1961 οι αρδευόµενες εκτάσεις
αποτελούν το 13,3% των συνολικών καλλιεργούµενων εκτάσεων, το
1991 αποτελούν το 34,2% αυτών, λαµβανοµένου υπόψη ότι οι καλλιερ-
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γούµενες εκτάσεις δεν µεταβλήθηκαν σηµαντικά (βλέπε Πίνακα 7). H
εξέλιξη είναι σηµαντική αν υπενθυµίσουµε ότι το αντίστοιχο ποσοστό
του 1950 ήταν 7,9%.
Aν προσαρµόσουµε στα δεδοµένα του πίνακα 10 την ευθεία τάσεως,
Ψi = α + βti, θα προκύψουν οι παρακάτω προβλέψεις για το 2001 :
Eκµεταλλεύσεις µε αρδευόµενη έκταση
Ψ4 = 488.098 + 31.308t, δηλαδή 613.618 εκµ/σεις
Έτος

Eκµεταλλεύσεις
µε αρδευόµενη
έκταση

Aρδευόµενη
έκταση
(σε στρέµµατα)

Ποσοστό %
αρδευόµενης επί
συνολ. έκτασης

1961
1971
1981
1991*
2001**

477.902
523.888
572.624
566.257
613.618

4.890.475
7.374.127
9.259.540
11.448.526
13.633.070

13,3
20,7
26,1
34,2
40,7

Aρδευόµενη έκταση
Ψ5 = 5.009.230 + 2.155.960t, δηλαδή 13.633.070 στρέµµατα
Ως ποσοστό του συνόλου, οι αρδευόµενες εκτάσεις προβλέπεται, µε
βάση τα παραπάνω, να ανέλθουν σε 40,7 % το 2001.
Πίνακας 10 : Eκµεταλλεύσεις µε αρδευόµενη έκταση, ποσοστό αρδευόµενης
επί συνολικής, και επί τοις % µεταβολή σε σύνολο Eλλάδος.
Aπογραφές Γεωργίας - Kτηνοτροφία 1961-1991.
* Προσωρινά στοιχεία
** Προβολή µε έτος βάσης το 1961
Πηγή : E.Σ.Y.E.

H κατανοµή των εκµεταλλεύσεων και εκτάσεων κατά είδος καλλιέργειας (βλέπε Πίνακα 11), δείχνει ότι οι ετήσιες καλλιέργειες παρουσιάζουν µειωτική τάση. Kατά τη δεκαετία 1961-1971 ο αριθµός εκµεταλλεύσεων µε ετήσιες καλλιέργειες µειώθηκε κατά 12,8%, µε αντίστοιχη
µείωση των εκτάσεων κατά 5,2% κ.ο.κ. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες
παρουσιάζεται µειωτική τάση στον αριθµό εκµεταλλεύσεων, ενώ στις
εκτάσεις παρουσιάζεται αυξητική τάση. Eπίσης σηµαντική µείωση παρουσιάζεται στις καλλιέργειες αµπέλων και σταφιδαµπέλων. Tα υψηλά
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ποσοστά µείωσης του αριθµού των εκµεταλλεύσεων (24,1%, 25,1% και
34,2% για κάθε δεκαετία αντίστοιχα) και των καλλιεργούµενων εκτάσεων
(17,6%, 16,7% και 27,8%), επισηµαίνουν την ανάγκη λήψεως µέτρων
από τους Kρατικούς Φορείς, για την βελτίωση του έντονου αυτού προβλήµατος στον τοµέα της αµπελουργίας.
Aν προσαρµόσουµε στα δεδοµένα την ευθεία τάσεως Ψi = α+βti, θα
διαπιστώσουµε ότι το 2001 προβλέπεται περαιτέρω µείωση, µε εξαίρεση
τις εκτάσεις δενδρωδών καλλιεργειών.
α) Eτήσιες καλλιέργειες
Aριθµός εκµεταλλεύσεων : Ψ6 = 939.668 - 140.046t,
δηλαδή 379.484 εκµ/σεις
Eκτάσεις : Ψ7 = 23.601.900 - 1.413.850t,
δηλαδή 17.946.500 στρέµµατα
β) ∆ενδρώδεις καλλιέργειες
Aριθµός εκµεταλλεύσεων : Ψ8 = 747.936 - 72.627t,
δηλαδή 457.428 εκµ/σεις
Eκτάσεις : Ψ9 = 5.847.880 + 1.035.990 t,
δηλαδή 9.991.840 στρέµµατα
γ) Άµπελοι - σταφιδάµπελοι
Aριθµός εκµεταλλεύσεων : Ψ10 = 528.691 - 110.909 t,
δηλαδή 85.055 εκµ/σεις
Eκτάσεις : Ψ11 = 2.363.470 - 390.517t,
δηλαδή 801.402 στρέµµατα

19.037.388

17.946.500

691.816

495.926

1981

1991*

2001** 379.484

457.428

535.448

645.540

573.406

801.584

Eκµ/σεις

Πηγή : E.Σ.Y.E.

9.991.840

8.644.940

8.528.328

6.599.628

5.834.544

Eκτάσεις

Kαλλιέργειες

∆ενδρώδεις

** Προβολή µε έτος βάσης το 1961

* Προσωρινά στοιχεία

21.245.432

22.214.309

805.946

23.427.263

924.704

Eκτάσεις

1971

Eκµ/σεις

Kαλλιέργειες

1961

Έτος

Eτήσιες

85.055

200.798

305.012

406.999

536.499

Eκµ/σεις

801.402

1.172.450

1.623.336

1.949.591

2.365.420

Eκτάσεις

σταφιδάµπελοι

Άµπελοι

300.841

322.604

315.312

401.232

358.839

Eκµ/σεις

4.119.760

4.643.317

4.058.408

4.887.075

5.105.529

Eκτάσεις

Λοιπές

-23,8

-28,3

-14,2

-12,8

……

-5,7

-10,4

-4,4

-5,2

……

Eκµ/σεις Eκτάσ.

Eτήσιες
καλ/γειες

-14,6

-17,1

12,6

-28,5

……

15,6

1,4

29,2

13,1

……

Eκµ. Eκτάσ.

∆ενδρώδεις
καλ/γειες

%

……

-57,6 -31,6

-24,2 -27,8

-25,2 -16,7

-24,1 -17,6

……

Eκµ. Eκτάσ.

Άµπελοι
σταφιδάµπελοι

M ε τ α β ο λ ή

-4,3

……

14,4
-6,7 -11,3

2,3

-21,4 -16,9

11,8

……

Eκµ. Eκτάσ.

Λοιπές

Πίνακας 11 : Bασική κατανοµή των εκµεταλλεύσεων και εκτάσεων κατά είδος καλλιέργειας και ποσοστιαία (%) µεταβολή
τους, σε σύνολο Eλλάδος.
Aπογραφές Γεωργίας - Kτηνοτροφίας 1961 - 1991
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Aπό τα στοιχεία του Πίνακα 12 φαίνεται ότι υπάρχει µειωτική τάση
στον αριθµό των εκµεταλλεύσεων µε προβατοειδή, στο σύνολο Xώρας.
H µεγαλύτερη µείωση παρουσιάσθηκε στη δεκαετία 1961-1971, όπου
122.082 εκµεταλλεύσεις, δηλαδή το 31,5% του συνόλου έκλεισαν.
Aυτό σηµαίναι ότι ένας σηµαντικός αριθµός ατόµων που η κύρια
ασχολία τους ήταν η κτηνοτροφία, την εγκατέλλειψαν αναζητώντας εργασία σε άλλους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Προφανώς η
σηµαντική µείωση οφείλεται στην εντονη µετανάστευση της δεκαετίας
1961-1971 προς το εξωτερικό. Tην δεκαετία 1971-1981 η µείωση ανήλθε
σε 44.497 εκµεταλλεύσεις, δηλαδή το 16,8% του συνόλου. Σηµαντική
ήταν η µείωση και κατά τη δεκαετία 1981-1991, όπου 60.468 εκµεταλλεύσεις από 221.028, που υπήρχαν το 1981 στο σύνολο Xώρας, έκλεισαν (ποσοστό 27,4%). H µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι
υπεύθυνοι των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων είναι κυρίως άτοµα
ηλικίας πάνω των 65 ετών, όπως ήδη συζητήθηκε, οι οποίοι µετά από
λίγα χρόνια εγκαταλείπουν υποχρεωτικά τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις λόγω γήρατος.
Aξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι ενώ ο αριθµός εκµεταλλεύσεων
κατά τη δεκαετία 1971-1981 παρουσίασε µείωση κατά 16,8% ο αριθµός
ζώων παρουσίασε αύξηση κατά 11,4% (Πίνακας 12). Eπίσης κατά τη δεκαετία 1981-1991, ενώ έκλεισε το 27,4% των εκµεταλλεύσεων, ο αριθµός ζώων µειώθηκε µόνο κατά 3,3%. Eιδικότερα, αν συγκρίνουµε την
περίοδο 1961-1991, παρατηρούµε ότι ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων
µειώθηκε κατά 227.047 (ποσοστό 58,6%), ενώ ο αριθµός των ζώων αυξήθηκε κατά 48.353 (ποσοστό 0,6%).
Aυτό σηµαίνει ότι σήµερα το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων είναι µεγαλύτερο σε σύγκριση µε το 1961, παρατηρείται δηλαδή τάση συγκέντρωσης της ελληνικής κτηνοτροφίας. Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 13, υπάρχει έντονη µειωτική τάση του αριθµού των εκµεταλλεύσεων µε προβατοειδή στις µικρές τάξεις. Για παράδειγµα, στην τάξη 1-4
ζώα η µείωση ανέρχεται σε 57,4%, στην τάξη 5-9 ζώα η µείωση είναι
39% κ.ο.κ. Στις τάξεις 70-99 και 100-199 παρατηρείται µείωση κατά
14,4% και 12,7% αντίστοιχα. Στην τάξη 200 ζώα και πάνω παρατηρείται αύξηση του αριθµού των εκµεταλλεύσεων µε προβατοειδή κατά
23,4% µε αντίστοιχη αύξηση στον αριθµό ζώων, η οποία ανέρχεται
σε 21,1%. Tο γεγονός αυτό είναι ενθαρυντικό για τον κλάδο της
κτηνοτροφίας.

29.364

45.237

52.118

17.527

29.553

43.022

Iόνιοι Nήσοι

Ήπειρος

Θεσσαλία

Mακεδονία

Θράκη

Nήσοι Aιγαίου

Kρήτη

Πηγή : E.Σ.Y.E.

* Προσωρινά στοιχεία

79.453

19.789

Πελοπόννησος

932

70.612

Λοιπ.Στερεά Eλλάς & Eύβοια

387.607

393.793

314.255

496.675

1.905.582

1.601.582

809.998

117.368

1.194.388

1.359.195

29.502

8.221.338

Kεφαλές

1961

Eκµ/σεις

Περιφέρεια Πρωτευούσης

Σύνολο Xώρας

Γεωγραφικά ∆ιαµερίσµατα

30.226

19.880

9.419

27.845

29.591

25.237

14.370

56.019

52.634

304

265.525

Eκµ/σεις

571.863

382.571

454.559

1.475.034

1.316.391

840.955

91.589

1.180.024

1.352.560

12.191

7.677.737

Kεφαλές

1971
Kεφαλές

16.464

100.868

25.912

15.996

6.516

886.600

547.860

429.548

21.516 1.470.560

25.304 1.348.352

24.908 1.021.852

9.424

46.432 1.268.780

44.828 1.462.776

292

221.028 8.553.660

Eκµ/σεις

1981

Π ρ ο β α τ ο ε ι δ ή

18.611

11.799

4.757

15.407

16.615

20.115

5.520

34.490

33.136

110

160.560

1991

1.122.042

538.464

407.317

1.260.073

1.177.696

889.811

117.409

1.235.334

1.515.352

6.193

8.269.691

11,6

7,3

3,0

9,6

10,4

12,5

3,4

21,5

20,6

0,1

100,0

13,6

6,5

4,9

15,2

14,3

10,8

1,4

14,9

18,3

0,1

100,0

Kεφαλές Eκµ/σεις Kεφαλές

1991*
Eκµ/σεις

Ποσοσταιαία διάρθ.

Πίνακας 12 : Eκµεταλλεύσεις µε προβατοειδή και αριθµός ζώων αυτών κατά Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα.
Aπογραφές Γεωργίας - Kτηνοτροφίας 1961 - 1991

43.956

20.496

14.724

12.196

21.004

7.404

10 - 29 ζώα

30 - 49 ζώα

50 - 69 ζώα

70 - 99 ζώα

100 - 199 ζώα

200 και άνω

Πηγή : E.Σ.Y.E.

* Προσωρινά στοιχεία

69.080

32.160

5 - 9 ζώα

221.028

Eκµ/σεις

2.216.240

2.730.332

973.240

822.836

750.540

701.540

203.076

155.856

8.553.660

Kεφαλές

Προβατοειδή

1- 4 ζώα

Σύνολο Xώρας

Tάξεις
µεγέθους
ζώων

5.368

7.524

3.212

3.928

6.004

32.016

63.484

229.280

350.816

1.706.452

1.001.516

254.508

218.012

215.544

464.312

405.000

476.472

4.741.816

Kεφαλές

Aιγοειδή
Eκµ/σεις

1981

9.136

18.354

10.443

11.736

17.945

43.935

19.613

29.398

160.560

Eκµ/σεις

2.684.270

2.479.678

842.409

666.061

660.589

739.745

125.039

71.900

8.269.691

Kεφαλές

Προβατοειδή

7.597

7.617

3.416

3.610

6.716

30.412

36.060

107.292

202.720

2.471.731

1.056.484

275.459

203.885

244.161

469.891

226.892

239.541

5.188.044

Kεφαλές

Aιγοειδή
Eκµ/σεις

1991*

Πίνακας 13 : Eκµεταλλεύσεις µε αιγοειδή ή προβατοειδή κατά τάξεις µεγέθους αριθµού των ζώων αυτών,
σε σύνολο Xώρας. Aπογραφές Γεωργίας - Kτηνοτροφίας 1981 - 1991
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H µείωση του αριθµού των εκµεταλλεύσεων στις µικρές τάξεις δεν
δηµιουργεί ιδιαίτερο πρόβληµα στον κλάδο της κτηνοτροφίας. H µείωση όµως στις τάξεις 50-69, 70-99 και 100-199, όπου ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µειώθηκε συνολικά στις τρεις τάξεις κατά 7.391, δηλαδή
15,4% και ο αριθµός ζώων κατά 538.260, δηλαδή 11,9%, δηµιουργεί
πρόβληµα δεδοµένου ότι οι εκµεταλλεύσεις αυτές δεν παράγουν προϊόντα µόνο για ίδια κατανάλωση, όπως οι εκµεταλλεύσεις των µικρών
τάξεων.
Παρατηρώντας την εξέλιξη των εκµεταλλεύσεων µε προβατοειδή
(Πίνακα 12) σε επίπεδο διαµερισµάτων κατά την περίοδο 1961-1991
διαπιστώνουµε σηµαντική µείωση σε ορισµένα διαµερίσµατα όπως
Λοιπή Στερεά Eλλάς και Eύβοια (53,1%), Iόνιοι Nήσοι (72,1%), Ήπειρος (31,5%) κ.ο.κ. Tο γεγονός αυτό είναι ανησυχητικό διότι οι περιοχές
αυτές έχουν τις απαιτούµενες εκτάσεις βοσκότοπων (EΣYE, 1986) για
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Για παράδειγµα, το 41% του συνόλου των
εκτάσεων της Λοιπής Στερεάς Eλλάδος και Eύβοιας είναι βοσκότοποι,
στα Iόνια Nησιά το 48,6% και στην Ήπειρο το 51%.
Aπό τον Πίνακα 14 προκύπτει ότι και ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε αιγοειδή µειώθηκε σηµαντικά στην περίοδο 1961-1991. Έτσι, στο
σύνολο Xώρας η µείωση ανέρχεται σε 287.109, δηλαδή 58,6%. Aντίθετα
παρατηρείται αύξηση στον αριθµό ζώων, η οποία ανέρχεται σε 849.395
ζώα, δηλαδή ποσοστό 19,6%.
Aξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων
µε αιγοειδή στην τάξη µεγέθους πάνω από 200 ζώα αυξήθηκε κατά
41,5% (Πίνακας 13) και ο αριθµός ζώων στην τάξη αυτή αυξήθηκε κατά
765.279, δηλαδή ποσοστό 44,8%. Aυτό σηµαίνει ότι αναπτύσσονται µεγάλες µονάδες µε αιγοειδή, γεγονός ενθαρρυντικό για την κατηγορία
αυτή της κτηνοτροφίας.
Aπό την ανάλυση των στοιχείων του Πίνακα 15 προκύπτει ότι υπάρχει έντονη µειωτική τάση στον αριθµό εκµεταλλεύσεων µε βοοειδή και
στον αριθµό ζώων. Συγκεκριµένα, κατά τη δεκαετία 1961-1971 ο αριθµός εκµεταλλεύσεων µειώθηκε κατά 122.222, ποσοστό 33,5%, µε αντίστοιχη µείωση στον αριθµό ζώων, που ανήλθε σε 229.173, ποσοστό
20,6%. Tην δεκαετία 1971-1981, ενώ παρατηρείται σηµαντική µείωση
στον αριθµό εκµεταλλεύσεων, ποσοστό 43,6%, η µείωση στον αριθµό
ζώων ανήλθε µόνο σε 6,5%. Tο πρόβληµα φαίνεται περισσότερο οξύ
κατά τη δεκαετία 1981-1991, όπου 83.990 εκµεταλλεύσεις από τις
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137.060 έκλεισαν, δηλαδή ποσοστό 61,3% µε σηµαντική µείωση και
στον αριθµό ζώων, η οποία ανήλθε σε 229.873, ποσοστό 27,9%.
Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε, ότι ο κλάδος της κτηνοτροφίας µετά από προσωρινή ανάπτυξη στη δεκαετία 1951-61, σε σχέση µε
την προπολεµική περίοδο, παρουσιάζει µετά το 1961 έντονη µειωτική
τάση ως προς τον αριθµό των παραγωγικών µονάδων. Eιδικότερα στην
κατηγορία των βοοειδών παρατηρείται δραµατική µείωση και του αριθµού των εκτρεφόµενων ζώων στην µεταπολεµική περίοδο. O αριθµός
των αιγοειδών, αντίθετα, βαίνει αυξανόµενος και των προβατοειδών
παραµένει, σε γενικές γραµµές, σταθερός στην ίδια περίοδο. H αύξηση
σηµειώνεται στις µεγάλες εκµεταλλεύσεις µε πάνω από 200 ζώα, παρουσιάζεται δηλαδή τάση συγκέντρωσης της ελληνικής κτηνοτροφίας
στα µικρά ζώα, εξέλιξη που θα έχει θετική επίδραση στην παραγωγικότητα του κλάδου.
Για το πρόβληµα της µείωσης του αριθµού των εκµεταλλεύσεων, θα
πρέπει να ληφθούν µέτρα από τους Kρατικούς Φορείς, ώστε να ενθαρυνθούν οι νέοι, οι οποίοι εγκαταλείπουν τις εκµεταλλεύσεις τους και
αναζητούν εργασία σε άλλους τοµείς. Έµφαση πρέπει να δοθεί, ειδικότερα, στις περιοχές οι οποίες έχουν µεγάλες εκτάσεις µε βοσκοτόπια.
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Πίνακας 14 : Eκµεταλλεύσεις µε αιγοειδή και αριθµός ζώων αυτών κατά γεωγραφικό διαµέρισµα.
Aπογραφές Γεωργίας - Kτηνοτροφίας 1961 - 1991
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Πίνακας 15 : Eκµεταλλεύσεις µε βοοειδή και αριθµός ζώων αυτών, κατά γεωγραφικό διαµέρισµα.
Aπογραφές Γεωργίας - Kτηνοτροφίας 1961 - 1991
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4. Συµπεράσµατα και προτάσεις
Aπό την στατιστική ανάλυση των στοιχείων των απογραφών γεωργίας-κτηνοτροφίας προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα :
1. Παρατηρείται συνεχής µείωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, ειδικότερα στις αµιγείς κτηνοτροφικές
εκµεταλλεύσεις. H προσαρµογή των δεδοµένων στην ευθεία
µακροχρόνιας τάσης, δείχνει ότι το 2001 το πρόβληµα θα επιδεινωθεί.
2. Eίναι λυπηρό το γεγονός ότι η µείωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, είναι έντονη σε γεωργικές και κτηνοτροφικές περιοχές (Θεσσαλία, Mακεδονία, Ήπειρος κ.λ.π.)
3. Σε όλη την µεταπολεµική περίοδο συντελείται αναδιάρθωση
στις κατηγορίες καλλιργειών. Oι ετήσιες καλλιέργειες που κυριαρχούν στην προπολεµική περίοδο, µειώνονται συνεχώς µετά
το 1961, έτσι ώστε το 1991 να αποτελούν το 56,8% του συνόλου
των καλλιεργούµενων εκτάσεων. Σοβαρή µείωση παρατηρείται
και στις εκτάσεις αµπελοκαλλιεργειών, που το 1991 αποτελούν
µόλις το 3,5 % του συνόλου. Aντίθετα, οι δενδρώσεις καλλιέργειες αυξάνουν σηµαντικά και αποτελούν το 25,8% των συνολικών εκτάσεων.
4. Eπισηµαίνεται ότι, οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις στην Eλλάδα είναι µικρού µεγέθους. Συγκεκριµένα το
77,1% των υπευθύνων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων κατέχουν εκτάσεις κάτω των 50 στρεµµάτων. Tο 82,9% των υπευθύνων µε εκµεταλλεύσεις προβατοειδών και το 92,5% των υπευθύνων µε εκµεταλλεύσεις αιγοειδών, κατέχουν κάτω των 100 ζώων. Eίναι παραδεκτό ότι εκµεταλλεύσεις µικρού µεγέθους δεν
θα µπορέσουν να επιβιώσουν στην ανταγωνιστικότητα της ενιαίας αγοράς της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Στη κατηγορία, πάντως,
των µικρών ζώων (αιγοειδή - προβατοειδή) πραγµατοποιείται
µεταπολεµικά συγκέντρωση σε µονάδες άνω των 200 ζώων.
5. Tο υψηλό ποσοστό (25%) των ατόµων ηλικίας πάνω των 65
ετών, τα οποία είναι υπεύθυνοι γεωργικών και κτηνοτροφικών
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εκµεταλλεύσεων θα συντελέσει στην περαιτέρω µείωση των εκµεταλλεύσεων κατά την επόµενη δεκαετία.
Για την επίλυση των παραπάνω προβληµάτων της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και οι παρακάτω
προτάσεις :
1.

Nα διενεργηθεί ειδική δειγµατοληπτική έρευνα σε όλες τις περιοχές της Eλλάδος, για να εντοπισθούν οι παράγοντες που
επιδρούν στην εξέλιξη του προβλήµατος των κλάδων γεωργίαςκτηνοτροφίας, ώστε να ληφθούν µέτρα σωστής πολιτικής από
το Kράτος.

2.

Nα πραγµατοποιηθούν εκπαιδευτικά σεµινάρια στο εργατικό
δυναµικό των κλάδων γεωργίας-κτηνοτροφίας σε θέµατα νέων
συστηµάτων παραγωγής και νέας τεχνολογίας που θα ενθαρρύνουν τους απασχολούµενους στον τοµέα αυτό, να µην εγκαταλείπουν τις εκµεταλλεύσεις τους και αναζητούν εργασία σε άλλους κλάδους (Bιοµηχανία, Bιοτεχνία κ.λ.π.).

3.

Nα δοθούν γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκτάσεις, που ανήκουν
στο ∆ηµόσιο ή σε ∆ήµους και Kοινότητες, σε γεωργούς ή κτηνοτρόφους µε κάποιο τίµηµα. Mε αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί το
µέγεθος των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.

4.

Nα αυξηθούν οι δηµόσιες επενδύσεις σε έργα υποδοµής της γεωργίας-κτηνοτροφίας.

5.

Nα ληφθούν µέτρα από τους Kρατικούς φορείς, όπως οικονοµική ενίσχυση, χορήγηση δανείων µε χαµηλό επιτόκιο κ.λ.π. τα
οποία θα παροτρύνουν τους κατόχους µικρών εκµεταλλεύσεων
να προβούν στην επέκταση αυτών, αγοράζοντας ή χρησιµοποιώντας εκτάσεις που ανήκουν σε άτοµα ηλικίας πάνω των 65
ετών και πρόκειται να αποµακρυνθούν σύντοµα από την εργασία αυτή.
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H EΞEΛIΞH T·N BAΣIK·N ∆HMOΓPAΦIK·N
XAPAKTHPIΣTIK·N TOY ΠΛHΘYΣMOY
THΣ EΠTANHΣOY KATA THN ΠEPIO∆O THΣ
AΓΓΛOKPATIAΣ ME BAΣH TA AΓΓΛIKA APXEIA,
1815-1864
(∆ιερευνητική ιστοριοµετρική προσέγγιση)
∆IONYΣIOY ∆. IΘAKHΣIOY

Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Tµήµα Oικονοµικής Eπιστήµης

1. Eισαγωγή
H παρούσα διερευνητική ιστοριοµετρική µελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει και κατά κύριο λόγο, ν’ αναλύσει µια σειρά από πρωτογενή δηµογραφικά στοιχεία, που αφορούν το πρώτο ανεξάρτητο τµήµα του
Eλληνικού χώρου των αρχών του 19ου αιώνα, του επονοµαζόµενου
“Iονίου Kράτους”, ή “Hνωµένου Kράτους των Iονίων Nήσων” (United
States of thw lonian Islands), όπως ήταν τότε γνωστό στον ευρωπαϊκό
χώρο.
Πρόκειται για στοιχεία, που προέρχονται από χειρόγραφες και µοναδικές µαρτυρίες της εποχής και σχετίζονται µε τις απογραφές
(census) του πληθυσµού του νεοσύστατου Kρατιδίου (Eπτανήσων) κατά την περίοδο, που το σύµπλεγµα των νησιών της θαλάσσιας περιοχής
του Iονίου βρισκόταν ανεξάρτητο µεν αλλά, κάτω από την “υψηλή προ-
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στασία” (protection) του Aγγλικού Στέµµατος.1 Oι σχετικές απογραφικές
πληροφορίες, µε επιµέλεια ταξινοµηµένες και µε τα δεδοµένα της εποχής, µπορούν να θεωρηθούν αρκετά διασαφηνιστικές - αν και σε αρκετές περιπτώσεις όπως παρατηρήθηκε, πρέπει να θεωρηθούν προσεγγιστικές ή ακόµη και ελλιπείς2 - για την εξέλιξη, δοµή και σύνθεση του
πληθυσµού των Iονίων, ενώ τα στοιχεία για τους απασχολούµενους
στους βασικούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, όπως θα δείξουµε στη συνέχεια, δικαιολογεί και το ισχυρισµό που θέλει το Iόνιο
Kράτος προσκολληµένο στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας κάτω
από ένα καθεστώς “οιονεί” φεουδαλικών σχέσεων3 .
H συλλογή και καταγραφή του απογραφικού υλικού, που πρέπει να
σηµειωθεί ότι πραγµατοποιόταν σε ετήσια βάση από την Aγγλική ∆ιοίκηση,

1

H ανεξαρτησία, έστω και θεωρητική, του τµήµατος αυτού του ελληνισµού και η δηµιουργία του “Iονίου Kράτους” (ύστερα από την υπογραφή της Συνθήκης των Παρισίων,
από τις Mεγάλες ∆υνάµεις της εποχής, 5/1/1815), αποτέλεσε από πολλές απόψεις τον
προποµπό για τις µετέπειτα εξελίξεις στην κυρίως Eλλάδα (απελευθερωτικοί αγώνες
του 1821, ανεξαρτησία και δηµιουργία του σύγχρονου Eλληνικού Kράτους), που εξακολουθούσε την εποχή εκείνη να βρίσκεται κάτω από το Oθωµανικό Dominio. Για το
ιστορικό πλαίσιο, πριν και κατά τη διάρκεια της Aγγλοκρατίας στα Eπτάνησα, µεταξύ άλλων, βλ. Π. Xιώτη (A’-B’, 1874-1877), Σπ. X. Bερύκιου (1964).

2

Oρισµένες, µάλιστα, φορές χρειάστηκε να εξοµαλύνουµε κάποια αριθµητικά δεδοµένα εξαιτίας αναριθµητισµών ή λαθών σε απλές αριθµητικές πράξεις.

3

Oι “οιονεί” φεουδαλικές σχέσεις αυτές, κατάλοιπα του παρελθόντος, όπως έχουµε
δείξει σε παλαιότερη εργασία µας, ήταν απόρροια του σχετικού Iόνιου Aστικού Kώδικα, που µαζί µε µια σειρά άλλων Kωδίκων (Eµπορικού, Ποινικού κ.λ.π.) της εποχής αποτέλεσαν τη βάση της φεουδαρχοποίησης της κοινωνίας των Iονίων. Bλ. ∆.∆.
Iθακησίου : “O Iόνιος Aστικός Kώδικας και η µορφή της αγροτικής ιδιοκτησίας στα
Eπτάνησα κατά την περίοδο της Aγγλοκρατίας, 1815-1864”, Mελέτες προς Tιµήν ∆ηµοσθένη A. Kριµπά, Tµήµα Oργάνωσης και ∆ιοίκησης Eπιχειρήσεων, Oικονοµικού
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ξεκινά ουσιαστικά από το 18284 , - τα µέχρι τότε στοιχεία5 αφορούν µόνο συνολικά µεγέθη - µε την εδραίωση της “προστασίας” και την ανάληψη της “υψηλής κυριότητας” των Eπτανήσων από την Aγγλία και επεκτείνεται µέχρι το 1863, παραµονές της Ένωσης των νησιών µε την Kεντρική Eλλάδα.
Στη συνέχεια και αφού, προηγούµενα, έτυχε επεξεργασίας το πρωτότυπο απογραφικό υλικό και έγινε δυνατή η κατάρτιση των σχετικών πινάκων, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτηµα, που συνοδεύει το κυρίως κείµενο, θα επιδιώξουµε να αναλύσουµε το βασικά ∆ηµογραφικά
χαρακτηριστικά, να εξετάσουµε τη εξέλιξή τους µέσα στο χρόνο και τέλος να δώσουµε την, κατά την κρίση µας, ερµηνεία των µεταβολών τους
και κυρίως τις επιπτώσεις τους στην οικονοµική ζωή της εποχής.

2. Aνάλυση των βασικών ∆ηµογραφικών µεγεθών του Iονίου Kράτους
2.1. H εξέλιξη του συνολικού πληθυσµού
Oι πρώτες διαθέσιµες απογραφικές πληροφορίες αφορούν στο συνολικό µέγεθος του πληθυσµού, κατά γεωγραφικό διαµέρισµα, των ετών
1824 και 1827 και παρουσιάζονται στον Πίνακα 1, που ακολουθεί:

4

Tο έτος αυτό πραγµατοποιήθηκε και η πρώτη (πρόχειρη) απογραφή του πληθυσµού
της Kεντρικής Eλλάδας, η οποία έδειξε ότι ο συνολικός πληθυσµός έφτανε τα
753.400 άτοµα. Mε βάση τον αριθµό αυτό υπολογίστηκε, ότι ο πληθυσµός του ελληνικού χώρου κατά την έναρξη της Eλληνικής Eπανάστασης (1821) ανερχόταν σε
938.765 άτοµα. Bλ. Π.A. Kιόχου (1985, σσ. 13-14, 163). Πρβλ. και στους Charles and
Barbara Jelavich (1986, σελ. 202), όπου αναφέρεται ότι, ο πληθυσµός της Kεντρικής
Eλλάδας, ένα χρόνο µετά, δηλαδή το 1829, ανερχόταν σε 750.000 άτοµα.

5

Για το διάστηµα µεταξύ 1815-1827, τα µόνα απογραφικά δεδοµένα που έχουµε στη
διάθεσή µας, είναι δύο συγκεντρωτικές απογραφές “Eκθέσεις” των ετών 1824 και
1827, οι οποίες αφορούν µόνο το σύνολο του πληθυσµού κατά γεωγραφικό διαµέρισµα (νησιωτική περιφέρεια) του Iονίου Kράτους. Bλ. στο Παράρτηµα, πιστό φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης χειρόγραφης “Έκθεσης”, µε τα αποτελέσµατα της απογραφής του έτους 1824.
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Πίνακας 1 : O συνολικός πληθυσµός κατά γεωγραφικό διαµέρισµα του Iονίου
Kράτους, έτη 1824 και 1827.
Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα
Kέρκυρα
Kεφαλλονιά
Zάκυνθος
Λευκάδα
Iθάκη
Kύθηρα
Παξοί
Σύνολο Iονίου Kράτους

Έτος 1824

Έτος 1827

44.351
53.090
36.715
17.213
8.747
10.515
5.271

44.351
53.090
39.583
19.213
9.465
11.144
3.455

175.902

180.301

Πηγή : Ionian Islands : Local Records Blue Book of Statistics - Years 1824, 1827, The
Public Record Office, London.

Tα αποτελέσµατα των απογραφών αυτών παρουσιάζουν µια αύξηση
του συνολικού πληθυσµού για την τριετία 1824-27 της τάξης των 4.119
ατόµων (ποσοστό αύξησης 2,50% και ρυθµός µέσης ετήσιας µεταβολής
0,83%).
Aπό το 1828 και µέχρι το 1863, παραµονές της Ένωσης των Iονίων
µε τον ελλαδικό κορµό, οι πληροφορίες δεδοµένων, που αφορούν την
πληθυσµιακή διανοµή και τα χαρακτηριστικά του πληθυσµού εµφανίζονται πιο αναλυτικά. Σύµφωνα µε τα αµέσως πιό πάνω στοιχεία και
τα αποτελέσµατα των ετήσιων απογραφών, που παρουσιάζονται στο
Παράρτηµα Πινάκων (βλ. Πίνακες I έως VII), η διαχρονική εξέλιξη και
η διακύµανση του ρυθµού της µέσης ετήσιας µεταβολής του συνολικού
πληθυσµού του Iονίου Kράτους εµφανίζεται στον Πίνακα 2, που
ακολουθεί.
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Πίνακας 2 : H εξέλιξη και η διακύµανση του ρυθµού της µέσης ετήσιας µεταβολής του συνολικού πληθυσµού του Iονίου Kράτους, έτη 1824 - 1863.

Έτη

Γηγενής
Πληθυσµός

Aλλοδαποί
και Ξένοι
µόνιµοι
κάτοικοι

Συνολικός
Πληθυσµός

Xρονικοί
Περίοδοι

1824
1827
1831
1836
1841
1846
1851
1856
1861
1863

175.902
180.301
179.674
193.041
210.499
216.684
227.328
218.401
228.669
227.634

……
……
9.043
11.627
12.124
11.551
11.488
8.704
7.848
9.827

175.902
180.301
188.717
204.668
222.623
228.236
238.816
227.106
236.517
237.461

1824 - 1827
1827 - 1831
1831 - 1836
1836 - 1841
1841 - 1846
1846 - 1851
1851 - 1856
1856 - 1861
1861 - 1863

Ποσοστιαία
Pυθµός
αύξηση
µέσης ετήσιας
(%)
µεταβολής
(%)

2,50
4,70
8,50
8,80
2,50
4,60
-4,90
4,10
0,40

0,83
1,17
1,70
1,75
0,50
0,93
- 0,98
0,83
0,20

Σηµείωση : Για τα έτη 1824 και 1827 δεν υπάρχουν στοιχεία για τον αριθµό των αλλοδαπών και ξένων µόνιµων κατοίκων.
Πηγή : Kαταρτίστηκε βάσει στοιχείων, που περιέχονται στο Ionian Islands : Local
Records Blue Book of Statistics - Years 1828 - 1863, op. cit.

Aπό τα δεδοµένα του Πίνακα 2, παρατηρούµε ότι και µετά το 1827 ο
συνολικός πληθυσµός των Iονίων, συνέχιζε ν’ αυξάνει µε σχετικά γρήγορους ρυθµούς (αν και ο γηγενής πληθυσµός κατά την τριετία 182731, παρουσιάζει µια µικρή κάµψη). Tο 1841 ο συνολικός πληθυσµός θα
φθάσει τα 222.623 άτοµα, δηλαδή, αυξήθηκε σε σχέση µε το1824 κατά
46.721 άτοµα, ή ποσοστό αύξησης 26,50% περίπου. Aυτό, γίνεται φανερό και από το ρυθµό της µέσης ετήσιας µεταβολής, ο οποίος από 0,83%
κατά την περίοδο 1824-27, συνεχώς αυξανόµενος, θα ανέλθει στο 1,75%
κατά την περίοδο 1836-41. Στην αύξηση αυτή, βέβαια, συνετέλεσε και η
συνεχής αύξηση του αριθµού των αλλοδαπών και ξένων κατοίκων, που
εγκαταστάθηκαν στα νησιά, κατά την ίδια περίοδο.
Kατά την περίοδο 1841-46 ο ρυθµός της µέσης ετήσιας αύξησης
(0,50%), εµφανίζει µια σηµαντική µείωση σε σχέση µε την προηγούµενη
περίοδο (της τάξης του 1,25%) η οποία, όµως, είναι προσωρινή, αφού κα-

82
τά την επόµενη πενταετία (1846 - 51), παρατηρείται και πάλι µια αυξητική
τάση, αν και µε µικρότερο ρυθµό αύξησης, που πλησίασε το 1% (0,93%).
Mετά το 1851, έτος κατά το οποίο ο συνολικός πληθυσµός του Iονίου
Kράτους ανερχόταν στα 238.816 άτοµα, παρατηρούµε, για πρώτη φορά, µια σταδιακή µείωση του πληθυσµού, η οποία µάλιστα θα φτάσει σε
αρνητικό ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής (- 0,98%), κατά την περίοδο
1851-1856. Πράγµατι από τα στοιχεία του Πίνακα 2, φαίνεται ότι κατά
το έτος 1856 ο συνολικός πληθυσµός µειώθηκε σε σχέση µε το 1851 κατά 11.710 άτοµα (ποσοστό µείωσης 4,9%). Στο διάστηµα αυτό, παρατηρούµε συγχρόνως και µία µείωση των αλλοδαπών και ξένων κατοίκων,
που εγκατέλειψαν το Iόνιο Kράτος και οι οποίοι, σε σχέση µε το 1851
µειώθηκαν κατά 2.784 άτοµα.
H παρατηρούµενη µείωση του πληθυσµού, οφείλεται τόσο σε εξωγενείς, όσο και σε ενδογενείς αιτίες. Oι πολεµικές επιχειρήσεις που επικρατούσαν στην ευρύτερη περιοχή (Kριµαϊκός πόλεµος), η οικονοµική
κρίση που ξέσπασε στο Iόνιο Kράτος, ο λιµός και η θανατηφόρα επιδηµία, που ακολούθησαν, συνέβαλαν στην µείωση αυτή6 .
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της απογραφής του 1861 ο Iόνιος
πληθυσµός επανήλθε στα φυσιολογικά του επίπεδα, σύµφωνα µε τη δυναµική των προηγούµενων ετών, για να φτάσει τα 236.515 άτοµα, ενώ
ταυτόχρονα, το ίδιο έτος, καταγράφεται και ο µεγαλύτερος σε µέγεθος
γηγενής πληθυσµός, που µετρήθηκε κατά την περίοδο της Aγγλοκρατίας
(228.669 άτοµα), µε ποσοστό αύξησης γύρω στο 30% σε σχέση µε το
1824. Tο 1863 - ένα χρόνο πριν από την Ένωση - ενώ ο γηγενής πληθυσµός θα παρουσιάσει µια µικρή µείωση (κατά 1.035 άτοµα), ο συνολικός πληθυσµός, εξαιτίας της αύξησης του αριθµού των αλλοδαπών και
6

Πράγµατι, οι ιστορικές µαρτυρίες της εποχής, επιβεβαιώνουν κατά τον καλύτερο τρόπο αυτή την πληθυσµιακή εξέλιξη. Aπό το 1851 και µέχρι το 1856 σοβαρή ασθένεια
έπληξε τις σταφιδικαλλιέργειες της επικράτειας του Iονίου Kράτους, ερηµώνοντας την
ύπαιθρο χώρα, ιδιαίτερα των παραδοσιακών σταφιδοπαραγωγών περιφεριών, Zακύνθου και Kεφαλλονιάς, καθώς και της Λευκάδας, µε σοβαρό αντίκτυπο στην αγροτική
οικονοµία του Kρατιδίου, αλλά και στη δηµιουργία µεταναστευτικού ρεύµατος. Συγχρόνως, η έλλειψη σιτηρών, εξαιτίας και του Kριµαϊκού πολέµου, που ξέσπασε από το
1853, εκτός από την τροµακτική άνοδο των τιµών, δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα
στη διατροφή του πληθυσµού, σε σηµείο µάλιστα, που πολλοί άποροι κάτοικοι των νησιών πέθαιναν από την πείνα, βλ. σχετικά, ∆.∆. Iθακησίου (1988, σσ. 261-264), Σ.X. Bερύκιου (1964, σελ. 341). Tέλος, επιδηµία χολέρας έπληξε ορισµένα νησιά (κυρίως Zάκυνθο και Kέρκυρα) µε αποτέλεσµα το θάνατο πολλών κατοίκων. Για τις επικρατούσες
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ξένων µόνιµων κατοίκων (κατά 1.979 άτοµα) θα ανέλθη στα 237.461
άτοµα, παρουσιάζοντας ένα πολύ µικρό ποσοστό αύξησης γύρω στο
0,40% (η ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής, ίσο µε 0,20%).

2.2. H εξέλιξη του πληθυσµού κατά γεωγραφικό διαµέρισµα
Προκειµένου να διερευνήσουµε εκτενέστερα τον πληθυσµό του
“Hνωµένου Kράτους των Iονίων Nήσων”, θ’ αναλύσουµε στην συνέχεια την εξέλιξή του, κατά γεωγραφικό διαµέρισµα - στην προκειµένη
µάλιστα περίπτωση, κατά γεωγραφικό νησιωτικό χώρο.
Tα αποτελέσµατα των ετήσιων απογραφών των ετών 1828-1863 (Bλ.
Πίνακες I έως VII στο Παράρτηµα), καθώς και οι συγκεντρωτικές απογραφές των ετών 1824 και 1827 (Πίνακας 1), µας επιτρέπουν να εξετάσουµε την εξέλιξη του πληθυσµού του Iονίου Kράτους κατά γεωγραφικό διαµέρισµα. H διαχρονική αυτή εξέλιξη παρουσιάζεται στους πιο
κάτω Πίνακες. O Πίνακας 3, αναφέρεται στην πληθυσµιακή εξέλιξη του
Iονίου Kράτους κατά γεωγραφικό διαµέρισµα σε απόλυτα µεγέθη, ενώ
ο Πίνακας 4, στην αντίστοιχη ποσοστιαία εξέλιξη του ρυθµού της µέσης
ετήσιας µεταβολής :
Πίνακας 3 : H εξέλιξη του πληθυσµού του Iονίου Kράτους κατά γεωγραφικό
Γεωγραφικό
∆ιαµέρισµα

1831

1841

1851

1861

1863

Kέρκυρα
Kεφαλλονιά
Zάκυνθος
Λευκάδα
Iθάκη
Kύθηρα
Παξοί

58.799
53.528
35.363
18.011
9.319
8.543
5.154

66.158
62.156
39.752
17.386
10.358
9.496
5.193

70.885
69.684
39.193
18.679
11.194
12.655
5.128

63.649
73.867
39.455
20.659
11.820
14.226
4.993

64.974
70.948
39.329
20.842
11.950
14.605
4.986

Σύνολο
Eπικράτειας

188.717

210.499

227.328

228.669

227.634

διαµέρισµα, έτη 1831 - 1863.
Σηµείωση : ∆εν περιλαµβάνονται οι αλλοδαποί και ξένοι µόνιµοι κάτοικοι. Περιλαµβάνεται, δηλαδή, µόνο ο γηγενής πληθυσµός.
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Πηγή : Kαταρτίστηκε βάσει στοιχείων, που περιέχονται στο Ionian Islands : Local
Records Blue Book o Statistics, op.cit.

X ρ ο ν ι κ ο ί

Π ε ρ ί ο δ ο ι

Γεωγραφικό
∆ιαµέρισµα

1824-1831

1831-1841

1841-1851

1851-1861

Kέρκυρα
Kεφαλλονιά
Zάκυνθος
Λευκάδα
Iθάκη
Kύθηρα
Παξοί

3,50
0,10
-0,52
0,66
0,93
- 2,68
- 0,32

1,25
1,60
1,24
- 0,35
1,11
1,11
0,07

0,70
1,20
- 0,16
0,74
0,81
3,33
- 0,12

- 1,02
0,60
0,09
1,06
0,56
1,24
- 0,26

Iόνιο Kράτος

1,04

1,15

0,80

- 0,25

Πίνακας 4 : H εξέλιξη του ρυθµού της µέσης ετήσιας µεταβολής (%), κατά
γεωγραφικό διαµέρισµα του Iονίου Kράτους, έτη 1824 - 1861.
Σηµείωση : Kαταρτίστηκε µε βάση τα στοιχεία των πρηγούµενων Πινάκων 1 και 3.

Όπως γίνεται φανερό από τα στοιχεία των πιό πάνω Πινάκων, η περιφέρεια της Kέρκυρας µέχρι και το έτος 1851 παρουσίαζε µια συνεχή
αύξηση του πληθυσµού της, παρουσιάζοντας θετικούς ρυθµούς µέσης
ετήσιας µεταβολής, που κυµάνθηκαν µεταξύ 0,7% και 3,5%. Mάλιστα
ενώ το 1831 η ποσοστιαία αναλογία του πληθυσµού της Kέρκυρας στο
συνολικό πληθυσµό του Iονίου Kράτους ήταν 25,2%, το έτος 1851,
όπου παρατηρείται και ο µεγαλύτερος σε µέγεθος πληθυσµός που µετρήθηκε στο νησί µε 70.885 άτοµα, η αντίστοιχη ποσοστιαία αναλογία
ανήλθε στα 31,2%. Tην επόµενη δεκαετία 1851-61 ο πληθυσµός του νησιού µειώνεται σηµαντικά (κατά 7.236 άτοµα) όπως προκύπτει και από
το ρυθµό της µέσης ετήσιας µεταβολής, που λαµβάνει αρνητική τιµή και
πέφτει στο - 1,02%. Πράγµατι, η ποσοστιαία αναλογία του πληθυσµού
της Kέρκυρας στο συνολικό πληθυσµό του Iονίου Kράτους κατά το
έτος 1861 µεταβάλλεται και γίνεται 27,8% έναντι 32,3% της Kεφαλλονιάς, που από το έτος αυτό αποτελεί ουσιαστικά τη µεγαλύτερη σε πληθυσµό περιφέρεια του “Hνωµένου Kράτους των Iονίων Nήσων” (στην
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πραγµατικότητα η τάση αυτής της πληθυσµιακής υπεροχής της Kεφαλλονιάς, µικρής στην αρχή και πιο έντονης αργότερα, άρχισε να διαφαίνεται από το έτος 1853).
H περιφέρεια της Kεφαλλονιάς αποτελούσε τη δεύτερη µετά την
Kέρκυρα πληθυσµιακή δύναµη στο Iόνιο Kράτος, από το 1831 µέχρι το
έτος 18517 . Aπό την απογραφή του έτους αυτού (ή αν θέλουµε να είµαστε πιο ακριβείς, από το 1853) και µέχρι την Ένωση, η Kεφαλλονιά,
αποτελούσε το πρώτο σε µέγεθος πληθυσµού νησί, του Iονίου Kράτους
(αν και αραιοκατοικηµένο λόγω της φυσικής του διαµόρφωσης). Xαρακτηριστικό είναι ότι ο πληθυσµός της Kεφαλλονιάς ακολούθησε µια
σταθερή αυξητική πορεία (άλλοτε µικρότερη και άλλοτε µεγαλύτερη) σε
όλη τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου µε ρυθµούς µέσης ετήσιας
µεταβολής που κυµάνθηκαν µεταξύ 0,6% και 1,6% και µόνο κατά τα
δύο τελευταία έτη πριν την Ένωση (1862-63), παρουσίασε µια µικρή
σχετικά µείωση.
H περιφέρεια της Zακύνθου ήταν, σε κάθε περίπτωση, το τρίτο σε
µέγεθος πληθυσµού, νησί του Iονίου Kράτους και αν εξαιρέσει κανείς
κάποιες έντονες πληθυσµιακές αναστατώσεις κατά τα πρώτα χρόνια
της “προστασίας” (36.715 άτοµα το έτος 1824, 39.583 άτοµα το 1827
και 35.363 άτοµα το 1831) στην υπόλοιπη περίοδο (1841-63) ο πληθυσµός της µε πολύ µικρές αυξοµειώσεις κινήθηκε γύρω στα 39.000 άτοµα
αποτελώντας κατά µέσο όρο το 17,6% του συνολικού πληθυσµού του
Iονίου Kράτους.
Tέταρτη σε µέγεθος πληθυσµού περιφέρεια, ήταν το νησί της Λευκάδας η οποία, αν εξαιρέσει κανείς τη δεκαετία 1831-41, κατά την οποία
παρουσίασε µια µικρή µείωση του πληθυσµού της (αρνητικός ρυθµός
µέσης ετήσιας µεταβολής, ίσος µε - 0,35%), την υπόλοιπη περίοδο ο
πληθυσµός του νησιού ξεπερνούσε τα 18.000 άτοµα και µάλιστα κατά
την προενωτική περίοδο, ο πληθυσµός αυτός ξεπερνούσε τα 20.000
άτοµα (για πρώτη φορά το φράγµα των 20.000 ατόµων ξεπεράστηκε
κατά την απογραφή του 1854, ενώ κατά τη διάρκεια 1851-61, καταγρά7

H Kεφαλλονιά υπερείχε σε πληθυσµό και κατά τις πρώτες απογραφές των ετών 1824
και 1827 και µάλιστα σηµαντικά (κατά 8.739 άτοµα έναντι της Kέρκυρας), όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς από τον Πίνακα 1, υποθέτουµε όµως, ότι οι µετρήσεις αυτές µάλλον προσεγγιστικές είναι, αφού τα απόλυτα µεγέθη των νησιωτικών πληθυσµών για τα έτη αυτά είναι ακριβώς (;) ίδια. Oπωσδήποτε, όµως, ο πληθυσµός της
Kεφαλλονιάς πρέπει να ήταν µεγαλύτερος κατά τα πρώτα χρόνια της “προστασίας”.
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φεται και ο µεγαλύτερος ρυθµός µέσης ετήσιας µεταβολής ίσος µε
1,06%), για να φτάσει της παραµονές της Ένωσης (1863) τα 20.842 άτοµα,
που αποτελεί και τον µεγαλύτερο σε µέγεθος πληθυσµό, που µετρήθηκε
στο νησί κατά την εξεταζόµενη περίοδο. O πληθυσµός της Λευκάδας
συµµετείχε στο συνολικό πληθυσµό του Iονίου Kράτους σε ποσοστιαία
αναλογία, που έφτανε κατά µέσο όρο το 9%.
H νησοπεριφέρεια της Iθάκης, αν και µικρότερη σε εδαφική έκταση,
υπερείχε σε πληθυσµό, σε σχέση µε το αποκοµµένο (από τα υπόλοιπα
νησιά του Kρατιδίου) νησί των Kυθήρων, µόνο κατά τη δεκαετία 183141, παρουσιάζοντας ωστόσο µια συνεχή αύξηση του πληθυσµού της σε
ολόκληρη την εξεταζόµενη περίοδο, µε ρυθµούς µέσης ετήσιας µεταβολής, που κυµάνθηκαν µεταξύ 0,56% και 1,11%. Πράγµατι, η αύξηση αυτή γίνεται φανερή και από τα απόλυτα µεγέθη, αφού από 8.747 άτοµα
που καταµετρήθηκαν στο νησί το έτος 1824, ανήλθαν στα 11.950 άτοµα
το έτος 1863 (απόλυτη αύξηση 3.203 άτοµα, ή ποσοστό 36,6%). H Iθάκη, όπως, θα δούµε και στη συνέχεια, υπήρξε (µαζί µε τους Παξούς)
από τα πλεόν πυκνοκατοικηµένα νησιά, ενώ η ποσοστιαία συµµετοχή
της στο συνολικό πληθυσµό του Iονίου Kράτους κυµάνθηκε γύρω στο
5%.
Tα Kύθηρα, πράγµατι παρουσιάσαν µια σηµαντικότατη µείωση του
πληθυσµού τους κατά την περίοδο 1824-1831, που έφτανε τα 1.972
άτοµα (10.515 το 1824 και 8.543 το 1831), µε ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής -2,68%, που αποτελεί µάλιστα και το µεγαλύτερο αρνητικό ρυθµό µέσης ετήσιας µεταβολής που παρατηρείται για όλες τις περιφέρειες
στην εξεταζόµενη περίοδο. Aπό το 1841, όµως και µετά ο πληθυσµός
τους συνεχώς αυξάνεται, για να ξεπεράσει τις παραµονές της Ένωσης
τα 14.000 άτοµα (14.226 άτοµα το 1861 και 14.605 άτοµα το 1863). H
σηµαντικότερη αύξηση (κατά 3.159 άτοµα, ή ρυθµός µέσης ετήσιας µεταβολής ίσος προς 3,33%) εµφανίζεται κατά την δεκαετία 1841-51, ενώ
κατά την επόµενη δεκαετία (1851-61) η αύξηση αυτή είναι µικρότερη
φτάνοντας τα1.571 άτοµα (ρυθµός µέσης ετήσιας µεταβολής 1,24%).
Aντίστοιχα, ο πληθυσµός των Kυθήρων συµµετείχε στο συνολικό πληθυσµό του Iονίου Kράτους µε ποσοστό, που έφτανε κατά µέσο όρο το
5,5%.
H µικρότερη, τέλος, από τις περιφέρειες του Kρατιδίου, το νησί των
Παξών, τόσο από άποψη εδαφικής έκτασης, όσο και από άποψη µεγέθους πληθυσµού (αν και ιδιαίτερα πυκνοκατοικηµένο), το κατοικούσαν
γύρω στα 5.000 άτοµα, σε όλο σχεδόν το διάστηµα της Aγγλοκρατίας
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και µόνο κατά την τριετία 1824-27, παρατηρήθηκε µια µείωση της πληθυσµιακής του δύναµης κατά 1.816 άτοµα (5.271 άτοµα το 1824 και
3.455 άτοµα το 1827).
Όσον αφορά την ποσοστιαία ανάπτυξη του Iονίου Kράτους κατά
γεωγραφικό διαµέρισµα, σε σχέση µε τη σύνθεση του πληθυσµού κατά
φύλο, για την περίοδο που µας ενδιαφέρει, αυτή παρουσιάζεται στον
Πίνακα 5, που ακολουθεί8 :

Γεωγραφικό
∆ιαµέρισµα

Έτος
Aπογραφής 1831

Έτος
Aπογραφής 1841

Έτος
Aπογραφής 1851

Έτος
Aπογραφής 1861

Άρρενες
(%)

Θήλεις
(%)

Άρρενες
(%)

Θήλεις
(%)

Άρρενες Θήλεις Άρρενες
(%)
(%)
(%)

Θήλεις
(%)

Kέρκυρα
Kεφαλλονιά
Zάκυνθος
Λευκάδα
Iθάκη
Kύθηρα
Παξοί

54,0
52,2
53,5
53,6
51,0
46,6
51,0

46,0
47,5
46,5
46,4
49,0
53,6
49,0

53,9
54,5
54,5
53,2
51,0
47,7
51,8

46,1
45,5
45,5
46,8
49,0
52,3
48,2

53,6
55,8
55,3
53,4
52,3
53,7
52,8

46,4
44,2
46,7
46,6
47,7
46,3
47,2

52,7
54,8
53,7
53,0
52,7
54,3
46,0

47,3
45,2
46,3
47,0
47,3
45,7
54,0

Eπικράτεια

53,0

47,0

53,7

46,3

54,0

46,0

53,5

46,5

Πίνακας 5 : Ποσοστιαία πληθυσµιακή ανάπτυξη του Iονίου Kράτους κατά
γεωγραφικό διαµέρισµα, σε σχέση µε τη σύνθεση του πληθυσµού κατά φύλο,
έτη 1831-1861.
Σηµείωση : ∆εν περιλαµβάνονται οι αλλοδαποί και ξένοι µόνιµοι κάτοικοι.
Πηγή : Kαταρτίστηκε βάσει στοιχείων που περιέχονται στο Ionian Islands : Local
Records Blue Book of Statistics, op. cit.

Όπως γίνεται φανερό, από τα στοιχεία του πιο πάνω Πίνακα σε όλη
τη διάρκεια της περιόδου και σ’ όλα τα νησιωτικά διαµερίσµατα και
8

Πρέπει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι, θα είχε ενδιαφέρον για την ανάλυσή µας,
εάν τα απογραφικά δελτία της εποχής, µας πληροφορούσαν - που δυστυχώς δεν το
κάνουν - και για την κατά ηλικία δοµή του πληθυσµού αφού, τουλάχιστον από οικονοµική άποψη, η δραστηριότητα και η ευηµερία, ενός κράτους εξαρτώνται κατά µεγάλο µέρος από την αναλογία των ατόµων τα οποία βρίσκονται σε αποδοτική (παραγωγική) ηλικία.
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κατ’ επέκταση στην Eπικράτεια, ο ανδρικός πληθυσµός υπερτερούσε
αναλογικά από αυτόν του γυναικείου. H µεγαλύτερη διαφορά µε 11,6
ποσοστιαίες µονάδες παρατηρείται το 1851 στην περιφέρεια της
Kεφαλλονιάς (38.924 άνδρες ή ποσοστό 55,8% και 30.760 γυναίκες ή
ποσοστό 44,2%, δηλαδή, ο ανδρικός πληθυσµός υπερείχε κατά 8.164
άτοµα) και η µικρότερη µε 2 ποσοστιαίες µονάδες στην περιφέρεια της
Iθάκης κατά τις απογραφές των ετών 1831 και 1841, όπου και στις δύο
αυτές περιπτώσεις τα άρρενα µέλη (51%) της κοινωνίας του νησιού
βρέθηκαν να υπερτερούν µόνο κατά 212 έως 213 άτοµα από τα θήλυ
(49%).
Aξιοσηµείωτο πάντως είναι το γενονός ότι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1831-41 (στην παραγµατικότητα µέχρι το 1843) ο γυναικείος
πληθυσµός υπερτετούσε του ανδρικού, στο νησί των Kυθήρων, κάτι
που επαναλαµβάνεται και στους Παξούς κατά την απογραφή του 1861
(στην πραγµατικότητα ο ανδρικός πληθυσµός των Παξών µειωνόταν
συνεχώς από το 1851 και µετά, ενώ από το 1858 και ύστερα γίνεται εµφανής η υπεροχή του γυναικείου πληθυσµού στο συνολικό πληθυσµό
του νησιού).

2.3. H εξέλιξη των βασικών χαρακτηριστικών της εδαφικής κατανοµής του πληθυσµού κατά γεωγραφικό διαµέρισµα
Tα χαρακτηριστικά της εδαφικής κατανοµής του πληθυσµού µιας
χώρας, όπως είναι γνωστό, µπορούν να µελετηθούν µε πολλούς τρόπους9 .
Στον Πίνακα 6, που ακολουθεί, εκτιµάται κατ’ αρχήν το δηµογραφικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα νησιωτικά γεωγραφικά διαµερίσµατα του Iονίου Kράτους σε σχέση µε το συνολικό πληθυσµό της Eπικράτειας. Eίναι περιττό, νοµίζουµε, να σταθούµε στη σηµασία των εκτιµήσεων αυτών.
Στη συνέχεια, στον ίδιο Πίνακα, προχωρούµε στην εκτίµηση της πυκνότητας του πληθυσµού, τόσο σε επίπεδο περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Eπικράτειας. H πυκνότητα του πληθυσµού, ως γνωστό, εκφράζει

9

Bλ. σχετικά, Π.A. Kαραδήµα (1979, σελ. 38 επ.)

89
τον αριθµό των ατόµων, που κατά µέσο όρο αντιστοιχούν στο κάθε τετραγωνικό χιλιόµετρο (ή στο κάθε τετρ. µίλι στην περίπτωσή µας, αφού
οι εκτιµήσεις έγιναν µε βάση τα απογραφικά δεδοµένα της εποχής) του
υπό εξέταση εδαφικού χώρου10 . Έτσι, απ’ ότι φαίνεται στο δεξιό τµήµα του Πίνακα 6, ο αριθµός των κατοίκων που αντιστοιχούσαν στο κάθε τετρ. µίλι της επικράτειας του Iονίου Kράτους, µέχρι τη δεκαετία
1831-41 ήταν αισθητά κάτω από 200 άτοµα. Tην επόµενη δεκαετία
1841-51 και µέχρι τις παραµονές της Ένωσης, ο αριθµός αυτός, αυξήθηκε και ανήλθε µόλις λίγο πιο πάνω από το 200 άτοµα ανά τετρ. µίλι.
Όσον αφορά την πυκνότητα του πληθυσµού κατά περιφέρεια, παρατηρούµε ότι ιδιαίτερα πυκνοκατοικηµένα φαίνεται να ήταν τα µικρότερα, από άποψη εδαφικής έκτασης, νησιά της Iθάκης (από το 1831 και
έπειτα η πυκνότητα του πληθυσµού του νησιού κυµάνθηκε από 211,8
έως 288,8 κατ./τετρ. µίλι) και των Παξών (από 191,7 κατ./τετρ. µίλι έως
και 202,7 κατ./τετρ. µίλι) και λιγότερο τα νησιά των Kυθύρων (κυρίως
µέχρι το 1841) και της Λευκάδας (στο πρώτο µισό περίπου διάστηµα
της εξεταζόµενης περιόδου).
Aν λάβουµε υπόψη, τέλος, το µέσο όρο της πληθυσµιακής πυκνότητας για ολόκληρη την περίοδο που µας ενδιαφέρει, τότε κατά τάξη µεγέθους, πρώτο σε πυκνότητα ήταν το νησί της Kέρκυρας (264,6 κατ./τετρ. µίλι) - εύλογο, αν αναλογιστεί κανείς ότι αποτελούσε το µητροπολιτικό κέντρο, την πρωτεύουσα, του Kρατιδίου και την έδρα της Kεντρικής ∆ιοίκησης των Eπτανήσων - και ακολουθούσε µε πολύ µικρή διαφορά το νησί της Zακύνθου (252,5 κατ./τετρ. µίλι). H µεγαλύτερη σε
εδαφική έκταση, περιφέρεια της Kεφαλλονιάς, ήταν ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένη και καταλάµβανε µόλις την πέµπτη θέση (183,6 κατ./τετρ. µίλι), ενώ την τρίτη και την τέταρτη θέση, καταλάµβαναν αντίστοιχα οι
περιφέρειες της Iθάκης (243,5 κατ./τετρ. µίλι) και των Παξών (196,9
κατ./τετρ. µίλι). Έκτη σε πυκνότητα πλυθυσµού, ήταν η περιφέρεια της
Λευκάδας (104,4 κατ./τετρ. µίλι) και τέλος, το πλέον αραιοκατοικηµένο
10

Eνδιαφέρον, στην προκειµένη περίπτωση, θα είχε εάν το απογραφικό υλικό της εποχής, µας επέτρεπε να χρησιµοποιήσουµε το δείκτη πυκνότητας σαν µέτρο σύγκρισης
του επιπέδου διαβίωσης και των δυνατοτήτων ανάπτυξης µεταξύ των περιφερειών
του Iονίου Kράτους. Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, θα έπρεπε να γνωρίζουµε, για κάθε περιφέρεια, τις εκτάσεις που µπορούσαν να χρησιµοποηθούν περαγωγικά και
αντίστοιχα τις εκτάσεις εκείνες που δεν προσφέρονταν για αξιοποίηση (άγονα και
ακατοίκητα εδάφη).

1.097

227
348
156
180
44
116
26
1.000

252,1
301,8
208,7
97,9
49,7
59,8
27,3

1824

1.000

311,6
283,6
187,4
95,4
49,4
45,3
27,3

1831

1.000

314,3
295,3
188,8
82,6
49,2
45,1
24,7

1841

1.000

311,8
306,5
172,0
82,2
49,2
55,7
22,6

1851

1.000

278,3
323,1
172,5
90,4
51,7
62,2
21,8

1861

∆ηµογραφικό Eνδιαφέρον (‰)

1.000

285,4
311,7
172,8
91,5
52,5
64,2
21,9

1863

E ∆ A Φ I K H

160,4

195,4
152,6
235,4
95,7
198,8
90,7
202,7

1824

172,0

259
153,8
226,7
100,0
211,8
73,6
198,2

1831

191,9

291,5
178,6
254,8
96,6
235,4
81,8
199,7

1841

207,3

312,3
200,3
250,7
103,8
254,4
109,0
197,2

1851

208,5

280,4
212,3
252,9
114,8
268,6
122,6
192,0

1861

Πυκνότητα (αρ.κατ./τετρ.µίλι)

K A T A N O M H

207,5

286,3
203,8
252,2
115,8
271,6
125,9
191,7

1863

Πηγή : Kαταρτίστηκε βάσει στοιχείων, που περιέχονται στο Ionian Islands : Local Records Blue Book of Statistics, op.cit.

Σηµείωση : H εδαφική έκταση των νησιών, καθώς και η συνολική έκταση της επικράτειας του Ίονίου Kράτους, υπολογίστηκε µε βάση τις
εκτιµήσεις των απογραφών της εποχής, σε τετραγωνικά µίλια (area in sq. miles), όπου : 1 αγγλικό µίλι (µονάδα µήκους µεγάλων αποστάσεων) = 1.609,34 µέτρα. Bλ. Ionian Islands : Local Records Blue Book of Statistics, op. cit., (επίσης στο Παράρτηµα, φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου χειρόγραφου απογραφικού δελτίου του έτους 1831). Σύµφωνα µε την τελευταία εµβαδοµέτρηση του 1963, η οποία αναθεωρήθηκε
κατά το 1973 και 1983, η επιφάνεια του Γεωγραφικού ∆ιαµερίσµατος των Iονίων Nήσων καταλαµβάνει σήµερα συνολική έκταση 2.307 τετρ. χιλιόµετρα, που κατανέµεται στο Nοµό Kέρκυρας µε 641 km2, στο Nοµό Kεφαλληνίας µε 904 km2, στο Nοµό Zακύνθου µε 406 km2 και
στο Nοµό Λευκάδας µε 356 km2. Tέλος, το νησί των Kυθήρων, που δεν ανήκει πλέον διοικητικά στο ίδιο Γεωγραφικό ∆ιαµέρισµα, έχει
έκταση 278 km2. Bλ. σχετικά, E.Σ.Y.E. : Συνοπτική Στατιστική Eπετηρίδα - έτους 1987, Aθήνα, 1988, σσ. 36-37.

Συνολικά
Mεγέθη

Kέρκυρα
Kεφαλλονιά
Zάκυνθος
Λευκάδα
Iθάκη
Kύθηρα
Παξοί

Γεωγραφικό Έκταση
∆ιαµέρισµα σε τετρ.
µίλια

Πίνακας 6 : H εξέλιξη των βασικών χαρακτηριστικών της εδαφικής κατανοµής του πληθυσµού του Iονίου
Kράτους κατά γεωγραφικό διαµέρισµα, έτη 1824-1863.

νησί παρουσιάζεται να είναι αυτό των Kυθήρων (100,7 κατ./τετρ. µίλι).
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2.4. H εξέλιξη του πληθυσµού κατά κλάδο οικονοµική δραστηριότητας
Tο διαθέσιµο απογραφικό υλικό, µας επιτρέπει στη συνέχεια, να εξετάσουµε την ταξινόµηση του πληθυσµού του Iονίου Kράτους κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας.
∆υστυχώς δεν µας είναι γνωστά τα τότε κριτήρια διαχωρισµού του
πληθυσµού σαν οικονοµικά ενεργού και µη οικονοµικά ενεργού11 παρά
µόνο η ταξινόµησή του ανάλογα µε τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας στον οποίο ασκείται το επάγγελµα ή, η τέχνη ή, η βιοτεχνία. Tο
πολύπλευρο, ίσως, πρόβληµα του µεγάλου αριθµού των απασχολήσεων
επιχειρήθηκε στην πράξη να µειωθεί, µέσω της οµαδοποίησης περισσότερο συναφών κατηγοριών επαγγελµάτων και έτσι ο ενεργός πληθυσµός κατά τις ετήσιες απογραφές ταξινοµήθηκε βάσει των τριών κυριοτέρων κλάδων οικονοµική δραστηριότητας (γεωργία - βιοτεχνία - εµπόριο)12 , που αντιπροσωπεύουν και τους τρεις βασικούς τοµείς της οικονοµίας, πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή.
Aπό τα στοιχεία του Πίνακα 7, που ακολουθεί, µπορεί κανείς να
διαπιστώσει ότι το ποσοστό των απασχολούµενων (προφανώς µέρος
του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού) και για τους τρείς βασικούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας κυµάνθηκε από 25,5% έως 30% περίπου (κατά µέσο όρο, δηλαδή, 27,6%). Aπό τη σχετική µικρή αυτή διακύµανση της ποσοστιαίας κατανοµής των απασχολούµενων στο συνολικό
πληθυσµό του Kρατιδίου, παρατηρούµε ότι οι απασχολούµενοι στον
πρωτογενή τοµέα (κατά βάση στις γεωργικές απασχολήσεις) αντιπροσώπευαν το µεγαλύτερο ποσοστό, που σε ολόκληρη την εξεταζόµενη περίοδο κινήθηκε γύρω στο 21,5% κατά µέσο όρο. Oι απασχολούµενοι
στο δευτερογενή τοµέα (βιοτεχνική ή εργαστηριακή παραγωγή) αντι11

Aκόµη και σήµερα τα κριτήρια διαχωρισµού διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από
χρονικό διάστηµα σε διάστηµα. Π.χ., ορισµένες χώρες θεωρούν ενεργό πληθυσµό τα
άτοµα εκείνα, που εκτός από την επαγγελµατική απασχόλησή τους έχουν ξεπεράσει
και ορισµένη ηλικία (συνήθως το 10ο έτος). Σε άλλες, αντίθετα, θεωρείται ενεργός ο
πληθυσµός, όταν ανεξάρτητα από ηλικία έχει µια ορισµένη επαγγελµατική απασχόληση. Mε την επιστηµονική έννοια του όρου πάντως, δεχόµαστε σήµερα ότι, ο ενεργός πληθυσµός αποτελεί το σύνολο του αριθµού των ατόµων µιας χώρας που “δρα
οικονοµικά”, δηλαδή, όχι µόνο αυτός που απαχολείται αλλά και αυτός που προσφέρεται να απασχοληθεί, έστω και αν σε δεδοµένο χρόνο παραµένει άνεργος. Bλ. Π.A.
Kιόχου (1985, σελ. 147 επ.)
12 Στο “Census of England and Wales”, η Aγγλική Στατιστική Yπηρεσία, µέχρι και σήµερα κατά τις απογραφές και ανάλογα του επιδιωκόµενου σκοπού λαµβάνει υπόψη της
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προσώπευαν ποσοστό γύρω στο 3,6%, ενώ τέλος, το ποσοστό των απασχολούµενων στον τριτογενή τοµέα (κάθε είδους εµπορικές δραστηριότητες) κυµάνθηκε γύρω στο 2,6%.
Όπως γίνεται φανερό, η οικονοµία του Iονίου Kράτους βασιζόταν
κατά κύριο λόγο στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας, δίνοντάς του
το χαρατήρα του γεωργικού Kράτους. Tο µέγεθος αυτό της εξάρτησης
των Iονίων, αλλά και του συνόλου της παραγωγής γενικότερα από τον
πρωτογενή τοµέα, αποτέλεσε βασικά την τροχοπέδη ανάπτυξης των άλλων παραγωγικών κλάδων και ιδιαίτερα της βιοµηχανίας, την εποχή,
που στον Eυρωπϊκό χώρο µεσουρανούσε η Bιοµηχανική Eπανάσταση.
Aυτό γίνεται φανερό και από τα ποσοστά των απασχολούµενων στους
άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας (βιοτεχνία, εµπόριο), που
παρουσιάζονται ιδιαίτερα χαµηλά, έχοντας µάλιστα σηµαντικότατη
διαφορά από τα ποσοστά των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα. Aκόµη και η σχετική µικρή αφύπνιση της εµπορικής δραστηριότητας, που παρουσίασε ο Iόνιος πληθυσµός κατά τα τελευταία κυρίως
χρόνια της Aγγλοκρατίας (από 3.457 άτοµα που ασχολούνταν µε το
εµπόριο το έτος 1831, ή ποσοστό 1,8% του συνολικού πληθυσµού, ξεπέρασε τα 7.000 άτοµα το διάστηµα 1861-63, παραµονές δηλαδή, της
Ένωσης των Eπτανήσων µε την Kεντρική Eλλάδα, µε ποσοστό γύρω
στο 3%), αν και βραχυχρόνια είχε ευεργετικά αποτελέσµατα, δεν µπορούσε να θεωρηθεί ενθαρρυντική για την παραπέρα απογείωση της
Eπτανησιακής οικονοµίας.
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Πίνακας 7 : H συµµετοχή του συνολικού οικονοµικά ενεργού πληθυσµού του
Iονίου Kράτους στους βασικούς κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας,
έτη 1828-1863.

Συνολικός
Έτη Πληθυσµός
Iονίου
Kράτους

Ποσοστιαία
Συνολικός
Kατανοµή
Aριθµός
Aπασχολούµ.
Aπασχολού- στο Συνολικό
µενων
Πληθυσµό

A π α σ χ ο λ ο ύ µ ε ν ο ι

Γεωργία

(%)

Bιοτεχνία

(%) Eµπόριο (%)

(%)

1828

195.323

40.781

20,9

9.308

4,8

4.806

2,5

54.895

28,10

1831

188.717

38.877

20,6

5.793

3

3.457

1,8

48.127

25,50

1836

204.668

41.042

20

5.829

2,9

4.363

2,2

51.234

25,03

1841

210.499

45.150

21,4

8.112

3,8

5.054

2,4

58.316

27,70

1846

216.684

50.220

23,1

8.749

4

6.194

2,8

65.163

30.07

1851

227.328

49.083

21,6

7.590

3,3

6.118

2,7

62.791

27,62

1856

218.402

49.191

22,5

7.760

3,5

6.474

3

63.425

29,04

1861

228.669

51.262

22,4

8.365

3,6

7.282

3,2

66.909

29.26

1863

227.634

44.748

21

7.136

3,2

7.056

3

58.940

25,89

Σηµείωση : ∆εν περιλαµβάνονται οι αλλοδαποί και ξένοι µόνιµοι κάτοικοι.
Πηγή : Kαταρτίστηκε βάσει στοιχείων, που περιέχονται στο Ionian Islands : Local
Records Blue Book of Statistics, op. cit.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του συνολικού αριθµού των απασχολούµενων, ή αλλιώς του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού του Iονίου Kράτους είναι, το πολύ µικρό ποσοστό που αυτός κατέχει στο συνολικό
πληθυσµό. Πράγµατι, το ποσοστό αυτό, που όπως αναφέρθηκε και πιο
πάνω, κυµάνθηκε µεταξύ 25,5% και 30% µας οδηγεί στη διαπίστωση ότι
ένα ποσοστό αντίστοιχα µεταξύ 70% και 74,5% δεν συµµετείχε στην
παραγωγική διαδικασία τουλάχιστον άµεσα (µη ενεργός πληθυσµός).
H κατηγορία αυτή, του µη ενεργού πληθυσµού (αν εξαιρέσει κανείς
τους αλλοδαπούς και ξένους µόνιµους κάτοικους, οι οποίοι δεν συµπεριλαµβάνονται στους απασχολούµενους) µπορούσε να περιλαµβάνει,
ανάλογα µε τα κριτήρια των απογραφών, που βέβαια δεν µας είναι γνωστά, τους προσωρινά άνεργους (που όµως, αποτελούσαν µια δυναµική
προσφορά εργασίας, που µπορούσε να µετατραπεί σε ενεργό προσφορά
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όταν ειδικές συνθήκες το επέβαλλαν) και τον καθαρά µη ενεργό πληθυσµό, ο οποίος φυσιολογικά πρέπει να περιελάµβανε ανήλικα, άρρωστα,
ανάπηρα, κ.λ.π. άτοµα, που δεν µπορούσαν ή δεν είχαν τη δυνατότητα
να εργαστούν (στα άτοµα αυτά θα πρέπει να συµπεριλάβουµε και ένα
µεγάλο µέρος του γυναικείου πληθυσµού, της µέσης και κυρίως της
ανώτερης κοινωνικής τάξης, που ασχολούνταν µε οικιακές ασχολίες)13,
ή άτοµα αυτοσυντηρούµενα, που διέθεταν ικανοποιητικά µέσα για τη
συντήρησή τους, όπως, π.χ., εισοδηµατίες, συνταξιούχοι κ.λ.π. Iδιαίτερα η κατηγορία των εισοδηµατιών - κεφαλαιούχων (άτοµα, που ανήκαν
στην ανώτερη κοινωνική τάξη - των ευγενών ή αλλιώς του αποκαλούµενου “αρχοντολογιού”), εξαιτίας της τότε κοινωνικής δοµής των Iονίων, κατάλοιπο της προηγούµενης ιστορίας των νησιών (από την εποχή της Bενετοκρατίας), πρέπει να ήταν αρκετά υψηλό.
Aπό τα παραπάνω µπορούµε, ίσως, να δικαιολογήσουµε µε τα δεδοµένα πάντα της εποχής, το συγκριτικά µεγάλο αυτό ποσοστό του µη
ενεργού πληθυσµού.

2.5. H εξέλιξη της φυσικής κίνησης του πληθυσµού
Eίναι γνωστό ότι, ο πληθυσµός µεταβάλλεται υπό την επίδραση τεσσάρων παραγόντων : τη γεννητικότητα, τη θνησιµότητα, τη µεταναστευτική εκροή και µεταναστευτική εισροή. Oι δύο πρώτοι παράγοντες
προσδιορίζουν τη φυσική κίνηση (αύξων, φθίνων ή στάσιµος πληθυσµός), ενώ οι δύο τελευταίοι το µεταναστευτικό υπόλοιπο14 .

13

Παρόλα αυτά, οι ιστορικές µαρτυρίες της εποχής βεβαιώνουν ότι, αρκετές γυναίκες
της κατώτερης κοινωνικής τάξης, στα µέσα του 19ου αιώνα, εργάζονταν µε ηµεροµήσθιο στο δευτερογενή τοµέα και συγκεκριµένα σε υφαντουργικά εργαστήρια, βλ. K.
Πορφύρη (1964, σελ. 80).
14 ∆ηλαδή, εάν : (N) η γεννητικότητα, (M) η θνησιµότητα, (E) η µεταναστευτική εκροή
και (I) η µεταναστευτική εισροή, ο δηµογραφικός απολογισµός (d) κατά τη διάρκεια
µιας χρονικής περιόδου, θα είναι : d = (N - M) + (I - E). Bλ. G.F. Tapinos (1993, σελ.
264), επίσης, R. Thomlinson (1965, σσ. 5-6). ∆υστυχώς τα ελλειπή στοιχεία της µεταναστευτικής κίνησης, όπως εξηγούµε στο κείµενο, δεν µας επιτρέπουν να προχωρήσουµε στην ανάλυση του δεύτερου σκέλους της σχέσης αυτής.
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Tα απογραφικά δελτία της εποχής, ενώ µας παρέχουν πληροφορίες,
σε ετήσια βάση, για τη φυσική κίνηση του πληθυσµού, από όπου µπορούµε να εξάγουµε τους σχετικούς δείκτες (γεννητικότητας, θνησιµότητας και γαµηλιότητας), για ολόκληρη την εξεταζόµενη περίοδο, δεν κάνουν το ίδιο για την εξέλιξη της µεταναστευτικής κίνησης15. Πράγµατι,
η καταγραφή της µετανάστευσης και της παλιννόστησης, απουσιάζει
εντελώς από τα απογραφικά δελτία της εποχής και εµφανίζεται µόλις,
κατά τα τελευταία έτη της υπό εξέταση περιόδου, δηλαδή, λίγο πριν
από την Ένωση των Eπτανήσων µε την κεντρική Eλλάδα (και µόνο για
τα έτη 1855 και 1860-63). Σύµφωνα µε τα λιγοστά αυτά στοιχεία, που
έχουµε στη διάθεσή µας, όπως γίνεται αντιληπτό, δεν µπορεί να γίνει
µια άξια λόγου ανάλυση, του δηµογραφικού αυτού φαινοµένου, που
όµως, πρέπει να έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη διακύµανση του συνολικού πληθυσµού16.
Aντίθετα, η εξέταση των φυσικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών
του πληθυσµού του Iονίου Kράτους, µε τα στοιχεία που έχουµε στη
διάθεσή µας είναι δυνατή και παρουσιάζει ενδιαφέρον (αν και εδώ
15

Bλ. Παράρτηµα Πινάκων, (Πίνακες I έως VII).

16

Oι σχετικές απογραφικές πληροφορίες - οι οποίες πρέπει να θεωρούνται προσεγγιστικές - αφορούν την καταγραφή της µεταναστευτικής εκροής (Emigrants) και της µεταναστευτικής εισροής (Imigrants) αντίστοιχα και αντιπροσωπεύουν κατά κύριο λόγο, τη µετακίνηση ενός τµήµατος του ντόπιου νησιώτικου πληθυσµού προς και από
τον απέναντι ελλαδικό χώρο (Πελοπόννησο και Στερεά). Στην πλειοψηφία τους, τα
µετακινούµενα αυτά άτοµα, ήταν χαµηλού εισοδηµατικού επιπέδου (ακτήµονες-χωρικοί) και απασχολούνταν κατά κύριο λόγο µε τη γεωργία. Περνούσαν, λοιπόν, στην
κεντρική Eλλάδα κατά τη διάρκεια του θερισµού (Φθινόπωρο) και επέστρεφαν στον
τόπο της µόνιµης διαµονής τους, κατά τη διάρκεια του Xειµώνα µε τα προϊόντα του
µόχθου τους, προφανώς σε είδος ή χρήµα. H σχετική Σηµείωση στα απογραφικά δελτία των ετών 1855 και 1860-63, αναφέρει κατά λέξη : “Many of the Villagers go over
to Greece during the Harvest, from Cephalonia, Zante, Santa Maura, Ithaca and Cerigo,
and return to their homes during the Winter with the produces of their labours”, βλ.
Ionian Islands : Local Records Blue Book of Statistics - Year 1855, 1860-1863, Ref.
CO136/1419, 1424-1427, 47154. Στα µετακινούµενα αυτά άτοµα, θα πρέπει, ασφαλώς,
να προσθέσουµε και τα ένοπλα σώµατα των Eπτανησίων αγωνιστών, που περνούσαν
τακτικά (από την εποχή που ξέσπασε η Eλληνική Eπανάσταση, αλλά και κατά τη
διάρκεια του Kριµαϊκού πολέµου) στις Tουρκοκρατούµενες περιοχές του απέναντι
ελλαδικού χώρου, προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, βλ. σχετικά, ∆.∆.
Iθακησίου (1988, σσ. 217, 221-224), Σ.X. Bερύκιου (1964, σσ. 332-340).
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παρατηρούνται αδυναµίες στην ακριβή καταγραφή)17. Στον Πίνακα 8,
που ακολουθεί, παρουσιάζουµε συγκεντρωτικά για όλες τις περιφέρειες
του Iονίου Kράτους τον αριθµό των γεννήσεων, των γάµων και των θανάτων, που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο που εξετάζουµε, καθώς και
τις αντίστοιχες αναλογίες σε πληθυσµό 1.000 ατόµων.
Πιο συγκεκριµένα, από τα στοιχεία του Πίνακα, προκύπτει ότι η
γεννητικότητα στο Iόνιο Kράτος µέχρι το 1846 κυµάνθηκε κατά µέσο
όρο γύρω στο 30‰. Aπό εκεί και πέρα, όµως, παρουσιάζει µια φθίνουσα πορεία και για ολόκληρη την υπόλοιπη περίοδο, δηλαδή, από το
1847 έως το 1863 κυµάνθηκε κατά µέσο όρο, γύρω στο 27‰. Tα ποσοστά αυτά - µάλλον χαµηλά - µπορούν να συγκριθούν µε την αντίστοιχη
µέση ετήσια γεννητικότητα διαφόρων Kρατών της Eυρώπης, της εποχή
εκείνη (ιδιαίτερα µεταξύ 1841-1860), που κυµαινόταν περίπου στα ίδια
επίπεδα.18
Eιδικότερα, από την εποχή που αρχίζει η συστηµατική συλλογή και
καταγραφή του απογραφικού υλικού και για το διάστηµα 1828-31, η
γεννητικότητα, ήταν κατά µέσο όρο 31,8‰. Tο ποσοστό αυτό, το µεγαλύτερο της εξεταζόµενης περιόδου δείχνει ότι, η συγκεκριµένη τετραετία ήταν, από άποψη αριθµού γεννήσεων, από τις πιο παραγωγικές.
Στην επόµενη πενταετία, 1832-36 η γεννητικότητα υποχώρησε ελαφριά φτάνοντας κατά µέσο όρο το 30,9‰, για να µειωθεί ακόµη λίγο
τις επόµενες δύο πενταετίες 1837-41 και 1842-46, όπου σταθεροποιήθηκε γύρω στο 29‰,.
Tην πενταετία 1847-51, παρατηρείται µία παραπέρα µείωση του
17

Eκτός του ότι δεν έχουµε στοιχεία των ηλικιών του πληθυσµού, απ’ όπου θα µπορούσαµε να εξάγουµε τα ποσοστά κατά ηλικία της γονιµότητας, θνησιµότητας και
γαµηλιότητας, δεν γνωρίζουµε επίσης, την αναλογία των γεννηθέντων αρρένων ή θηλέων, ούτε, π.χ., τη συχνότητα των νόµιµων και εξώγαµων γεννήσεων κ.ο.κ. Για το
λόγο αυτό άλωστε, στον Πίνακα 8, τα ποστοστά είναι ακαθάριστα.
18 Για παράδειγµα, το ακαθάριστο ποσοστό γεννητικότητας στο Hνωµένο Bασίλειο
(Aγγλία και Oυαλία) για το διάστηµα 1841-50 ήταν 32,6‰, ενώ για το διάστηµα
1851-60, ήταν 34,1‰. Tα αντίστοιχα ποσοστά της Γερµανίας, ήταν 36,1‰ και 25,3‰,
της Γαλλίας, 27‰ και 26,1‰, της Oλανδίας, 33,0‰ και 33,3‰ κ.ο.κ. Bλ. D. V. Glass
(1965, σελ. 60 έπ. και κυρίως σσ. 68-69). Aντίθετα, τα ποσοστά αυτά κρίνονται σαν
σηµαντικά χαµηλά αν συγκριθούν µε εκείνα, των παραδοσιακών προβιοµηχανικών
κοινωνιών, που έφταναν γύρω στο 40‰. Bέβαια, στις σύγχρονες ανεπτυγµένες χώρες
(όπου η γονιµότητα είναι ελεγχόµενη), τα ποστοστά γεννητικότητας είναι της τάξης
του 14-16‰, βλ. G.F. Tapinos (1993, σελ. 146).
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ποσοστού της γεννητικότητας, που έφτασε κατά µέσο όρο το 28,6‰.
Στο διάστηµα αυτό, επίσης, καταγράφεται και ο σχετικά µεγαλύτερος,
σε απόλυτα µεγέθη, αριθµός των νεογεννήτων, που έφτασαν τα 7.407
νέα άτοµα, κατά το έτος 1851.
Kατά την πενταετία 1825-56, διάστηµα που το Iόνιο Kράτος περνούσε σοβαρή οικονοµική κρίση19 , καταγράφεται το µικρότερο ποσοστό γεννητικότητας στο Iόνιο Kράτος, µε ποσοστό γύρω στο 25,5‰
ετησίως. Kατά την ίδια περίοδο, παρατηρείται και ο µικρότερος απόλυτος αριθµός γεννήσεων, που καταγράφηκε σε ολόκληρο το διάστηµα
της Aγγλοκρατίας, µε µόλις 5.279 γεννήσεις, το έτος 1856 ή ποσοστό
23,2‰. Mάλιστα, ένα έτος νωρίτερα, το 1855, για πρώτη φορά παρατηρείται ότι, ο αριθµός των γεννήσεων υπολείπεται του αριθµού των θανάτων κατά 835 άτοµα. H σηµαντική υποχώρηση της γεννητικότητας
της περιόδου αυτής, φαίνεται και από τον αρνητικό ρυθµό της µέσης
ετήσιας µεταβολής, που για το διάστηµα 1851-56, ήταν - 0,98%, αλλά
και το µικρό γενικά ρυθµό της µέσης ετήσιας αύξησης και κατά την
επόµενη επταετία 1856-63, που ήταν 0,60% (βλ. Πίνακα 2, πιο πάνω).
Πράγµατι, την επόµενη πενταετία 1857-61, η µέση ετήσια γεννητικότητα θα ανέλθει και πάλι, αλλά λίγο, για να φτάσει γύρω στο 26,5‰,
ενώ η άνοδος αυτή θα γίνει περισσότερο αισθητή ένα χρόνο πριν την
Ένωση, δηλαδή, το έτος 1863 κατά το οποίο ο αριθµός των παιδιών
που γεννήθηκαν θα φτάσει τα 7.005, δηλαδή, ποσοστό 29,5‰.
Όσον αφορά, το ποσοστό της γαµηλιότητας, οι εµπειρικές παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι, χαρακτηρίζεται από µια σχετική σταθερότητα
για µακρότατες περιόδους και από έντονες διακυµάνσεις, οι οποίες συνοδεύουν ταραγµένες ιστορικές περιόδους20 .
Στο Iόνιο Kράτος, η διακύµανση του ποσοστού της γενικής γαµηλιότητας, για ολόκληρη την εξεταζόµενη περίοδο, ήταν µεταξύ 5,0‰ (που
αφορά το έτος 1855, κατά το οποίο καταγράφεται και ο µικρότερος αριθµός γάµων σε απόλυτους αριθµούς) και 9,1‰ (το έτος 1851, δηλαδή, λίγο
πριν ξεσπάσει η οικονοµική κρίση στο Iόνιο Kράτος, κατά το οποίο παρατηρήθηκε ο µεγαλύτερος αριθµός ενώσεων ετερόφυλων ατόµων).
Eιδικότερα, το µικρότερο ποσοστό γαµηλιότητας, παρατηρείται την
ταραγµένη περίοδο 1852-56, που ήταν, κατά µέσο όρο, γύρω στο 5,7‰
ή, περίπου 1.371 µέσος ετήσιος αριθµός γάµων.
19
20

Bλ. και πιο πάνω, υποσηµ. 6
G.F. Tapinos (1993, σελ. 118).
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Aντίθετα, κατά τις περιόδους 1832-36 και 1857-61, τα ποσοστά της
γαµηλιότητας, κατά µέσο όρο, έφτασαν αντίστοιχα το 7,7‰. Tις περιόδους αυτές πραγµατοποιήθηκαν και οι σχετικά περισσότεροι, κατά µέσο όρο, γάµοι ετησίως.
Tα απογραφικά δελτία της εποχής, µας επιτρέπουν στη συνέχεια, να
προχωρήσουµε στην εξέταση της θνησιµότητας στο Iόνιο Kράτος.
H εξέλιξη της γενικής θνησιµότητας στις νησοπεριφέρειες του Kρατιδίου, από το 1828 µέχρι και την περίοδο 1847-51, σε γενικές γραµµές
ακολούθησε καθοδική πορεία. H µείωση αυτή του ποσοστού της θνησιµότητας πραγµατοποιήθηκε σταδιακά και µε βραδύ ρυθµό µέχρι την
προαναφερθείσα περίοδο, ενώ κατά το έτος 1852, παρατηρούµε µια σηµαντική αύξηση των θανάτων, που φτάνουν, σε απόλυτους αριθµούς,
τα 6.961 άτοµα, ή ποσοστό 29‰. O αριθµός αυτός, µάλιστα είναι και ο
απόλυτα µεγαλύτερος, που καταγράφηκε σε ολόκληρο το διάστηµα της
Aγγλοκρατίας στα Eπτάνησα.
Πιό συγκεκριµένα, κατά την τετραετία 1828-31, το ποσοστό θνησιµότητας ήταν γύρω στο 27,3‰. Tην επόµενη πενταετία (1832-36), παρατηρείται µια µείωση του µέσου ετήσιου αριθµού θανάτων, που έφτασε τα
4.631 άτοµα, ή ποσοστό 23,6‰. Tο µέσο ετήσιο ποσοστό θνησιµότητας
κινήθηκε, περίπου, στα ίδια επίπεδα και την πενταετία 1837-41, µε
23,9‰.
Tην περίοδο που ακολουθεί, 1842-46, ο µέσος ετήσιος αριθµός θανάτων φτάνει τα 4.873 άτοµα, το δε ποσοστό θνησιµότητας, κατά µέσο
όρο, για την περίοδο αυτή µειώθηκε παραπέρα και έπεσε στο 21,6‰,
για να διατηρηθεί στα ίδια περίπου επίπεδα (21,9‰) και την πενταετία
1847-51, που ακολούθησε. Tα ποσοστά αυτά, ήταν οπωσδήποτε χαµηλότερα από τα αντίστοιχα των Eυρωπαϊκών Kρατών της εποχής και για
το διάστηµα 1841-5021.
Tην επόµενη πενταετία, όµως, µια σειρά από δυσµενή γεγονότα,
όπως η σιτοδεία που µάστιζε κυρίως τις ασθενέστερες τάξεις και η επιδηµία χολέρας που έπληξε τα νησιά, είχαν σαν αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση της θνησιµότητας στο Iόνιο Kράτος. 22
21

Για παράδειγµα, το ακαθάριστο ποσοστό θνησιµότητας στο Hνωµένο Bασίλειο την
περίοδο 1841-50, ήταν 22,4‰. Για τη Γαλλία, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 23,2‰.
Για τη Γερµανία ήταν, 26,8‰, για την Oλανδία 26,2‰, ενώ για το Bέλγιο 24,4‰
κ.λ.π. Bλ. D.V. Glass (1965, σσ. 68-69).
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Πίνακας 8 : Aκαθάριστη ποσοστιαία εξέλιξη (επί 1.000 κατοίκων)
της γεννητικότητας, της γαµηλιότητας και της θνησιµότητας
στο Iόνιο Kράτος, έτη 1828 - 1863.
Γενική Γεννητικότητα
Έτη

Aπόλυτοι
αριθµοί

(‰)

Γενική Γαµηλιότητα
Aπόλυτοι
αριθµοί

(‰)

Γενική Θνησιµότητα
Aπόλυτοι
αριθµοί

(‰)

1828
1829
1830
1831

6.595
5.606
5.861
6.127

33,8
29,5
31,3
32,5

1.186
1.186
1.431
1.314

6,1
6,2
7,6
7,0

5.552
5.018
5.498
4.733

28,4
26,4
29.3
25,1

1832
1833
1834
1835
1836

5.776
5.897
6.242
…
6.348

30,0
30,4
32,1
…
31,0

1.564
1.400
1.424
…
1.723

8,1
7,2
7,3
…
8,4

4.308
5.013
4.818
…
4.385

22,3
25,8
24,8
…
21,4

1837
1838
1839
1840
1841

6.358
6.169
6.647
6.161
6.547

29,8
28,5
30,1
27,6
29,5

1.620
1.413
1.318
1.354
1.345

7,6
6,5
6,0
6,1
6,0

5.624
4.945
5.015
5.150
5.420

26,4
22,8
22,7
23,1
24,3

1842
1843
1844
1845
1846

6.098
6.745
6.644
6.440
7.132

28,0
30,0
29,1
28,1
31,2

1.277
1.555
1.390
1.588
1.508

5,9
6,9
6,1
6,9
6,6

4.909
4.351
4.348
5.648
5.109

22,5
19,4
19,1
24,7
22,4

1847
1848
1849
1850
1851

6.305
6.421
7.301
6.433
7.407

27,0
27,3
30,8
27,1
31,0

1.304
1.585
1.507
1.587
2.170

5,6
6,7
6,4
6,7
9,1

4.647
5.326
4.967
6.296
4.820

20,0
22,6
20,1
26,5
20,2

1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861

7.293
6.232
5.843
5.702
5.279
5.783
5.871
6.419
6.044
6.600

30,3
25,7
24,2
23,8
23,2
25,5
25,5
27,4
26,0
28,0

1.278
1.399
1.301
1.206
1.673
1.685
1.944
1.715
1.358
1.502

5,3
5,7
5,4
5,0
7,4
7,4
8,5
7,3
5,8
6,4

6.961
5.593
5.363
6.537
4.833
4.832
3.919
3.998
4.045
4.280

29,0
23,0
22,2
27,2
21,3
21,3
17,1
17,1
17,1
18,1

1862
1863

5.699
7.005

24,2
29,5

1.550
1.604

6,6
6,8

3790
5.522

16,1
23,2

Σηµείωση : Περιλαµβάνονται οι αλλοδαποί και ξένοι µόνιµοι κάτοικοι.
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Πηγή : Kαταρτίστηκε µε βάση τους Πίνακες I - VII, (βλ. Παράρτηµα Πινάκων).

Πράγµατι, κατά την περίοδο 1852-56, όπως αναφέρθηκε και πιό πάνω, καταγράφηκε ο µεγαλύτερος αριθµός θανάτων σε ολόκληρη την περίοδο της “προστασίας” και το µέσο ετήσιο ποσοστό θνησιµότητας
έφτασε το 24,5‰. Παρατηρούµε, δηλαδή, σε σχέση µε την προηγούµενη
δεκαετία, µια αύξηση κατά χίλια περίπου άτοµα του µέσου ετήσιου
αριθµού θανάτων (5.857 περίπου θάνατοι). Tο έτος 1855, µάλιστα,
όπως είδαµε και πιό πάνω, για πρώτη φορά στην εξεταζόµενη περίοδο,
το ποσοστό της γενικής θνησιµότητας (27,2‰) στο Kρατίδιο, ήταν υψηλότερο από το αντίστοιχο της γεννητικότητας (23,8‰). Aυτό οφείλεται
κατά µεγάλο µέρος και στην επιδηµία χολέρας που είχε πλήξει τα νησιά
και κυρίως την Kέρκυρα, τη Zάκυνθο και τη Λευκάδα.
Στις περιφέρειες αυτές το ποσοστό θνησιµότητας, ανήλθε σε υψυλότερο επίπεδο από αυτό του ποσοστού γεννητικότητας.23
Aπό το 1857 και έπειτα, όµως, και µέχρι το τέλος της εξεταζόµενης
περιόδου (1863), η θνησιµότητα αρχίζει και πάλι να υποχωρεί, πλησιάζοντας κατά µέσο όρο, τους 18,6 θανάτους ανά 1.000 κατοίκους. Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι για πρώτη φορά κατά την περίοδο της Aγγλοκρατίας, η θνησιµότητα έπεσε κάτω από το 20‰.
Σε γενικές γραµµές, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι ο πληθυσµός
του Iονίου Kράτους στο διάστηµα της Aγγλοκρατίας, αν εξαιρέσει κανείς την ταραγµένη περίοδο 1851-56, αυξανόταν τελικά µε πολύ αργούς
ρυθµούς. O µικρός αυτό ρυθµός αύξησης πρέπει να αναζητηθεί κυρίως
στη χαµηλή γεννητικότητα και τη µεταναστευτική εκροή24 , παρά στην
23

Tο έτος 1855, παρατηρούµε ότι, στην Kέρκυρα ο αριθµός γεννήσεων έφτασε τα 1.804
άτοµα, ενώ ο αριθµός θανάτων τα 2.001 άτοµα. Aκόµα σοβαρότερα επλήγει η Zάκυνθος, στην οποία καταγράφηκαν 994 γεννήσεις και 1.891 θάνατοι. Στη Λευκάδα, οι
γεννήσεις έφτασαν τα 435 άτοµα και οι θάνατοι τα 588 άτοµα. Bλ. Παράρτηµα Πινάκων (πίνακες I, III, IV). O Π. Xιώτης (B’, 1877, σελ. 360), αναφέρει µάλιστα ότι, ο
αριθµός των κρουσµάτων από χολέρα στη Zάκυνθο κατά το έτος 1855, ανήλθε σε
1.082 άτοµα εκ των οποίων τα 611 θανατηφόρα, τα περισσότερα δε από αυτά, ήταν
κάτοικοι της πόλης της Zακύνθου. Πάντως, το 1855, δεν ήταν το µοναδικό έτος της
πενταετίας αυτής, κατά το οποίο ο αριθµός θανάτων υπερτερούσε από τον αριθµό
των γεννήσεων. Tο ίδιο συνέβη στην Kέρκυρα και το 1852, στη Zάκυνθο το 1854 και
1856, στη Λευκάδα το 1856 και στους Παξούς το 1853, το 1856 και 1857. Aυτό εξηγεί
και την παρατηρούµενη µείωση του συνολικού πληθυσµού του Iονίου Kράτους κατά
την περίοδο 1851-56 (βλ. Πίνακα 2).
24 Bλ., για παράδειγµα, στου I. ∆αµίρη (1911, σελ. 68 έπ). σύµφωνα µε τον οποίο, “σε
όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, πολλοί κάτοικοι της Zακύνθου είχαν αναζητήσει
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υψηλή θνησιµότητα.
Mετά την προσάρτηση των Eπτανήσων µε την κεντρική Eλλάδα (αρχές του 1864), η ήδη παρατηρούµενη από το τελευταίο διάστηµα της
“προστασίας”, µείωση της θνησιµότητας και η παλινόστηση πολλών
Eπτανησίων στην εστία τους, αλλά και άλλων κατοίκων της κεντρικής
Eλλάδας, πρέπει να υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για την παραπέρα αύξηση του πληθυσµού στις πρώην περιφέρειες του Iονίου Kράτους. Έτσι, κατά την απογραφή του 1864 και σύµφωνα µε τη νέα διοικητική διαίρεση που προέκυψε, ο πληθυσµός των Iονίων Nήσων παρουσίαζε την πιο κάτω εικόνα (Πίνακας 9) :

την τύχη τους στην ηπειρωτική χώρα µε αποτέλεσµα συνολικά 11.545 Zακυνθινοί να
έχουν µέχρι τότε διασπαρεί σε ολόκληρη την Eλλάδα. Στο µεταναστευτικό ρεύµα των
Zακυνθινών, συνέβαλαν πάντως και οι συνεχείς σεισµοί που έπλητταν το νησί”.
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Πίνακας 9 : O πληθυσµός των Iονίων Nήσων κατά

∆ιοικητική Περιφέρεια

Πληθυσµός

Ποσοστιαία συµµετοχή του
Nοµού στο συνολικό πληθυσµό
της Περιφέρειας (%)

1. Nοµός Kέρκυρας
α. Eπαρχία Kέρκυρας
β. Eπαρχία Όρους
γ. Eπαρχία Mέσης
Σύνολο Kέρκυρας

27.025
24.638
21.537
73.200

δ. Eπαρχία Παξών
ε. Eπαρχία Λευκάδας
Σύνολο Nοµού

5.321
21.019
99.540

39,5

2. Nοµός Kεφαλλονιάς
α. Eπαρχία Kραναίας
β. Eπαρχία Πάλης
γ. Eπαρχία Σάµης
Σύνολο Kεφαλλονιάς

38.694
23.261
19.014
80.969

δ. Eπαρχία Iθάκης
Σύνολο Nοµού

11.950
92.919

37,0

3. Nοµός Zακύνθου
α. Eπαρχία Zακύνθου
β. Kυθήρων
Σύνολο Nοµού

44.710
14.480
59.190

23,5

251.649

100,0

Συνολικός Πληθυσµός
Iονίων Nήσων

το χρόνο της προσάρτησής τους µε το Eλληνικό Kράτος, έτος 1864.
Πηγή : Kαταρτίστηκε βάσει στοιχείων που περιέχονται στο : M. Xουλιαράκη (1974,
σσ. 163-168)
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3. Tελικές Παρατηρήσεις
H προηγούµενη ανάλυση της εξέλιξης του πληθυσµού των Eπτανήσων κατά την περίοδο της Aγγλοκρατίας, µας επιτρέπει να κάνουµε
ορισµένες διαπιστώσεις.
O συνολικός πληθυσµός του Iονίου Kράτους, παρουσίασε σχετικά
γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης µέχρι τα µέσα περίπου της εξεταζόµενης περιόδου. Aπό το 1841, όµως και έπειτα, οι ρυθµοί αύξησης ήταν
πολύ µικροί, κάτω του κανονικού, ενώ οι άσχηµες συνθήκες της περιόδου 1851-56 είχαν σαν αποτέλεσµα µέχρι και τη σηµαντική µείωσή του
(φθίνων πληθυσµός). Για τη συνέχιση, όµως, της οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου, ο δείκτης της µέσης ετήσιας µεταβολής πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 1% και αυτό δεν ίσχυε στο
Iόνιο Kράτος, αφού ο ρυθµός της µέσης ετήσιας µεταβολής ήταν το µεγαλύτερο διάστηµα κάτω του κανονικού.
Aπό την άλλη µεριά, η αύξηση του συνολικού πληθυσµού, που παρατηρήθηκε (εξαιτίας κυρίως της αύξησης του πληθυσµού της Kεφαλλονιάς και της Zακύνθου) κατά το έτος της προσάρτησης των Eπτανήσων
µε το Eλληνικό Kράτος (κατά 14.188 άτοµα ή ποσοστό αύξησης 5,6%),
δυστυχώς, δεν διατηρήθηκε για πολύ, αφού από το τέλος του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου παρουσίασε και πάλι µείωση, που οφειλόταν
στη διαφυγή των κατοίκων προς τα αστικά κέντρα της κεντρικής Eλλάδας και την εξωτερική µετανάστευση. 25
Παρόλα αυτά, η πρόσκαιρη αυτή αύξηση, κατά τη διάρκεια της “µεθενωτικής” περιόδου (1864-1900) - που ακολουθήθηκε από την επιµονή
στην εκβιοµηχάνιση και την επαναδραστηριοποίηση του εµπορίου - είχε
ευεργετικά αποτελέσµατα στη γενικότερη οικονοµία του Eλληνικού
Kράτους, που το διάστηµα αυτό, περνούσε στη φάση της προκεφαλαιο-

25

O A. Mωρέτης (1902, σελ. 442), αναφέρει, π.χ. ότι, κατά την τελευταία δεκαετία του
19ου αιώνα (1889), µόνο οι Zακυνθινοί µετανάστες σε χώρες του εξωτερικού ανέρχονταν σε 2.149 άτοµα και από αυτούς το 88% προέρχονταν από την πόλη της Zακύνθου.
26 Για το θέµα αυτό βλ. σχετικά, ∆.∆. Iθακησίου (1988, σ. 283-332).
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κρατικής περιόδου26 .
Oι δείκτες της απασχόλησης, που αφορούν την ποσοστιαία αναλογία του πληθυσµού που απασχολείται στη γεωργία, τη βιοµηχανία και
τις υπηρεσίες αποτελούν, ως γνωστό, την ένδειξη για το εάν και κατά
πόσο ένα Kράτος προοδεύει στους οικονοµικούς του νεωτερισµούς.27
Όπως, όµως, παρατηρήσαµε, το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού του Iονίου Kράτους, απασχολούνταν στο
πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας. H εµπειρία της µελέτης των πληθυσµών έχει δείξει επίσης ότι, όσο πιό µεγάλος είναι ο αριθµός των ατόµων των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα (περίπτωση συγκαλυµένης ανεργίας), τόσο µεγαλύτερος είναι και ο αριθµός των µελών
της συγκεκριµένης κοινωνίας, που έχουν µικρή αγοραστική δύναµη και
ζήτηση για αγαθά. H διάνοιξη νέων παραγωγικών ευκαιριών και δυνατοτήτων, εξαρτώνται κατά µεγάλο µέρος από τη διάθεση κεφαλαίων για
επενδύσεις στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα και την προθυµία των
επενδυτών να επενδύσουν σ’ αυτούς τους τοµείς. Aυτή τη δυνατότητα
και προθυµία των Iονίων κεφαλαιούχων, οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της εποχής, δεν τους επέτρεψαν να την εκµεταλευτούν.
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι, η οικονοµία του προτεκτοράτου εξαρτιόταν
κατά µεγάλο µέρος από τα οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα της
“προστάτιδας” δύναµης.
H εµπορική τάξη, των Iονίων, γνώρισε µια σχετική ευηµερία κατά τα
πρώτα χρόνια, που µεσολάβησαν από την κατάληψη των νησιών από τα
βρετανικά στρατεύµατα µέχρι το τέλος των Nαπολεοντείων πολέµων
(1809-1815). Tο εµπορικό κεφάλαιο εισχώρησε ως ένα βαθµό στο δευτερογενή τοµέα σαν αποτέλεσµα της έντονης επενδυτικής δραστηριότητας. ∆εν είναι τυχαίο το ποσοστό των απασχολούµενων στο δευτερογενή τοµέα κατά το έτος 1828, που ήταν το µεγαλύτερο της εξεταζόµενης
περιόδου (4,8%). Aπό την εδραίωση της “προστασίας”, όµως και έπειτα, ο ανταγωνισµός των Aγγλικών βιοµηχανικών προϊόντων και κυρίως ο διαφορισµός του φορολογικού συστήµατος σε βάρος των Eπτανησιακών προϊόντων, εµπόδισε δραστικά την ανάπτυξη της εγχώριας
βιοτεχνικής και χειροτεχνικής παραγωγής και δεν της επέτρεψε να µετατραπεί σε βιοµηχανική. Aυτό άλλωστε, δείχνει και η σηµαντική υποχώρηση και η ακολουθούµενη στασιµότητα, µε ασήµαντες εξάρσεις, του
αριθµού των απασχολούµενων στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, σε
27

R. Thomlinson (1965, σελ. 7).
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ολόκληρο το διάστηµα της Aγγλοκρατίας στο Iόνιο Kράτος.

Aνέκδοτο αρχειακό υλικό
Kατά κύριο λόγο η εργασία αυτή, εκτός της συµπληρωµατικής βιβλιογραφίας, που ακολουθεί, στηρίχθηκε σε αρχειακό υλικό, που βρίσκεται στα Γενικά Aρχεία του Aγγλικού Kράτους και περιλαµβάνει χειρόγραφα απογραφικά δελτία της εποχής, µε την παρακάτω καταχώρηση :
IONIAN ISLANDS : Population : Insert Population according to last
Census, and if none has ever been taken, according to the last
means of Information that may be accessible, Local Records
Blue Book Of Statistics - Years 1824, 1827, 1828 - 1863, Ref.
CO136/1391 - CO136/1427, 47154, The Public Record Office,
London.

Συµπληρωµατική Bιβλιογραφία
Eλληνική
BEPYKIOΣ, Σ.Π. : Iστορία των “Hνωµένων Kρατών” των Iονίων Nήσων, 1815-1864, Aθήναι, 1964.
∆AMIPH, I. : Περί της εκ Zακύνθου µεταναστεύσεως, µεθ’ ιστορικής
εισαγωγής και στατιστικών συµπερασµάτων, Aθήναι, 1911.
IΘAKHΣIOΣ, ∆.∆. : H Oικονοµική Eξέλιξη της Zακύνθου, Aπό τους
Aρχαίους χρόνους µέχρι σήµερα, ∆ιδακτορική διατριβή,
Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Aθήνα, 1988.
KAPA∆HMAΣ, Π.A. : ∆ηµογραφία, εκδ. Kαραµπερόπουλος, Πειραιάς
1979.
KIOXOΣ, Π.A. : ∆ηµογραφία, εκδ. A. Σταµούλης, Πειραιάς, 1985.
MΩPETH, A.: “Στατιστικός Πίναξ της Nήσου Zακύνθου”, Tεύχος πα-

106
νηγυρικό, επι τη εκατονταετηρίδι από της γεννήσεως του
Eθνικού Ποιητικού ∆ιον. Σολωµού, Tυπ. Π. Λεώνη, εν Zακύνθω, 1902.
ΠOPΦYPH, K. : “H Eπτανησιακή και ιδίως η Zακυνθινή κοινωνία στην
περίοδο της Aγγλοκρατίας”, Xρονικά Zακύνθου, εκδ. της
Zακυνθινής Eστίας, Tοµ. A’, Aθήνα, 1964.
XIΩTHΣ, Π.: Iστορία του Iονίου Kράτους, Aπό συστάσεως αυτού µέχρις Eνώσεως (έτη 1815-1864), Tόµοι A’ - B’, Tυπογραφείον “H Eπτάνησος”, εν Zακύνθω, 1874-1877.
XOYΛIAPIAKHΣ, M. : Γεωγραφική, ∆ιοικητική και Πληθυσµιακή εξέλιξις της Eλλάδος, 1821-1971, Tοµ. A’, E.K.K.E., Aθήνα,
1974.

Ξένη
COX, P.R: Demograghy, Cambridge University Press, London, 1953.
GLASS, D.V. : “World Population, 1800-1950”, The Cambridge Economic
History of Europe, Vol. VI, Part 1, Cambridge University
Press, London, 1965.
HABAKKUK, H.J. : Population Growth and Economic Development
since 1750, Leicester University Press, 1971.
JELAVICH, Charles - JELAVICH, Barbara : The Establishment of the
Balkan National States, 1804-1920 , (A History of East
Central Europe Series, eds : P.F. Sugar - D.W. Treadgold, Vol.
VIII), University of Washington Press, Seattle, 1986.
MAGOCSI, P.R. : Historical Altas of East Central Europe, (A History of
East Central Europe Series, eds : P. F. Sugar - D. W.
Treadgold, Vol. I), University of Washington Press, Seattle,
1993.
McEVEDY, C. - JONES, R.: Atlas of World Population History ,
Harmondsworth, Penguin Books, N.Y., 1978.
TAPINOS, G.F.: Eléments de Démographie, ελλην. µετάφρ. : N. Bουλέλης, επιµ. : X. Mπάκαβος, εκδ. Παπαζήσης, Aθήνα, 1993.
THOMLINSON, R. : Population Dynamics, Causes and Consequenses of
World Demographic Change, Random House, N.Y., 1965.
WUNSCH, G - TERMOTE, M. : Introduction to Demographic Analysis,
Principles and Methods, Plenum Press, N.Y., 1978.

107

ΠAPAPTHMA ΠINAKΩN
Oι Πίνακες I έως VII του παρόντος Παραρτήµατος, καταρτίστηκαν
µε βάση τα χειρόγραφα απογραφικά δελτία, της εποχής της Aγγλοκρατίας στα Eπτάνησα (“Hνωµένο Kράτος των Iονίων Nήσων”) και αναφέρονται στις επίσηµες απογραφές των ετών 1828-1863. H συλλογή και
επεξεργασία του απογραφικού υλικού, πραγµατοποιόταν σε ετήσια βάση από την Aγγλική ∆ιοίκηση και στη συνέχεια, ακολουθούσε η καταχώρησή του, στο Population of the Ionian Islands : Local Records Blue
Book of Statistics (βλ. στο τέλος των Πινάκων, ενδεικτικά, δύο πιστά
φωτοαντίγραφα των απογραφικών δελτίων της εποχής).

YΠOMNHMA ΠINAKΩN
1. Για το έτος 1835 δεν έχουµε καταχωρήσεις για τον αριθµό των απασχολούµενων, ούτε επίσης, για τον αριθµό των γεννήσεων, θανάτων
και γάµων.
2. Για τα έτη 1834 και 1835 και για όλες τις περιφέρειες, οι καταγραφές των αρρένων, των θηλέων, του συνολικού πληθυσµού και των
αλλοδαπών και ξένων µόνιµων κατοίκων, µε αρκετή βεβαιότητα,
υποθέτουµε ότι είναι προσεγγιστικές, αφού τα απόλυτα µεγέθη στα
οποία αναφέρονται είναι ακριβώς τα ίδια. Kάτι ανάλογο παρατηρήθηκε και για τα έτη 1838 και 1861 στην Kέρκυρα.
3. Για το έτος 1843 δεν έχουµε στοιχεία για τους απασχολούµενους.
4. ∆εν υπάρχουν επίσης, στοιχεία και για τις υπόλοιπες κενές καταχωρήσεις, που παρατηρούνται στο νησί των Παξών.
5. Oι αλλοδαποί και ξένοι µόνιµοι κάτοικοι έως και το έτος 1836 περιλαµβάνονται στο σύνολο του πληθυσµού (άρρενες + θήλεις). Aπό
το έτος 1837, όµως και µέχρι το τέλος της περιόδου, δεν περιλαµβά-
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νονται στο σύνολο του Iόνιου (γηγενή) πληθυσµού.
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ΛOΓIΣTIKH KAI EMΠOPIKEΣ ΣΠOY∆EΣ ΣTHN
EΛΛA∆A, AΠO THN EΠOXH THΣ TOYPKOKPATIAΣ
MEXPI THN I∆PYΣH THΣ AΣO & EE*
∆ρος Bασιλείου Φ. Φίλιου

1. Tα Eλληνικά Eµπορικά Eγχειρίδια από Λογιστική Σκοπιά
Eξεταζόµενα (1500-1827)
1. Kατά την περίοδο της Tουρκοκρατίας, τόσο η βυζαντινή γνώση στη
τήρηση λογιστικών βιβλίων, όσο και η κατοπινή, διαµορφώνεται µε τις
νέες επιστηµονικές γνώσεις που ήρθαν από τη ∆ύση. Στις εµπορικές συντεχνίες της υπόδουλης τότε Bαλκανικής οι νέοι που έρχονται να µαθητεύσουν έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον το 14ο έτος της ηλικίας τους,
αφού πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε περισσότερη παιδεία και να
έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις της εµποριολογίας, της λογιστικής
γενικά και της δι(πλο)γραφίας ειδικώτερα. (Πρβλ. Φ. Mιχόπουλος, σελ.
19. Πρβλ. και Πανδώρα 13/1863, σελ. 71.)
∆υστυχώς, κατά την περίοδο της εµπορικής επανάστασης, όπου η
∆ύση έκανε σηµαντική "παραγωγή" επιστηµονικής γνώσης, η Eλληνική
κοινωνία στρέφονταν στην απλή µεταφορά της αφού κατά µέγα µέρος,
αρχικά, και καθ’ ολοκληρίαν αργότερα, ήταν στο έλεος των βάρβαρων
κατακτητών. H "ζήτηση" αυτή εστιάζεται περισσότερο στο χώρο των θετικών και φυσικών επιστηµών, εκδηλώνεται δε µε την εισαγωγή από τη
∆ύση γνώσεων, οι οποίες την ίδια περίπου περίοδο έχουν διαµορφωθεί
εκεί (Nικολαϊδης κ.α., 1986, σελ. 7).
* Tο παρόν άρθρο είναι περίληψη ευρύτερου έργου του συγγραφέα που εάν το επιτρέ-
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"Eιδικώτερα µας ενδιαφέρει τί είδους γνώσεις εισάγονται, πότε αυτές εισάγονται, ποιοί µετεκενώνουν αυτές τις γνώσεις και µε ποιό
τρόπο, ποιοί είναι οι δυνάµει αποδέκτες, ποιά είναι η θέση και ο ρόλος των γνώσεων αυτών στην Eλλάδα και τη ∆ύση αντίστοιχα. Φυσικά παρουσιάζουν για µας τεράστιο ενδιαφέρον τόσο οι τροποποιήσεις όσο και οι συµπληρώσεις των Eλλήνων µετακενωτών επιστήµης
εκείνης της εποχής, αφού αυτές αφήνουν να διαφανεί, πέρα από το
επίπεδο των ίδιων των διαµεσολαβητών, και ο τρόπος αντιµετώπισης
ορισµένων επιστηµονικών θεµάτων."

Iδιαίτερα το έντυπο βιβλίο είναι αυτό που προορίζεται για ευρεία
κυκλοφορία, χρησιµοποιείται σαν βάση για διδασκαλία, απαιτούσε (και
σε αρκετή έκταση ακόµα απαιτεί) επίπονες κι επίµονες προσπάθειες για
να εκδοθεί. Kατά συνέπεια, αποτελεί την καλύτερη πηγή πληροφοριών
για το θέµα της µεταφοράς τη ∆υτικής επιστήµης στην Eλλάδα.
Mεγάλης σηµασίας ίσως αποδειχθούν τα ιταλόγλωσσα βιβλία των
επτανησίων συγγραφέων, αφού η ανάπτυξη και εξάπλωση της διπλογραφίας ήταν επί δύο αιώνες "ιταλική υπόθεση". ∆υστυχώς, αυτή η τόσο σηµαντική όψη του θέµατός µας δεν έχει διερευνηθεί ακόµα.
Oι έµποροι στα Bαλκάνια, και δη οι ορθόδοξοι στο θρήσκευµα,
έπαιξαν έναν σηµαντικό ρόλο ως παράγοντες µετασχηµατισµού της
κοινωνίας - µωσαϊκού της Oθωµανικης Aυτοκρατορίας (Stoianovich,
1960). Tην ίδια περίοδο, στην Oθωµανική Aυτοκρατορία υπάρχει παντελής έλλειψη οικονοµικής σκέψης, κάτι που συνειδητοποιήθηκε από
τον Mουσταφά Kεµάλ, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. (Tην
έστω µε τόση καθυστέρηση ανάγκη να στραφεί το τουρκικό κράτος
προς την κατεύθυνση ενός ορθολογικού οικονοµικού προγραµµατισµού αναφέρει ο Cengiz Osman Aktar, (Λουκία ∆ρούλια κ.α., 1988, σελ.
153 - 167.)
2. H εκπαίδευση τους πρώτους αιώνες µετά την πτωση της Kωνσταντινουπόλεως ήταν κάτω από τον άµεσο έλεγχο της Eκκλησίας και δηµιουργήθηκε µία παράδοση να είναι στην αρµοδιότητα του Kλήρου. Aπό
την άλλη µεριά απετέλεσε ένα πεδίο προσπάθειας για εκσυγχρονισµό
της ελληνικής κοινωνίας, ούτως ώστε αυτή να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπαγόρευε η ολοένα αναπτυσσόµενη οικονοµική ζωή.
Oι έµποροι είναι εκείνοι, οι οποίοι επιζητώντας να διευκολυνθούν
στην διεξαγωγή των υποθέσεών τους, θα µεριµνήσουν να πολλαπλασιασθεί η δυνατότητα των νέων για εκπαίδευση (ιδιαίτερα όσον αφορά οι-
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κονοµολογικά θέµατα που ενδιαφέρουν την παρούσα διερεύνησή µου)
και να εκσυγχρονισθεί η προσφερόµενη παιδεία. H αριθµητική, η λογαριαστική (µε τον όρο αυτό εννοείτο η εµπορική αριθµητική), η καταστιχογραφία, η επιστολογραφία αλλά και η ιστορία, η γεωγραφία, οι νοµοθεσίες και οι ξένες γλώσσες, αποτέλεσαν την απαραίτητη γνωστική ύλη
µε την οποία έπρεπε να είναι εφοδιασµένος κάθε εµπορευόµενος (Λουκία ∆ρούλια, 1988, σελ. 18) :
"Mέσα από αυτές τις επιδιώξεις οι έµποροι γίνονται οι φορείς των
προοδευτικών ιδεών της ∆ύσης και η κινητήρια δύναµη για την ανανέωση της παιδείας και την αποδέσµευσή της από την άµεση εξάρτησή της από την Eκκλησία." … …
"Mόνο που στην περίπτωση του βαλκανικού χώρου και των Eλλήνων ειδικότερα, στα χρόνια που µας απασχολούν εδώ, θα πρέπει να
προσέξουµε τα ακόλουθα : η τοµή ανάµεσα στους εµπόρους και τους
λογίους δεν είναι τόσο ευδιάκριτη. H ιδιότητα του εµπόρου έχει λάβει µια διαφορετική εννοιολογική φόρτιση, αφού σε πολλαπλές περιπτώσεις ο έµπορος είναι και λόγιος και αντίστροφα οι λόγιοι ασχολούνται µε το εµπόριο."

Aπό τις αρχές του 16ου µέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα (περίοδος κορύφωσης της εµπορικής επανάστασης), ο έλεγχος της παραγωγής, και
κατά συνέπεια τα κέρδη, είναι συγκεντρωµένος αποκλειστικά στα χέρια
των εµπόρων : H δύναµη που εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος και που ταυτόχρονα συµβάλλει στην
ανάπτυξή του, είναι το διεθνές εµπόριο και ιδιαίτερα το διηπειρωτικό
(Mauro, F., 1961, σελ. 1-14).
O H. Van Der Wee (H. Van Der Wee, T. Peetres, 1970, σελ. 102-106)
κατασκεύασε ένα δυναµικό µοντέλο της αύξησης του παγκόσµιου εµπορίου από τον 12ο µέχρι τον 13ο αιώνα, ενδιαφερόµενος µαζί µε τον
Peetres στη διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στο εµπόριο και την οικονοµική ανάπτυξη κατά την περίοδο αυτή. Iδεότυπο σ’ αυτό το µοντέλο
έθεσε (Tοπόλσκι, 1983) την οικονοµική ανάπτυξη της Eυρώπης, την
οποία εξέτασαν ως αποτέλεσµα της δράσης ενός µόνου παράγοντα; του
∆ιεθνούς Eµπορίου. Tο εµπόριο θεωρείται η αιτία που προκάλεσε αυτή
την ανάπτυξη, επιτρέποντας να χρησιµοποιθούν αποτελεσµατικότερα
οι παράγοντες παραγωγής (φυσικοί πόροι, εργασία, κεφάλαιο) και
οδηγώντας έτσι στην αύξηση του εθνικού εισοδήµατος.
Eνδιαφέρει να ασχοληθούµε ιδιαίτερα και µε τον 19ο αιώνα επειδή
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στη διάρκειά του γίνεται για πρώτη φορά συστηµατική εφαρµογή της
επιστήµης στην οικονοµική ζωή, και εµφανίζονται νέες διανοητικές
ποιότητες που άνοιξαν τους ορίζοντες για τον µεγάλο 20ο αιώνα.
O Kούµας γράφει σχετικά ότι (τοµ. 1ος, σελ. 12) :
"Eις το εµπόριον χρεωστούµε περισσότερο τη σηµερινή µας φιλολογική κατάσταση (την πρόοδο δηλαδή στα γράµµατα) και αυτό, ας ελπίσουµε, ότι θα φέρει και την πλήρη εθνική µας διόρθωση."

Kαι ο Bικέλας προσθέτει (1884, σελ. 18 - 20) :
" O κύριος µοχλός, ο αναγείρας το έθνος εκ του διανοητικού ληθάργου του, υπήρξεν το εµπόριον το οποίον εµορφώθει πανταχόθεν και
αναπτύχθει από του IH' αιώνος. …"

O Pίζος Nερουλός αναφέρει (1827, σελ. 102) ότι :
"Περί τα τέλη του παρελθόντος αιώνος τη συνδροµή των εµπόρων
πολλοί νέοι Έλληνες µετέβαινον εις την ∆ύσιν προς τελειοποίησιν
των σπουδών των έκτοτε δέ αι προς διάδοσιν της παιδείας γνώσεις
επολλαπλασιάζοντο, καθ’ εκάστην."

Aρκετοί από αυτούς πήγαιναν παρακινούµενοι από την φήµη ενός
"σοφού" δασκάλου ή για να µάθουν τις βασικές έννοιες της εµπορικής
αριθµητικής και να επιδοθούν κατόπιν στο εµπόριο ή, όπως έγραφε κι
ο ∆ανιήλ Mοσχοπολίτης (1802, σελ. 38) :
"… να µάθουν µερικά γράµµατα, κι ολίγους λογαριασµούς δια να
εξακολουθήσουν την πραγµατείαν, ή την τέχνην των γονέων των".

Aπό τα 618 βιβλία που αναφέρονται στον Kατάλογο του Παπαδόπουλου Bρετού για τα 160 υπάρχει η υπόµνηση ότι εκδόθηκαν µε δωρεές: 94
τυπώθηκαν µε έξοδα εµπόρων, 43 κληρικών, 23 ηγεµόνων και πολλά
άλλα µε τη συνδροµή περισσοτέρων.
Σε δείγµα 155 έργων του 18ου αιώνα, ο Γιάννης Kαράς (1977, σελ.
43 - 44) κατέταξε αυτά τα βιβλία κατά κλάδο επιστηµών ως ακολούθως:
I.
Γεωγραφία - Eµπόριο
:
60
(38,8%)
II.
Mαθηµατικά
:
30
(19,3%)
III. Γεωπονία, Bοτανική, Iατρική
:
30
(19,3%)
IV. Φυσική, Xηµεία, Φυσικές επιστήµες :
17
(11,0%)
V.
Eγκυκλοπαιδικά
:
10
(6,4%)
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VI. Στοιχειώδους µόρφωσης
:
8
(5,2%)
Aξίζει να αναφερθεί ότι η "Λογαριαστική" του Γλυζωνίου κυκλοφορεί την περίοδο αυτή 10 φορές, καθιστάµενο ένα βιβλίο λαϊκό, "λόγιο"
της εποχής : 1723, 1756 (δύο εκδόσεις), 1779, 1785 (δύο εκδόσεις), 1804,
1805 και 1818.
3. Tα βιβλία "λογαριαστικής" αναφέρονται σε όσους επιθυµούν να επιδοθούν ή επιδίδονται στο εµπόριο και, µεταξύ των άλλων, δίνουν τα
"Zύγια" και τα Mέτρα διαφόρων χωρών, διάφορες πράξεις εµπορικές
και συναλλαγµατικές, ο τρόπος µε τον οποίο τηρούνται τα κατάστιχα
και γίνονται οι συµφωνίες, αναφέρεται το ιστορικό και η εξέλιξη του
εµπορίου, ο τρόπος γραφής εµπορικών επιστολών, κ.ο.κ. H Λογαριαστική του Γλυζωνίου, το "Γλυτζούνι" όπως ήταν ευρύτερα γνωστό, έργο βασικά του 16ου αιώνα, αναφέρεται µε έναν τρόπο απλό στις 4 πρώτες πράξεις - "Σύναψι, Yφειλµό, Πολυπλασιασµό και Mερισµό" - στα
κλάσµατα - τα "τζακίσµατα" - και στην απλή και σύνθετη µέθοδο των
τριών, "πρώτη µέθοδο και κυρία πάντων των µεθόδων" όπως την αποκαλεί, µε προβλήµατα παρµένα από την καθηµερινή ζωή.
Στην κατηγορία των έργων της (εµπορικής) αριθµητικής - στα οποία
περιλαµβάνεται βέβαια και η Λογαριαστική του Γλυζωνίου - δίνονται
πίνακες της ανταλλαγής των διαφόρων νοµισµάτων ή σχετικά απλοί
αριθµητικοί υπολογισµοί, παρουσιάζονται διεξοδικά οι τέσσερεις πρώτες πράξεις της αριθµητικής και περιέχονται συνήθως κεφάλαια "περί
συντροφιάς", "τόκου", "καµβίων", κ.λ.π., που αφορούν ιδιαίτερα το
εµπόριο. Aρκετά από αυτά απoσκοπούν σε ευρύτερη κυκλοφορία, π.χ.
το έργο "Eισαγωγική διδασκαλία … " του ∆. Mοσχοπολίτη απευθύνεται
στους νέους εκείνους "όπου δεν έχουν τον τρόπον ή όπου δεν ηµπορούν να κατεξοδιάζουν
πολλούς χρόνους εις µαθήµατα, αλλά θέλουν να µάθουν µερικά
γράµµατα, κι’ ολίγους λογαριασµούς δια να ακολουθήσουν την
πραγµατείαν, την τέχνην των γονέων των."

Tα εµπορικά εγχειρίδια (Λουκία ∆ρούλια, 1988, σελ. 20):
"Συνταγµένα για να ανταποκριθούν στις πρακτικές ανάγκες των
εµπόρων, αποβλέπουν να καλύψουν την "πνευµατική αποσκευή", τις
απαιτούµενες επαγγελµατικές τεχνικές γνώσεις που χρειάζονται καθηµερινά οι έµποροι στο κάθε τους βήµα, ιδίως τώρα που έχουν
ξεπεράσει τα όρια της Oθωµανικής Aυτοκρατορίας αλλά και την πα-
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ραδοσιακή αντίληψη στις οικονοµικές δοσοληψίες και κινούνται σε
διεθνή επίπεδα, ακολουθώντας τα προωθηµένα πρότυπα λειτουργίας
του δυτικού εµπορίου".

Tον 18ο αιώνα το επιστηµονικό βιβλίο έχει πλέον δυναµική παρουσία στην όλη ελληνική βιβλιοπαραγωγή, παράλληλα µε το λόγιο βιβλίο
και µε τις χρηστοµάθειες (Λουκία ∆ρούλια, 1988, σελ. 21) :
"Tις πρώτες, διάσπαρτες, προσπάθειες για ν’ ανταποκριθούν στην
πρακτική του εµπορίου µιας παραδοσιακής αγροτικής κοινωνίας
ακολουθεί τώρα η συστηµατική φροντίδα για ν’ αποκτήσει ο έλληνας
εµπορευόµενος τα απαραίτητα χρηστικά και διδακτικά του εργαλεία,
στη γλώσσα του. Πρόκειται, συνήθως, για µεταφράσεις ή συναρµολογηµένα ερανίσµατα συµπληρωµένα µε πληροφοριακά στοιχεία
που αφορούν στο χώρο της Aνατολής."

Πρωτοπορία στον θεωρητικό στοχασµό επί θεµάτων της (εφαρµοσµένης) οικονοµικής απετέλεσε η Iόνιος Aκαδηµία, η πρώτη καθαρά
πανεπιστηµιακού επιπέδου σχολή στην Eλλάδα. (H ηγεµονική Aκαδηµία του Iασίου, π.χ., ήταν µε τα σηµερινά δεδοµένα ένα επαγγελµατικό
λύκειο ενώ η Πατριαρχική Aκαδηµία της Kωνσταντινούπολης ήταν ουσιαστικά ανωτέρα θεολογική σχολή.). Έτσι βλέπουµε ότι µε το άρθρο
16 του Kανονισµού ορίζεται πως η Aκαδηµία προκηρύσσει κάθε διετία
βραβεία από τα οποία τα δύο θα έχουν ως θέµα προβλήµατα πολιτικής
οικονοµίας (Pernot, 1918, σελ. 209, 211). Στο πρώτο πρόγραµµα της Iονίου Aκαδηµίας, ανάµεσα στα µαθήµατα Φυσικής, Xηµείας, Bοτανικής,
Φυσιολογίας, Ποινικού και Eγκληµατικού ∆ικαίου που, καθώς ανακοινώθηκε, θα παραδίνονταν δωρεάν, συµπεριλαµβάνεται και το µάθηµα
της Πολιτικής Oικονοµίας. O καθηγητής Villetta θα δίδασκε κάθε Πέµπτη το µάθηµα αυτό µε εφαρµογές βασισµένες στη στατιστική της
Eπτανήσου (Kονόµος, 1984). Aξίζει να σηµειωθεί ότι ο Kανονισµός, το
Πρόγραµµα και µερικά µαθήµατα της Iονίου Aκαδηµίας γίνονται στα
Iταλικά, πράγµα το οποίο προκάλεσε την δυσφορία του Kοραή ο οποίος σε επιστολή του προς τον Giuseppe Agrati γράφει (Φραγκίσκος,
1965) στις 26 Oκτωβρίου 1808 :
"… ηθέλατε παντάπασιν απολέσειν την ελληνικήν γλώσσαν και εποµένως παύσει να ήσθε και να ονοµάζεσθε Eλληνες …"

Oρισµένα συγγράµµατά της υπό εξέταση περιόδου µπορούν κάλλι-
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στα να θεωρηθούν ως προχωρηµένα για το επίπεδο της εποχής εκείνης.
Aυτό, π.χ., επισηµάνθηκε στο ελληνικό περιοδικό της Bιέννης, το
"Eρµής ο Λόγιος" (τεύχος Mαΐου 15 - Iουνίου 1, 1816), στην περίπτωση
του έργου " Oικονοµία πραγµατική τε και γενική πάντων των της
Aγροικίας κτηµάτων, εκ πολλών ερανισθείσα…" του ∆.Π. Γοβδελά, το
οποίο φιλοξενεί µία αυστηρή επικριτική παρουσίαση. Eκτός από τις
κατακρίσεις για τη γλώσσα, τον όγκο του έργου και το υψηλό του κόστους, θεωρείται ότι δεν επιτυγχάνεται ο στόχος του συγγραφέα, η
ωφέλεια του λαού, καθότι,
"τα τοιαύτα συγγράµµατα προϋποθέτουν πολλάς γνώσεις, αι οποίαι
λείπουν διόλου εις το γένος."

4. Tο κατάστιχο είναι όρος που αφορά τετράδιο κατάλληλα διαρρυθµισµένο (χαρακωµένο) για την εις αυτό καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών. H τήρηση των καταστίχων ήταν το έργο των καταστιχογράφων. Eπρόκειτο συνήθως για ένα από τα κύρια λογιστικά βιβλία : το
ηµερολόγιο ή το καθολικό. O όρος κατάστιχο είχε όµως και γενικώτερη
χρήση.
Eκ του ότι οι έµποροι απεικόνιζαν σε αυτό τις απαιτήσεις κατά των
(επί πιστώσει) πελατών τους δηµιουργήθηκε, π.χ., η φράση:
"Tον έχει γραµµένο στου διαβόλου τα κατάστιχα."

Aυτή εσήµαινε ότι τον µισεί (κάποιον) ασπόνδως - γι’ αυτόν δηλαδή
που χρωστούσε - ή ότι τον περιφρονεί τελείως - γι’ αυτόν δηλαδή που
είχε απαίτηση έναντι πελάτη την οποία δεν εισέπραττε.
Mε τη δηµιουργία των πρώτων µορφών εταιριών στην Eλλάδα (περί
τα τέλη του 15ου αιώνα) - αλλά και από έλληνες της διασποράς- ο όρος
έγινε γενικώτερος υποννοών άπαντα τα εµπορικά βιβλία, δηλαδή τα εκ
του εµπορικού νόµου απαιτούµενα.
Kαταστιχογραφία καλείτο η τέχνη της εγγραφής (καταχώρισης) των
διαφόρων οικονοµικών πράξεων του επιχειρηµατία στα κατάστιχα
(εµπορικά βιβλία) του και αποτελεί την τότε µεταφορά στα ελληνικά
του γαλλικού όρου tenue des livres (τήρηση των λογιστικών βιβλίων,
όπως θα λέγαµε σήµερα).
O όρος αυτός άρχισε να αντικαθίσταται µε τον όρο Λογιστική στις
αρχές του αιώνα µας ενώ έκτοτε έλαβε την εξής έννοια : Tην µε βάση
ορισµένους µηχανικούς κανόνες εγγραφή των οικονοµικών πράξεων
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στα βιβλία του εµπόρου, δίχως βαθύτερη µελέτη και κατανοήση των αιτιών, οι οποίες διέπουν τις εγγραφόµενες πράξεις, και των οικονοµικών αποτελεσµάτων τα οποία προκύπτουν εξ αυτών. (Bλ. το λήµµα
"καταστιχογραφία" εις O. & Λ.E., τόµος ΣT', σελ. 263).
Έχει γίνει πλέον γενικώτερα αποδεκτό ότι από τα µέσα του 18ου αιώνα οι έµποροί άρχισαν να παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην οικονοµική
ανάπτυξη του ελλαδικού χώρου. Στο διάστηµα µέχρι τα µέσα του 19ου
αιώνα οι Έλληνες έµποροι, εκµεταλλευόµενοι ευνοϊκές συγκυρίες, κατάφεραν να συσσωρεύσουν µεγάλο προσωπικό πλούτο και να αποκτήσουν ηγετική θέση στην ιεραρχία της ελληνικής κοινωνίας (Traian
Stoianovich, 1979, σελ. 287-345, B. Φίλιος, 1993).
H διεθνοποίηση του εµπορίου από τις αρχές του 18ου αιώνα επέβαλε τον εκσυγχρονισµό του Έλληνα πραγµατευτή σύµφωνα µε τα προωθηµένα (για την τότε εποχή) πρότυπα οργάνωσης, λειτουργίας και συµπεριφοράς του εµπόρου της ∆ύσης (Παπαγεωργίου, 1990, σελ. 6) :
" H µετατροπή, όµως του µικρού ή µεσαίου εµπόρου σε µεγαλέµπορο
και πραµατευτή, µε "διεθνείς" συνεργασίες και ανταποκρίσεις, δεν
ήταν καθόλου εύκολη. Aνασταλτικός παράγοντας σ’ αυτή την προσπάθειά του υπήρξε η έλλειψη της βασικής παιδείας στο µοντέρνο
"πραγµατευτάρικο" σύστηµα. H αριθµητική, η λογαριαστική, η καταστιχογραφία, … … συνιστούσαν την απαραίτητη γνωστική ύλη, µε
την οποία έπρεπε να είναι εφοδιασµένος ο ζητούµενος νέος τύπος
εµπόρου."

Πριν όµως αρχίσει η αποκήρυξη του παραδοσιακού συστήµατος µαθητείας µε την έκδοση κατάλληλων (εµπορικών) εγχειριδίων και την
σύσταση εµπορικών σχολείων, η λογιστική είχε ήδη διαδοθεί µε τον παραδοσιακό τρόπο : Πολλοί έµποροι και γραµµατικοί είχαν µαθητεύσει
σε ειδικούς δασκάλους από πολύ ενωρίτερα. Έτσι, στον Xάνδακα της
Kρήτης, εργασίες έχουν παρουσιάσει µαρτυρίες των µέσων του 16ου
αιώνα, όπου δάσκαλοι τήρησης λογαριασµών και (κατ’ επέκταση) λογιστικών βιβλίων, αναλαµβάνουν να διδάξουν ιδιωτικά σε µαθητές φράγκικα εµπορικά γράµµατα, το άµπακο (αριθµητική) του εµπορίου, την
δι(πλο)γραφική µέθοδο τήρησης των εµπορικών καταστίχων, την συµπλήρωση των φορτωτικών και την τήρηση των άλλων εµπορικών βιβλίων.
Aπό τέτοιες συµβάσεις µαθητείας σταχυολογώ : O Eυδόκιµος Xορτάτζης, διδάσκαλος τήρησης λογαριασµών και του καδέρνου (καθολικού) στον Xάνδακα της Kρήτης, 3 Oκτωµβρίου 1551, αναλαµβάνει να

125
διδάξει σε µαθητή (Kωνστ. Mέρτζιος, 1961-62, σελ. 254-255) :
"… να γράφη Φράγγικα γράµµατα µαρκαντέζικα (=εµπορικά) και να
διαβάζει και τα πιττάκια (=γραπτά µηνύµατα) οπού επιάση και τον
άµπακον της πραγµατείας σοφιτζιέντε (=ικανοποιητικά) και το καδέρνο της σπετζηαλιτάς (=ειδικό, αναλυτικό) ντόπια (=διπλογραφικά) µε το τζορνάλε (= ηµερολόγιο) να τα µπαλαντζάδι (= ισοζυγίζει)
και ρεπορτάδι ( = µεταφέρει) εις λίµπρο καινούργιο".

Στις 12 ∆εκεµβρίου 1551, πάλι στον Xάνδακα αναλαµβάνει άλλον
µαθητή για να τον µάθει,
"… να γράφει … Φράγγικα µαρκαντέζικα και τον λογαριασµόν της
πραγµατείας όλον και καδέρνο της σπετζιαλιτάς σολντάδι (= εξοφληµένο) ρεπορτάδι, πρώτα δεύτερα και καδέρνα ντει βιάντζο (= ταξιδίου), και καδέρνο ίν περσόνα (= προσωπικό) σπαριάτο (= ξεχωριστό) και καδέρνο φατορίας (= τιµολόγιο) και της ιντράδας (= εισαγωγής) καλά και εµπιστευµένα από δά και οµπρός να του δείχνω
ώσθε να µάθε και να ατενδέρη (= διεξάγει) και αυτός καλά".

Στην ίδια πόλη στις 9 Oκτωβρίου 1567 ο δάσκαλος Γιάκουµος Σάββας αναλαµβάνει ένα µαθητή, που θα µείνει σπίτι του, αν του µάθει
(Θ.E. ∆ετοράκης, 1980, σελ. 244),
"να διαβάζη Φράγγικα και να του µάθη και τους λογαριασµούς."

Kαλλιεργήθηκε λοιπόν µια "προφορική" περί τα εµπορικά παιδεία,
συχνά "αλληλοδιδακτικής" µορφής, βοηθηµένη από την εµπειρία της
καθηµερινής πράξης και τα ξενόγλωσσα εµπορικά εγχειρίδια.
Σ’ ένα επάγγελµα κατ’ εξοχήν "διεθνές" δεν πρέπει να ξεχνάµε τη
χρήση των ξένων βιβλίων. Όπως και οι ναυτικοί χρησιµοποιούσαν
τους ξένους πορτολάνους( = λιµενοδείκτες) και χάρτες παράλληλα µε
τους ελληνικούς, έτσι και οι έµποροι χρησιµοποιούσαν τα εµπορικά εγχειρίδια των ξένων τόσο επειδή τα όποια βιβλία και λογιστικά στοιχεία
τους είναι υποχρεωµένοι να τα τηρούν στη γλώσσα της χώρας που
εµπορεύονται αλλά όσο κι επειδή το επάγγελµα απαιτεί γνώσεις και
πληροφορίες οι οποίες µπορούσαν να βρεθούν σε βιβλία της αντίστοιχης µορφής, Pratica della mercatura, που κυκλοφορούσαν στην Iταλία.
Aς σηµειώσουµε εδώ ενδεικτικά την Tarifa dei pesi e misure
correspodenti dal Levante al ponente e da una terra, e luogo all’
altro, quasi per tutte le parti del mondo. Con la dichiarazione e
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notificatione de tutte le robbe che si tragono, di uno paese per l’
altro του Bartholomeo di Pasi, που τυπώθηκε στη Bενετία το 1503 (και
ανατυπώθηκε το 1521, το 1540 και το 1557), έργο χρησιµότατο για τους
Έλληνες, καθώς έδινε πληροφορίες για το χώρο της αποκαλούµενης τότε από εµάς Aνατολής µε τον οποίο είχε εµπορικές σχέσεις η Bενετία ή
κατείχε τµήµατά του (A. Ξηρουχάκης, 1938 / 40.)
Oι Έλληνες έµποροί µάθαιναν καταστιχογραφία µε ένα ή περισσότερους από τους εξής τρόπους :
(α) Kοντά σε ειδικούς δασκάλους (συνήθως κατ’ οίκον). Eλάχιστα
έχει διερευνηθεί το ποιοί ήσαν αυτοί οι δάσκαλοι και τί υλικό χρησιµοποιούσαν για εµπέδωση της διδακτέας ύλης. Xαρακτηριστικά
αναφέρει ο T. Σκλαβενίτης (1989, σελ. 28) ότι στις καταστιχογραφίες που εκδόθηκαν στην Tεργέστη έναντι αυτών που εκδόθηκαν
στην Bιέννη αναφέρονται µε διαφορετική συχνότητα η Σµύρνη ή οι
Σέρρες, κ.λ.π. Mπορούµε, λοιπόν, να ισχυρισθούµε ότι η πραγµατικότητα των εµπορικών σχέσεων της εποχής αντικατοπτρίζεται
στα στοιχεία - συνολικά - που δίνουν τα εµπορικά εγχειρίδια.
Άλλωστε, καθώς φαίνεται, πολλά από τα παραδείγµατα των βιβλίων ξεκινούν από πραγµατικά στοιχεία και είναι πολύ ενδιαφέρον να ερευνηθεί πόσο πιστά καθρεφτίζεται η λογιστική πρακτική
σε αυτά.
(β) Σε σχολεία. Tους δύο πρώτους αιώνες µετά την πτώση της Kωνσταντινούπολης η "διδασκαλία εντελής συστηµατική απάσης της
εµπορικής επιστήµης" ήταν δυστυχώς άγνωστη στους νέους που
προορίζονταν να στελεχώσουν την ελληνική εµπορική τάξη, εξ αιτίας της ανυπαρξίας εµπορικών σχολείων. Όπως χαρακτηριστικά σηµείωνε ο Nικ. Παπαδόπουλος (1817, β, Πρόλογος χωρίς αρίθµιση):
"Kανείς από ηµάς δεν αµφιβάλλει, ότι οι επιχειρούντες κατά το
παρόν το Eµπόριόν µας, έχουν χρείαν µετά την εντελή προκοπήν
εις την ιδίαν µας, από µίαν, και δύο ξένας γλώσσας, οποίαι η
Iταλική, και η Γαλλική, και έτι από Aριθµητικήν, Γεωγραφίαν,
και Nοµοδιδασκαλίαν, τας ουσιωδώς αναγκαίας επιστήµας εις
τον Mεγαλέµπορον … Aλλ’ επειδή ταύτα, ή ολοτελώς δεν διδάσκονται εις τα µέχρι τούδε συσταθέντα κοινά µας σχολεία, ως τα
νοµικά, ή διδασκόµενα συγκεχυµένως πώς µε τας λοιπάς υψηλοτέρας επιστήµας, καταφθείρουσι τον πολύτιµον εκείνον καιρόν
των υιών και συγγενών µας … Έχοµεν άρα ανάγκην από ιδιαίτερον
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τι εµπορικόν σχολείον, όσον έχοµεν χρέος να επιθυµώµεν και
των συγγενών, και απλώς όλων µας των οµογενών την εις το
εµπόριον επίδοσιν."

Kάνοντας στη συνέχεια µία ύστατη έκκληση προς το "Σύστηµα των
Eλλήνων εµπόρων της Kωνσταντινούπολης" ζητούσε να µην παραµελήσουν"την αναγκαίαν προς µαθήτευσιν διδασκαλίαν … δια την εντελή
έλλειψιν τοιούτου εµπορικού σχολείου, του οποίου έχοµεν γενικήν χρείαν, και του οποίου η µεγίστη ωφέλεια απεδείχθει ανωτέρω, και επιβεβαιούται από τα συσταθέντα τοιαύτα εις όλας τας
πόλεις της Xριστιανικής Eυρώπης, όπου ακµάζει το εµπόριον".

Tην αναγκαιότητα για την ίδρυση εµπορικού σχολείου επεσήµανε
ο ίδιος έµπορος λόγιος στην Eρµανθήνη ή εµπορική σπουδή που
είναι η πολυσέλιδη εισαγωγή της Eµπορικής εγκυκλοπαιδείας (Nικ.
Παπαδόπουλος, τ. A. 1815, σελ. 151-152) :
"Eπιθυµητόν και ωφελιµότατον πράγµα ήθελεν ήναι το να συστηθεί Σχολείον Eµπορικόν, εις το οποίον να διδάσκωνται όσοι νέοι
είναι αφιερωµένοι δια το Eµπόριον … να συνεθίζωνται εις εµπορικήν ανατροφήν παρά ∆ιδασκάλων τιµίων, και αξίων δια τοιούτο επάγγελµα.
Kανέν από τα ήδη ευρισκόµενα Σχολεία εις το Γένος µας δεν έχει
αυτό το προτέρηµα, επειδή δεν έχει αυτόν τον ιδιαίτερον σκοπόν
του να διδάξει τους νέους απλώς, και εις ολίγον καιρόν, όσα
χρειάζονται δια να έµβουν εις το Eµπόριον και δια τούτο ολίγοι
είναι εκείνοι οι νέοι, οι οποίοι εκβαίνοντες από αυτά ηµπορούν,
αµέσως, και χωρίς πολλήν άλλην τριβήν, και διδασκαλίαν να
χρησιµεύσουν εις το Eµπόριον. Aπό το Eµπορικόν Σχολείον
όµως εξερχόµενος ο µαθητής αµέσως θέλει ιξεύρει όλην την θεωρίαν της τέχνης, και µετά ολίγην πράξιν τελειοποιείται."

Oι νέοι που επιθυµούσαν να σπουδάσουν το σύγχρονο σύστηµα
εµπορικών γνώσεων ήσαν υποχρεωµένοι να µεταβούν στη "φωτισµένη" Eυρώπη. Πέρασαν πολλά χρόνια µέχρις ότου, µεταξύ των
πρώτων, οι "φιλέµποροι Oδησσινοί" συνειδητοποίησαν την ανάγκη δηµιουργίας άµεσων προσβάσεων στις ευρωπαϊκές µεθόδους
του εµπορίου και να ιδρύσουν, το 1817, στην οµώνυµη πόλη εµπορικό σχολείο. (Για τα πρώτα πενήντα χρόνια λειτουργίας της
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Eµπορικής Σχολής της Oδησσού, βλ. X. Bουλοδήµος : Στο µοναδικό και σπάνιο αυτό έργο διασώζονται πολύτιµες πληροφορίες για
την ίδρυση, τα διδασκόµενα µαθήµατα, τα ονόµατα των δασκάλων
και τους κανόνες των διοικητών του ελληνικού εµπορικού σχολείου
"των εν Oδησσώ Γραϊκών". Για τα σπουδαιότερα γεγονότα της Σχολής στη δεύτερη πεντηκονταετία, 1867 - 1917, βλ. κ. Παπουλίδης.)
Aνάµεσα στη µαθήµατα που προβλέπονταν να διδάσκονται οι µαθητές της τότε νεοϊδρυµένης Σχολής αναφέρονται : η Γεωγραφία, η
Mαθηµατική, "τα της εµπορίας αναγκαία µετά της Kαταστιχογραφίας (∆ιπλογραφίας) προηγουµένης της Aριθµητικής, κοινής τε
και εµπορικής" και η ιταλική γλώσσα, εκτός από την ελληνική και
τη ρωσσική.
Στα Γιάννενα οι νέοι που φοιτούν στην Kαπλάνειο Σχολή, από τις
αρχές του 19ου αιώνα, γεύονται επίσης το προνόµιο της συστηµατικής εµπορικής παιδείας.
(γ) Aυτοδίδακτα (δηλαδή, είχαν αποκτήσει την εµπειρία τους χρησιµοποιώντας ξενόγλωσσα εγχειρίδια ή µαθητεύοντας κοντά σε άλλους έλληνες και ξένους εµπόρους). H εµπειρική αυτή γνώση αποκτώνταν κάτω από την πίεση της ανάγκης να τηρούνται τα κατά
τον εµπορικό νόµο βιβλία σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο της πολιτείας στην οποία εµπορεύονταν, αφού έπρεπε να κρατούν κατάστιχα και αρχείο για να µπορούν να τεκµηριώνουν τις απόψεις
τους στα αρµόδια δικαστήρια αν χρειάζονταν.
Tριών ειδών ήσαν αρχικά οι καταστιχογράφοι :
(α) Oι ελληνικές παροικίες µισθοσυντηρούσαν γραµµατισµένους - οι
οποίοι πολλές φορές ήταν δάσκαλοι ή λόγιοι - για τις γραµµατείες
των κοινοτήτων τους και την διαχείριση του ταµείου της "Aδελφότητας των Eλλήνων" (οργάνωσης της κατά πόλη ελληνικής κοινότητας - παροικίας). Tα "ταµεία" αυτά, ενισχυόµενα από µεγάλες
δωρεές υλοποίησαν µεγαλόπνοα έργα (βλ. B. Σφυρόερα, σελ. 66-79).
(β) Oι κατζηλιέρηδες-γραµµατικοί των κοινοτήτων της Aνατολής που
αξιοποιούνταν στις φορολογικές και άλλες οικονοµικές δοσοληψίες, στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο της Oθωµανικής Aυτοκρατορίας.
(γ) Tα µοναστήρια που κρατούσαν κατάστιχα χάριν της ασκούµενης
διαχείρισης µεγάλων γαιοκτηµάτων τους, οπότε διαβιούσαν εκεί
µονάχοι - καταστιχογράφοι.
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H ανάπτυξη του εµπορίου, ιδιαίτερα από τα µέσα του 18ου αιώνα, η
µετατροπή του πραγµατευτή ή µεσαίου µεγέθους εµπόρου σε µεγαλέµπορο, µε "διεθνείς" συνεργασίες και ανταποκρίσεις, επέβαλαν την οργάνωση των λογιστηρίων των εµπόρων και την εγκατάλειψη του απλογραφικού συστήµατος στην καταστιχογραφία. H γενίκευση της χρήσης
διπλογραφικού συστήµατος (scrittura doppia) είχε ήδη γίνει όταν δύο
εγχειρίδια που τυπώνονται, στην Tεργέστη το 1793 και στη Bιέννη το
1794, έρχονται να διδάξουν στους νεώτερους ή µαθητευόµενους εµπόρους αυτό το σύστηµα.
H καταστιχογραφία, που εκδόθηκε στην Tεργέστη το 1793, έχει τίτλο:
Eµπορική οδηγία, ήτοι ακριβής και σαφεστάτη διδασκαλία να κρατεί
τινάς τα κατάστιχα εις παρτίδαις διπλαίς κοινώς την σκριτούρα ντόπια. Kαι να κάµνει µε ευκολίαν κάθε µπιλάντζιο, κατά την µέθοδο των
Oλλανδέζων (Λαδάς - Xατζηδήµος, 1791-1795, αρ. 121). Στο εξώφυλλο
και κάτω από µία αξιοπρόσεκτη εικόνα του λιµανιού της Tεργέστης,
έχουν τυπωθεί οι στίχοι :
"Aµαθής έµπορος πλουτών ανόρθωτα ολισθαίνει,
H πείρα δέ, κ’ η προκοπή άσυλος πλούτος µένει."

Kατά τον T. Σκλαβενίτη (1988, σελ. 84, 1989, σελ. 27) :
"Tο βιβλίο έρχεται να αγγίξει την οξυµένη πιά σ’ αυτό το σηµείο φιλοτιµία των εµπόρων : παρουσιάζεται ως εργαλείο για το ξεπέρασµα
της αµάθειας στην άσκηση του επαγγέλµατος."

O συγγραφέας υπογράφει µε τα αρχικά I.T. Έχει υποτεθεί από τους
περισσότερους ιστοριοδίφες του θέµατος ότι πρόκειται για τον µεγαλέµπορο Iωάννη Tαµπίσκο, που ήταν διευθυντής της εταιρίας "Aνδρουλάκης - Tαµπίσκος και Pontini" στην Tεργέστη τα χρόνια αυτά (βλ. Kατσιαρδή, ο.π., σελ. 418 κυρίως).
Στον πρόλογο του βιβλίου σηµειώνεται :
"Eκείνοι οπού ηξεύρουν την αληθινήν µέθοδον κάθε πραγµατευτικής
επιχειρήσεως, το οµολογώ, δεν χρειάζονται το εδικόν µου Bιβλίον.
Έγραψα λοιπόν δια τους αρχαρίους. Aυτός εστάθει ο κύριος σκοπός. Έγραψα δεύτερον µε τέλος, να ωφεληθούν και εκείνοι, οι οποίοι µ’ όλον οπού ήδη από καιρόν καταγένονται εις την πραγµατείαν,
δεν έφθασαν όµως να έχουν κανόνας στερεούς δια τας επιχειρήσεις
των και δια να αποφεύγουν τας ζηµίας, οπού ή η απάτη των συνα-
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νταποκρινοµένων τους (corrispondenti) ή η απροσεξία η εδική τους,
ηµπορούν να τους προξενήσουν."

Tο βιβλίο µε την δοκιµασµένη, από την διδασκαλία των Γραµµατικών, µέθοδο των ερωταποκρίσεων, δίνει τους ορισµούς των καταστίχων που πρέπει να κρατά ένας έµπορος µε παραδείγµατα και, αξιοποιώντας το µεγάλο σχήµα του βιβλίου καταστρώνει τα παραδείγµατα
έτσι, που οι σελίδες του να θυµίζουν πραγµατικό εµπορικό κατάστιχο.
Πολλά από τα παραδείγµατα του βιβλίου φαίνεται να ξεκινούν από
πραγµατικά στοιχεία.
Mε περισσότερες φιλοδοξίες αλλά µε τον ίδιο περίπου τρόπο διάταξης της ύλης έχει γραφτεί H Σκριττούρα δόππια ήτοι η τάξις των πραγµατευτάδικων καταστίχων. Συντεθείσα εις την απλήν ηµών διάλεκτον
παρά του Θωµά ∆ηµητρίου του Σκιατιστέως, που τυπώθηκε στη Bιέννη το 1794.
Στον πρόλογο ο συγγραφέας εξηγεί τη σκοπιµότητα της συγγραφής
"την οποίαν Bίβλον έχοντες τα άλλα των Eυρωπαίων γένη εις την
γλώσσάν των, ού µόνον ποιούσι µεθοδικώς τας πραγµατείας των,
αλλά και κρισολογία τις και έρις εντεύθεν δεν ακολουθεί, δια την εύτακτον µέθοδον των καταστίχων των."

O συγγραφέας, έµπορος κι αυτός µε έδρα την Bιέννη, γνωρίζει ότι
υπάρχουν και εκείνοι που δεν κατανοούν αυτή την σκοπιµότητα, άλλοι
γιατί θεωρούν ότι η ∆ιπλογραφία είναι όργανο και µέσο για ευκολότερη απάτη, άλλοι επειδή κάνουν απάτες και ψευτιές δεν κρατούν κατάστιχα για να µπορούν να τις κρύβουν προφασιζόµενοι τους αµαθείς
και άλλοι γιατί λένε
"δείξόν µι τον τρόπον πως να κερδήσω άσπρα, το πως θε να τα κρατήσω τα κατάστιχά µου, αρκεί µοι και εν φύλλον χαρτίου· ιδού το
κατάστιχόν µου εις το καλπάκι µου το φορώ."

Στη συνέχεια διαβεβαιώνει ότι οι αµαθείς έµποροι φτάνουν σε αδιέξοδα και προσφεύγουν τελικά σ’ αυτούς που γνωρίζουν και αναγκάζονται έτσι,
"προσκυνούντες την µάθησιν",

να κοινολογήσουν τα επαγγελµατικά τους µυστικά.
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5. Tο 1803 ο Nικόλαος Aναστασίου, έµπορος από τα Γιάννενα και πρόεδρος της Eλληνικής Kοινότητας Bενετίας, τυπώνει ιταλικά στο τυπογραφείο Γλυκή, µε έξοδά του, τον πρώτο τόµο του βιβλίου La scrittura
doppia ridotta scienza. Για περιγραφή της έκδοσης, βλ. A. Παπαϊωάννου, σελ. 148 - 149, αρ. 7. Πβ. M. Γεδεών, σελ. 29 - 33, όπου αξιοποιούνται στοιχεία από τους Kαταλόγους του Γλυκή του 1805 και του 1806
και ερµηνεύεται η έκδοση ως αντίδραση στην έκδοση της "Σκριττούρα
∆όππια", Bιέννη 1794. Oι Λαδάς - Xατζηδήµος (1971, σελ. 300), θεωρούν ότι ο συγγραφέας Nικόλαος Aναστασίου ταυτίζεται µε οµώνυµο
έµπορο της Tεργέστης (για τον Aναστασίου, βλ. A. Ξανθοπούλου - Kυριακού, σελ. 223 και 239. Πρβλ. και Πλουµίδης, σελ. 50.).
Στο διδακτικό εγχειρίδιο, "∆ιδασκαλία της εµπορικής επιστήµης"
(Iάσι, 1817), υπάρχει και παράρτηµα "περί των εµπορικών
καταστίχων". Eπίσης στην "Eµπορική εγκυκλοπαιδεία" του N. Παπαδόπουλου (Bενετία 1815-1817), προβλέπονταν και κεφάλαια "περί καταστιχογραφίας" στους τόµους που δεν εκδόθηκαν.
O Ψαλίδας αφιερώνει στην "τεχνη του κρατείν κατάστιχα", 10 µακροσκελείς παραγράφους από τις 39 συνολικά της χειρόγραφης πραγµατείας του για το εµπόριο, ο οποίος κρίνει ότι ένα από τα ουσιώδη
προσόντα του ολοκληρωµένου εµπόρου πρέπει να είναι και η άριστη
γνώση της καταστιχογραφίας. (Bλ. Γ.Παπαγεωργίου, 1990. Στο έργο
αυτό, όµως, θα επανέλθουµε πιο κάτω.)
Aς περιγράψουµε τώρα το θεωρητικό πλαίσιο της τότε λογιστικής
πρακτικής µε βάση την ορολογία που επικρατούσε. Kατά την
δι(πλο)γραφία (scrittura doppia) ο έµπορος έπρεπε να σηµειώνει κάθε
πράξη σε δύο µέρη, το ένα αναφέρονταν στο τί έχει να δώσει και το άλλο στο τί έχει να λάβει. Kάθε δηλαδή αντικείµενο της περιουσίας του
εµπόρου είχε κατ’ είδος (κατά κατηγορία) την δική του µερίδα και θεωρούνταν, όπως και ο άνθρωπος, έµψυχο γι’ αυτό είχε να λάβει και να
δώσει. Θα ακολουθήσουµε εδώ τον τρόπο µε τον οποίο εκθέτει το τότε
επικρατούν θεωρητικό πλαίσιο ο A. Ψαλίδας στην χειρόγραφη εµπορική πραγµατεία του σύµφωνα µε την εξαίρετη παρουσίαση που της κάνει ο Γ. Παπαγεωργίου (1990, σελ. 72 - 86).
Έτσι "κάθε αγοραζόµενο πράγµα έχει χρέος να δώσει δια τα άσπρα που εδόθηκαν δι’ αυτό, έχει και να λάβει το αυτό από εκείνον, εις τον οποίον
ήθελε πωληθεί έπειτα." (Παράρτηµα, Γ. Παπαγεωργίου, σελ. 126.)
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Πιο απλά, κάθε προσωποποιηµένο είδος εµπορεύµατος (κονδύλι της
συνολικής περιουσίας) όφειλε "να δώσει" ένα ποσό στον αγοραστή του
έµπορο, ο οποίος µε τη σειρά του έπρεπε "να λάβει" το αντίστοιχο ποσό από την πώλησή του, στην περίπτωση που αυτή δεν έφερε κέρδος ή ζηµία.
Στα τακτικά τηρούµενα κατάστιχα η χρέωση του λογαριασµού της
κάθε κατηγορίας εµπορευµάτων (µέρος - µερίς - του όλου εµπορεύµατος = παρτίδα) βρισκόταν κάτω από το "Nα δώσει" και πάντα αποτυπωνόταν στην αριστερή τους πλευρά (φύλλο verso), ενώ αντίθετα, στην
δεξιά (φύλλο recto) αντιστοιχούσε η πιστωτική εγγραφή "Nα λάβει".
Πρόκειται δηλαδή για την "θεωρία" της προσωποποίησης των λογαριασµών η οποία επικρατούσε τον 16ο και 17ο αιώνα. Kατά την "προσωπική θεωρία" σκόπιµο κρίνονταν όπως τονίζεται ιδιαιτέρως η µεταξύ προσώπων (πραγµατικών ή και πλασµατικών) σχέση. Σχεδόν µοναδικός κανόνας καταχώρισης των οικονοµικών συµβάντων υπήρξε ότι
"ο λαµβάνων χρεούται και ο δίδων πιστούται".

Eκτός, όµως, από την κατανόηση της διπλογραφικής "µεθόδου", ο
Ψαλίδας θεωρούσε πολύ σηµαντικό να γνωρίσουν οι µαθητές του και
τα δεφτέρια που κρατούσε ο µεγαλέµπορος της εποχής, ή ο γραµµατικός του. (∆εφτέρι και τεφτέρι είναι λέξη περσική εισαχθείσα στην τουρκική και µετά στη νεοελληνική, προερχόµενη από την αρχαία ελληνική :
διφθέρα = δέρµα κατεργασµένο που χρησιµοποιούνταν προς γραφή.
Σηµαίνει το βιβλίο λογαριασµών, δηλαδή το καθολικό ή το κατάστιχο.).
Για να µπορεί ο πραγµατευτής ανά πάσαν στιγµήν να ελέγχει την
πορεία των εµπορικών του δραστηριοτήτων και προς αποφυγήν της λήθης έπρεπε να διατηρεί τα παρακάτω κατάστιχα :
(1) Tα ίσα γραφών και πολιτζών (κόπια), όπου ο πραγµατευτής αντέγραφε "ίσως και απαραλάκτως" και µε χρονολογική σειρά όλες τις
επιστολές και τις συναλλαγµατικές που κατά καιρούς έστελνε. Tο
κατάστιχο αυτό το συναντούµε επίσης και µε την ονοµασία Aντίγραφα επιστολών. (Bλ. εικόνα, αρ. 21 του βιβλίου του Γ. Παπαγεωργίου.)
(2) Tο πρόχειρον (στράτζα), στο οποίο οι πραγµατευτές "περνούσαν"
προσωρινά τις εµπορικές τους πράξεις ασχέτως όµως και
ατέχνως. Aπό αυτό οι ίδιοι ή οι γραµµατικοί τους µετέφεραν µε
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προσοχή (παστρικά) όλες τις εγγραφές στο κατάστιχο που ονόµαζαν καθηµερινό (για το οποίο θα πούµε στην συνέχεια). Σύµφωνα
µε τον Θ. ∆ηµητρίου (Σκριττούρα ∆όππια, σελ. 13) το πρόχειρο
κατάστιχο ήταν πολύ χρήσιµο για τους εµπόρους που σύχναζαν σε
εµπορικά πανηγύρια, "διότι εις την αρχήν του Πανηγυρίου αρχίζουν αι υποθέσεις των και προς τα τέλη λαµβάνουν τέλος σωστά".
(3) Tο καθηµερινόν (τζιορνάλε). Στο κατάστιχο αυτό αποκαλούµενο
και "Eφηµερίς" (Θ. ∆ηµητρίου, ο.π., σελ. 13), ο πραγµατευτής µετέφερε, όπως προαναφέραµε, όλες τις εµπορικές πράξεις που βρίσκονταν καταχωρισµένες στο πρόχειρο καθαρώς και τακτικώς, αλλά και σχετικώς προς το επόµενο εµπορικό κατάστιχο. (Eφηµερίς
στην αρχαιότητα ήταν το ηµερολόγιο στο οποίο αναγράφονταν τα
καθ’ εκάστη ηµέρα γεγονότα. Προκειµένου για επιχειρήσεις αναγράφονταν σε αυτήν µε χρονολογική σειρά τα οικονοµικά συµβάντα.) Σήµερα ο εµπορικός νόµος ορίζει ότι (άρθρ. 8):
"Πάς έµπορος, εκτός των άλλων βιβλίων, τα οποία είναι µέν εν
χρήσει εις το εµπόριον, αλλ’ όχι και απαραιτήτως αναγκαία,
οφείλει να έχει έν βιβλίον, ονοµαζόµενον Hµερολόγιον, παριστάνον αφ’ ηµέρας εις ηµέραν την περιουσίαν και τα χρέη του, τας
εµπορικάς του εργασίας, τας συναλλαγµατικάς του διαπραγµατεύσεις, τας αποδοχάς ή οπισθογραφήσεις και εν γένει παν ό,τι
λαµβάνει ή πληρώνει εφ’ οιωδήποτε λόγω, και φανερώνον κατά
µήνα το ποσόν της οικιακής του δαπάνης. - Xρεωστεί να θέτει εις
φάκελλον τας όποιας λαµβάνει επιστολάς και ν’αντιγράφει εις
βιβλίον όσας αποστέλλει."

Aξίζει να σηµειωθεί ότι στο Hµερολόγιο είναι υποχρεωτική η εγγραφή και των αστικών πράξεων του εµπόρου. Kατ’ αυτή την έννοια πλησιάζει ακόµα περισσότερο προς την Eφηµερίδα των εµπόρων της αρχαίας Eλλάδος.
(4) Tο µέγα κατάστιχον (µάστρο ή µαέστρο), που επονοµαζόταν και
Mάνα (βλ. Γ.Παπαγεωργίου εικόνα αρ. 22) επειδή θεωρούνταν "το
κεφάλαιον όλων των άλλων Bιβλίων εις το οποίον αποπλούνται
ήτι κατασταλάζουν όλαις η υπόθεσες του πραγµατευτή".
(Eµπορική οδηγία … κοινώς Σκριτούρα Nτόπια … κατά την µέθοδον των Oλλανδέζων, σελ. 2.) Στο µαέστρο σηµείωνε ο έµπορος
όλες τις εµπορικές πράξεις κατά το διπλογραφικό σύστηµα "να
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δώσει, να λάβει" και δίπλα από την κάθε εγγραφή ή του φύλλου,
που παρέπεµπε στην αντίστοιχη εγγραφή του "καθηµερινού". O
πραγµατευτής έπρεπε να διατηρεί το µέγα κατάστιχο "παστρικότατον" και να αποφεύγει οποιαδήποτε επέµβαση, όπως π.χ. ξύσιµο ή
σβήσιµο για την επανόθρωση του λάθους.
(5) Tο ίσον λογαριασµών (κόπια κόντι). Στο κατάστιχο αυτό που ήταν
γνωστό και ως κόντοι κορρέντοι επειδή περιείχε την τήρηση των
τρεχούµενων λογαριασµών, αντιγράφονταν όλοι οι δοσοληπτικοί
λογαριασµοί που είχε ο κάθε πραγµατευτής µε άλλους εµπόρους
και πάντα το συνολικό τους άθροισµα έπρεπε να συµφωνεί µε τις
σούµµαις των αντίστοιχων παρτίδων (των τρεχούµενων λογαριασµών) του Mαέστρου.
(6) Tα ίσα καταγραφών (κόπια φατούρων). Στο κατάστιχο αυτό οι
πραγµατευτές κατέγραφαν τα εµπορεύµατα που έστελναν σε κάποιον άλλο για να τα πουλήσει. Πρόκειται για όσα εστέλονταν σε
παρακαταθήκη, (φατούρα = καταγραφή) όπου εδίδονταν ιδιαίτερη
έµφαση στην παρακολούθηση των εµπορευµάτων "παρά τρίτοις".
(7) Tο κατάστιχον εξόδων, όπου ο έµπορος καταχώριζε τα καθηµερινά
λιανικά έξοδα, τα οποία στη συνέχεια απερνούνται ολικώς στα
ανάλογα κατάστιχα.
(8) Tο κατάστιχον της αποθήκης ή Mαγαζιού. Στο εµπορικό αυτό βιβλίο, που ονοµαζόταν και "Iνβεντάριο" (Θ. ∆ηµητρίου, ο.π., σελ.
18. βλ. επίσης εικόνα 24 στου Γ. Παπαγεωργίου) σηµείωνε τόσο τα
εµπορεύµατα που εισέρχονταν στην αποθήκη όσο και τις πραγµατείες που εξέρχονταν από αυτή. Ήταν πολύ χρήσιµο στους εµπόρους επειδή µπορούσαν µε ένα πρόχειρο έλεγχο να διαπιστώσουν
"αν τους εκλεύθει τίποτες ή αλησµόνησαν να απεράσουν κανένα
πράγµα εις τα καθολικά κατάστιχα" (Θ. ∆ηµητρίου, ο. π. , σελ. 18).
Aκόµη προσέφερε σηµαντικές υπηρεσίες κατά τον ετήσιο απολογισµό µιας εµπορικής συντροφίας, επειδή εύκολα έβρισκαν το σύνολο των πραγµατειών που ήταν απούλητο. Σύµφωνα µε τον Ψαλλίδα, το κατάστιχο αυτό µπορούσε να διασπασθεί σε δύο : στο κατάστιχο του µαγαζιού και στο κατάστιχο του ζυγιού. (Bλ. Παράρτηµα στου Γ. Παπαγεωργίου, σελ. 126).
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(9) Tο κατάστιχον της εκπτώσεως των πολιτζών (πόλτζα ή κάµπιο cambio = συνάλλαγµα), στο οποίο ο έµπορος αντέγραφε την ηµεροµηνία της αποδοχής ("υποδοχής" και ο αποδέκτης "υποδεχτής" =
ακτζετέντε) και της έκπτωσης των συναλλαγµατικών (σε συνάλλαγµα), καθώς και τον εκδότη και κοµιστή τους. Tο κατάστιχο αυτό έπρεπε να είναι καθηµερινώς προ των οφθαλµών των εµπόρων
δια να θεωρούν τον καιρόν της εκπτώσεως των πολιτζών, ώστε,
κάθε φορά, να έχουν έτοιµα τα µετρητά για την πληρωµή τους.
Στο Γ' άρθρο του "Συστήµατος Pωµαίων πραγµατευτών της Σµύρνης" αναφέρονται σχετικά τα εξής (N. Σ. Γ., σελ. 58) :
"Eις τας τράτας και ριµέσσας οµού µας έρχονται δια λογαριασµόν φίλων, επειδή κάποτε φυλλάττοµεν άσπρα, ποτέ δέ προδανειζόµεθα εις απάντησιν της πληρωµής, κρίνεται δίκαιον, οι φίλοι να δεµπιτάρωνται µετά τρείς ηµέραις της πτώσεως των ριµέσσων των."

(10) Tο κατάστιχον των µυστικών καταγραφών. Στο κατάστιχο αυτό ο
έµπορος αντέγραφε τις παραµάτειες που αγόραζε µε όλες τις σχετικές επιβαρύνσεις ως την αποθήκευσή τους, δηλαδή τελωνειακά
τέλη, αγώγι ή ναύλος και αχθοφορικά. Στη συνέχεια προσδιόριζε
µε βάση τους ανάλογους λογαριασµούς, και την αξία αγοράς του
κάθε εµπορεύµατος. Όλη αυτή η διαδικασία διευκόλυνε πάρα πολύ
τον πραγµατευτή να διαµορφώσει αργότερα τις τελικές τιµές πώλησης των εµπορευµάτων του. Για το λόγο αυτό και ο Ψαλίδας σηµειώνει ότι το κατάστιχο αυτό "συντείνει εις τον έµπορον δια να
ηξεύρει ακριβώς την µετά ταύτα πώλησιν".
Σε γενικές γραµµές αυτά ήταν τα κατάστιχα που ο Ψαλίδας θεωρούσε ότι όφειλε να κρατά ο κάθε πραγµατευτής. Στα παραπάνω πρέπει
οπωσδήποτε να προσθέσουµε και το κατάστιχο της Kάσσας ή του Tαµείου (χρηµατοθήκη), το οποίο οι σχετικές µαρτυρίες αναφέρουν (βλ.
εικόνα αρ. 25 του Γ. Παπαγεωργίου), µετά το µαέστρο και το "καθηµερινό", ως απαραίτητο βοήθηµα για τον έµπορο. Kαι στο κατάστιχο αυτό οι εγγραφές γίνονταν µε την διπλογραφική µέθοδο, δηλαδή το ταµείο χρεωνόνταν για όσα "λάµβανε" και πιστωνόταν για όσα "έδιδε".
Πώς όµως "καταγράγονται τα καλά κατάστιχα δια να ήναι πάντοτε
εις φώς της καταστάσεώς του ο Έµπορος, και να τω χρησιµεύσουν ως
νόµιµος απόδειξις εις τα κριτήρια"; (Nικ. Παπαδόπουλος, Eρµής ο
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Kερδώος, τ. A', σελ. 150.) Eις το έργο Iστορίας του Eµπορίου Eπιτοµή,
σελ. 103, αναφέρονται τα εξής :
"Όλοι οι πραγµατευταί χρεωστούσι να έχουσι διφθέρας (κατάστιχα),
να τας παρρησιάζωσι εις τους δανειστάς, και συντρόφους, όταν τάς
ζητώσι."

Eπ’ αυτών και πολλών άλλων παροµοίων σχολίων της τότε βιβλιογραφίας εδράζεται το πρώτον η αναγκαιότητα και το φυσιολογικόν του
εξωτερικού ελέγχου.
Kατά τον Ψαλίδα όλες οι εµπορικές πράξεις πρέπει να αναφέρονται
µέσα από τις εξής µερίδες (πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί) του γενικού
καθολικού :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

του κεφαλαίου
της χρηµατοθήκης
των συναλλαγµατικών
των οµολογιών
των κοινών εξόδων
των "ωνίων"
του τόκου
των κερδών και ζηµιών και
της ζυγοσταθµίας (µπιλάντζου).

Aπό αυτές, η µερίδα του κεφαλαίου υποδιαιρείτο σε τόσες µερίδες
όσοι και οι σύντροφοι κεφαλαιοθέται. Tο ίδιο συνέβαινε και µε την µερίδα των "ωνίων", όπου ανάλογα µε τα είδη που διακινούσαν οι συνεταίροι έµποροι ανοίγονταν και οι ανάλογες µερίδες. Aντίθετα, όλες οι
υπόλοιπες µερίδες έµεναν απλές (δηλαδή, δίχως περαιτέρω ανάλυση σε
δευτεροβάθµιους λογαριασµούς). Aπό αυτές η πιο σηµαντική ήταν η
µερίδα της ζυγοσταθµίας (σηµερινός λογαριασµός ισολογισµού), η
οποία ήταν µία δοκιµή και βάσανος όλων των άλλων µερίδων. (Bλ. Παράρτηµα, Γ. Παπαγεωργίου, σελ. 127).
Aν δηλαδή δεν υπήρχε λάθος στις µερίδες, έπρεπε το µπιλάντζο να
παρουσιάζεται ισοσκελισµένο. ∆ιαφορετικά σήµαινε πως σε κάποια µερίδα είχε γίνει λάθος και για να επισηµανθεί αυτό έπρεπε ο πραγµατευτής να ελέγξει µία µία όλες τις προηγούµενες µερίδες.
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O πραγµατευτής που συνδύαζε τις ιδιότητες του εµπόρου και τραπεζίτη έπρεπε κατά τον Ψαλίδα (αλλά επίσης κατ’ ορθήν θεωρητικά πρακτική) να αντιµετωπίζει τα νοµίστατα, που πουλούσε στη δίκή του
εµπορική αγορά ή τα έστελνε να πωληθούν σε κάποια άλλη πιάτζα µερκαντίλε ( = εµπορική αγορά), ως ξεχωριστά εµπορικά είδη. Για το λόγο
αυτό άνοιγε ιδιαίτερη µερίδα στο κάθε νόµισµα, για να µπορεί εύκολα
στο τέλος να διαπιστώνει τί κέρδος θέλει ρίξει αυτό το έργον του τραπεζίτου. (Bλ. Παράρτηµα, Γ. Παπαγεωργίου, σελ. 132.) Πρόκειται δηλαδή για µία εισαγωγή στην τραπεζι(τι)κή λογιστική. (Για µεγαλύτερη
ανάπτυξη των παραπάνω, βλ. Γ. Παπαγεωργίου, σελ. 72-86, όπου βασίσθηκαν τα αµέσως προηγηθέντα.).
6. Mεταξύ του 16ου και του 17ου αιώνα γενικεύεται η διδασκαλία της
λογιστικής στην ∆ύση και εκδηλώνεται πανταχόθεν µετά θαυµασµού η
χρησιµότητά της για τις εµπορικές συναλλαγές. O Colbert µε το
Ordonnence de Commerce, που εκδόθηκε τότε αναγνωρίζει επίσηµα τη
σπουδαιότητα της λογιστικής και κατοχυρώνει νοµοθετικά τη θέση της,
µε την τήρηση λογιστικών βιβλίων υποχρεωτικά από τους εµπόρους. O
Jacques Savary, συνεργάτης του Colbert, δηµοσιεύει το 1675 το έργο "Le
parfait negociant" (= O τέλειος έµπορος), στο οποίο συγκεντώνει τις
γνώσεις (µεταξύ των οποίων και τις λογιστικές), τις οποίες έπρεπε να
έχει ο συγχρονισµένος τότε προς το Ordonnence de Commerce έµπορος.
Tη δεκαετία του 1830 ο Coffy αξιώνει το πρώτον, την πανεπιστηµιακή διδασκαλία της λογιστικής στην Γαλλία, η οποία αρχίζει όµως αρκετές δεκαετίες αργότερα. Mέρχι τα τέλη του 19ου αιώνα η λογιστική εδιδάσκονταν σε µέσες ή ανώτερες εµπορικές σχολές και σε εµπορικά γυµνάσια (που ουσιαστικά, από άποψη περιεχοµένου σπουδών ταυτίζονταν µε τις µέσες εµπορικές σχολές). Kατά συνέπεια η ποιότητα της τότε λογιστικής πρακτικής είναι αναπόφευκτα συνδεδεµένη µε την εξέλιξη της εµπορικής εκπαίδευσης σε κάθε χώρα, είτε στο δευτεροβάθµιο
(εµπορικά γυµνάσια - λύκεια) είτε στο τριτοβάθµιό της (εµπορικές ακαδηµίες - ανώτερες εµπορικές σχολές) επίπεδο. Aυτό κατέστη γρήγορα
προφανές στους Έλληνες - είτε της διασποράς είτε τους υπόδουλους.
O λαός µας έχει πατροπαράδοτη τάση προς τον κλασσικισµό ενώ οι
µέχρι το 1930 κυβερνήσεις και τα αρµόδια όργανα του Kράτους όχι µόνον δεν ανέκοψαν αυτή την εσφαλµένη και πολύ επιβλαβή τάση αλλά
αντίθετα την ενίσχυσαν. Tην θλιβερή αυτή κατάσταση την διείδε πρώτος το 1930 ο µεγαλοφυής πολιτικός Eλευθέριος Bενιζέλος, ο οποίος

138
ως πρόεδρος τότε της Kυβέρνησης, απεφάσισε να αναστρέψει αυτόν
τον έντονο κλασσικισµό δια της µετατροπής των µισών γυµνασίων σε
σχολεία επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Kάµφθηκε όµως και αυτός από
την αντίδραση βουλευτών και από τους κατά τόπους κοµµατάρχες του
(O. & Λ.E., Tόµος ∆, λήµµα "Eλλάς", σελ. 781-2).
Mπορούµε εποµένως να ισχυρισθούµε ότι και η εκπαίδευση περί τα
εµπορικά ακολούθησε αυτή την γενικώτερη τάση του έθνους µας; Mάλλον όχι, όπως θα δούµε στα αµέσως επόµενα.
Kατά τον 15ο αιώνα η επαγγελµατική µόρφωση δεν είχε εµφανισθεί
ως ιδιαίτερη (αυτοτελής) µορφή της εκπαίδευσης. O γνώστης (και εκτελών) µια εργασία ήταν συγχρόνως και διδάσκαλος του επαγγέλµατός
του. Γι’ αυτό εκαλείτο "µάστορας" (εκ του µεσαιωνικού µαγίστωρ, το
οποίο προέρχεται από το λατινικό magister). Mαστορείες (maitrises)
καλούνταν κατά τον Mεσαίωνα οι αστικές επαγγελµατικές ενώσεις.
H οργάνωση της λογιστικής πράξης και της λογιστικής εκπαίδευσης
κατά την πρώτη αυτή περίοδο άνθησης της (διγραφικής) λογιστικής
(12ος - 15ος αιώνας) στην ελεύθερη Eυρώπη έχει γίνει αντικείµενο µεγάλης σπουδής από αρκετούς ερευνητές όπως ο καθ. Basil Yamey, ο
καθ. Raymond De Roover, ο καθ. Federigo Melis, o Edward Peragallo,
κ.α. Eπίσης σηµαντικές έρευνες έχουν δηµοσιευθεί στα δύο ειδικά περιοδικά του κλάδου που κυκλοφορούν από χρόνια, το Aµερικανικό
The Accounting Historians Journal και το Bρεταννικό Accounting,
Business & Financial History. Στην χώρα µας, όµως, ελάχιστα έχει διερευνηθεί το θέµα αυτό.
Στις εµπορικές συντεχνίες της υπόδουλης τότε βαλκανικής οι νέοι
που έρχονται να µαθητεύσουν έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον το 14ο
έτος της ηλικίας τους, αφού πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε περισσότερη παιδεία και να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις της εµποριολογίας, της λογιστικής γενικά και της δι(πλο)γραφίας ειδικώτερα. (Bλ. Φ.
Mιχόπουλος, σελ. 19. Πβ. και Πανδώρα 13/1863, σελ. 71).
Tην ευεργετική σηµασία της υποδοµής αυτής σηµειώνει µε έµφαση ο
χιώτης, στην καταγωγή, Aνδρεάς Συγγρός, στα αποµνηµονεύµατά του
(τ. A', 1908, σελ. 87-88 και 98-99), όταν πηγαίνοντας από τη Σύρο στην
Kωνσταντινούπολη, σε ηλικία 14 ετών, για να ακολουθήσει το επάγγελµα του εµπόρου, δεν συνάντησε κανένα πρόβληµα στις ερωτήσεις καταστιχογραφίας και αριθµητικής, που του επέβαλε ο µελλοντικός εκπαιδευτής του έµπορος Nικόλας ∆ιαµιανός για να τον προσλάβει ως
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µαθητευόµενο. Mε τα µαθήµατα καταστιχογραφίας και πρακτικής
εµπορικής αριθµητικής που είχε παρακολουθήσει στη Σύρο, κοντά στον
"πρώτον γραµµατικόν και καταστιχάρην" του Θεόδωρου Pοδοκανάκη,
Nικόλαο Zυγοµαλά, είχε αποκοµίσει σηµαντικές γνώσεις για τα πρώτα
βήµατα της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας. (Bλ. Γ. Παπαγεωργίου,
1986, σελ. 27-30.)
H πρώτη υποτυπώδης µορφή παροχής ευρύτερης επαγγελµατικής
µόρφωσης αρχίζει από τον 16ο αιώνα µε τα λεγόµενα "κυριακά σχολεία", τα οποία λειτουργούντα κατά τις Kυριακές παρείχαν µαζί µε την
θρησκευτική διδασκαλία και επαγγελµατικές γνώσεις.
Kατά τον 19ο αιώνα αρχίζουν να εµφανίζονται οι πρώτες ελληνικές
εµπορικές σχολές. Έτσι, το 1814 οι ξενιτευµένοι Έλληνες ίδρυσαν στην
Oδησσό, Σχολή αρχικά ως "Eλληνοεµπορικόν Γυµνάσιον", αργότερα δέ
ως "Eλληνοεµπορικήν Σχολήν". Σε αυτή εφοίτησε και ο Aλέξανδρος
Pαγκαβής όπως ο ίδιος µαρτυρεί στα "Aποµνηµονεύµατά" του. Στην
Σχολή αυτή δίδαξε και ο Γεώργιος Kλεόβουλος, ο πρώτος στην Eλλάδα
εισηγητής της αλληλοδιδακτικής µεθόδου.
H βαθµιαία όµως εκλαϊκευση και διάδοση της εµπορικής εκπαίδευσης αποτελεί χαρακτηριστικό των Iωαννίνων, κέντρο όχι µόνον των
Eλλήνων εµπόρων της Hπείρου αλλά και πνευµατικό κέντρο του Eλληνισµού, κατά το δεύτερο µισό του IH' αιώνα. Eπίσης, η Mοσχόπολις,
πόλις της Bορείου Hπείρου, είχε ονοµαστή Aκαδηµία από της αρχές
του 17ου αιώνα, καθώς και τυπογραφείο σε πλήρη δραστηριότητα.
Xάρις στην ιδρυθείσα Σχολή, µε αρχική επωνυµία "Eλληνικόν Φροντιστήριον" η οποία το 1744 µετονοµάσθηκε σε "Nέα Aκαδηµία" και η
οποία περιλάµβανε αξιόλογη βιβλιοθήκη, καθώς και το ιδρυθέν κατά το
1720 από τον ιεροµόναχο Γρηγόριο Kωνσταντινίδη ή Mοσχοπολίτη τυπογραφείο, η Mοσχόπολις έδωσε στο γένος πολλούς διακεκριµένους
λογίους και κληρικούς. Aς υπενθυµισθεί ότι ο Σίµων Σίνας, εγγονός
του Σίµωνα Σίνα εκ Mοσχοπόλεως (1753-1822), ίδρυσε την Aκαδηµία
Aθηνών µε δωρεά του οποίου κτίσθηκε το σχετικό οικοδόµηµα υπό του
αρχιτέκτονα Xάνσεν.
Kατά το 1823, όταν στην Kεντρική Eλλάδα διεξάγονταν ο υπέρ της
Aνεξαρτησίας αγώνας, έγινε η ίδρυση στην υπό την αγγλική προστασία
διατελούσα νήσο Kέρκυρα της "Iονίου Aκαδηµίας". Σε αυτήν λειτουργούσαν σχολές θεολογίας, φιλοσοφίας, νοµικής και ιατρικής. (Ήδη από
τα τέλη του IH' αιώνα πολλοί έλληνες, από τις αρχοντικές κυρίως οικο-
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γένειες της Eπτανήσου σπούδασαν στην Πάδουα της Iταλίας σχεδόν
αποκλειστικά ιατρική δηµιουργήσαντες µία πνευµατική κίνηση, ευθύς
µόλις αποµακρύνθηκαν οι Eνετοί και επεκράτησε στις νήσους η ελληνική ως γραφόµενη γλώσσα.)
Tην Aκαδηµία αυτή ελάµπρυναν περίφηµοι επιστήµονες, όπως ο
Aσώπιος, ο Kάλβος, ο Θερειανός και πολλοί άλλοι.. Όπως γράφει ο
K.∆. Γεωργούλης, πολύ ορθά, (Tόµος Z', λήµµα "Eλλάς, Nεώτερο Eγκυκλοπαιδικό Λεξικό Hλίου", σελ. 1566) :
"Eνώ δε πάς τις ανέµενεν ότι η κατά το 1864 ενσωµάτωσις των Iονίων νήσων εις το ελεύθερον βασίλειον θα συνετέλει ίνα ενισχυθεί η
λειτουργία της Iονίου Aκαδηµίας, η τότε Kυβέρνησης προέβει εις κατάργησίν της θεωρήσασα ταύτην περιττήν, εφ’ όσον ελειτούργει το εν
Aθήναις Πανεπιστήµιον. H κατάργησις της Iονίου Aκαδηµίας απετέλεσε βαρύ σφάλµα και από εθνικής και από παιδευτικής απόψεως. H
λειτουργία της επεβάλλετο δια να ασφαλίζει την πνευµατικήν ελληνικήν επίδρασιν επί των ελληνικών πληθυσµών της Hπείρου και της
Aλβανίας. Aφ’ ετέρου δια της διατηρήσεως της θα απεφεύγετο η
υδροκεφαλική συγκέντρωσις των πνευµατικών ιδρυµάτων εν Aθήναις."

Tο 1831 ιδρύθηκε στην Xάλκη Eµπορική Σχολή η οποία λειτουργούσε µέχρι την δεκαετία του 1950 και της οποίας η συµβολή στην περί τα
εµπορικά εκπαίδευση των κατοίκων της ανατολικής Θράκης ελάχιστα
έχει παρουσιασθεί. Στην εις Xάλκη Eµπορική Σχολή δίδαξαν ο Ξενοφών Zυγούρης (γνωστότερο σύγγραµµά του η Πλουτολογία, 1876). (H
Θεολογική Σχολή Xάλκης, ισότιµη προς την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Aθηνών, ιδρυθείσα το 1843, συµπλήρωσε έκτοτε 150 χρόνια. Έντονη επιθυµία - και - του τωρινού Πατριάρχη είναι η επαναλειτουργία της για την οποία όµως αναγκαία είναι η αρωγή του Eλληνικού Kράτους και των εις Eλλάδα πανεπιστηµιακών θεολογικών Σχολών. Θεωρώ χρήσιµο, αν όχι σκόπιµο, στο πλαίσιο αυτό να λειτουργήσει και Tµήµα Oικονοµικής Iστορίας στου οποίου τα ερευνητικά προγράµµατα θα δίνουν προτεραιότητα στην µελέτη του οικονοµικού βίου
των Eλλήνων κατά την Tουρκοκρατία.)
Tο 1894 ιδρύθηκε από τους Όθωνα Pουσόπουλο και Γερακάρη η
"Eµπορική και Bιοµηχανική Aκαδηµία", η οποία επί σειρά ετών εµόρφωσε πολλούς νέους, επειδή δεν υπήρχαν τότε ∆ηµόσιες Σχολές σε αυτούς τους κλάδους. O Όθωνας Pουσόπουλος εξέδιδε το µηνιαίο "∆ελτίο
της Eµπορικής και Bιοµηχανικής Aκαδηµίας" ενώ έγραψε Eµπορευµα-
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τολογία για τις ανάγκες του αντίστοιχου µαθήµατος που εδίδασκε.
H Aκαδηµία αυτή (1894-1923) υπήρξε ίδρυµα ανώτερης βαθµίδας
εκπαίδευσης και έτυχε αρχικά µεν της προστασίας των ∆ήµων Aθηνών
και Πειραιώς, κατόπιν δε και της ελληνικής κυβέρνησης. H Bιοµηχανική και Eµπορική Aκαδηµία µετά τριετία από την ίδρυσή της µεταγκαταστάθηκε από τον Πειραιά στην Aθήνα, µέχρι την διάλυσή της λόγω
θανάτου του ιδρυτή της, οπότε οι περισσότεροι καθηγητές της συνεργάσθηκαν µε την Eµπορική Σχολή Γεράκη.
H Eµπορική Σχολή της Aκαδηµίας αποσκοπούσε στον επιστηµονικό
καταρτισµό εµπόρων, λογιστών, τραπεζιτικών υπαλλήλων. Eκεί διδάχθηκε για πρώτη φορά η λογιστική στη χώρα µας.
Σηµαντικές είναι οι διασυνδέσεις µεταξύ όλων αυτών των Σχολών
της υπό εξέταση περιόδου. Mία από αυτές συνιστά η συµβολή του κύκλου της Eλληνεµπορικής Σχολής και της Eλληνικής Kοινότητας της
Oδησσού στην ίδρυση της Aνωτάτης Σχολής Oικονοµικών και Eµπορικών Eπιστηµών των Aθηνών. Kατά τον Kωνσταντίνο K. Παπουλίδη
(σελ. 148), αυτό εξάγεται καθαρά από το ταξίδι του Όθωνα A. Pουσόπουλου το 1901 στην Oδησσό, από τις φιλικές του σχέσεις µε τον έφορο
της Eλληνεµπορικής Σχολής και δήµαρχο Oδησσού Γρηγόριο Γρηγορίου Mαρασλή και τέλος από την ιστορία της ίδρυσης του κτιρίου της
Aνωτάτης Σχολής Oικονοµικών και Eµπορικών Eπιστηµών. (O Όθωνας Pουσόπουλος πίστευε στην ίδρυση µιας Aνωτάτης Eµπορικής Σχολής κατά τα τότε Eυρωπαϊκά πρότυπα και συνέβαλε προς τη δηµιουργία της.) Eπίσης η AΣO & E πρωτοστεγάσθηκε στο επί της πλατείας
Kάνιγγος διδακτήριο, όπου λειτουργούσε µέχρι τότε η Eµπορική και
Bιοµηχανική Aκαδηµία του Oθ. Pουσοπούλου, αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο τη φυσική συνέχειά της.
O Kωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος ίδρυσε το 1904, και διηύθυνε
µέχρι το 1927 την φέρουσα το όνοµά του "Eµπορικήν και Λογιστικήν
Σχολήν".
O καθ. K. Παναγιωτόπουλος (1877-1936) εσπούδασε στην Eµπορική
- Λογιστική Σχολή των Παρισίων και εις Nεσατέλ της Eλβετίας. Oργάνωσε και διηύθυνε την Eµπορική Σχολή Bόλου, διετέλεσε δε καθηγητής
της ∆ηµοσίας Eµπορικής Σχολής Kαρλοβασίου Σάµου και από το 1921
µέχρι το 1923 καθηγητής της θεωρητικής και εφαρµοσµένης λογιστικής
στην Aνωτάτη Σχολή Eµπορικών Σπουδών των Aθηνών. Aπό το 1908
και επί τριετίαν εξέδωσε το περιοδικό "Eµπόριο". Eδηµοσίευσε πολλές
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µελέτες και έργα λογιστικά, εµπορικής εκπαίδευσης, διδακτικά, κ.λ.π.,
τα κυριώτερα των οποίων είναι : "Σύστηµα µαθηµάτων Λογιστικής",
"∆ιδακτικός Oδηγός", "H ελληνική εµπορική εκπαίδευσις" (βραβεύθηκε
στην έκθεση των Aθηνών το 1903), "Eγκυκλοπαίδεια εµπορικής µορφώσεως" κ.α.
∆ύο είναι οι σηµαντικώτερες συνεισφορές του K. Παναγιωτόπουλου:
(α) H ίδρυση στον Πειραιά της οµώνυµης Eµπορικής και Λογιστικής
Σχολής (1904), η οποία επί ολόκληρη τριακονταετία παρέδιδε
αξιόλογα στελέχη στο εµπόριο, βιοµηχανία, Tράπεζες, κ.λ.π., και
(β) Tα πολυσέλιδα λογιστικά του συγγράµµατα, µε βάση τα οποία
µορφώθηκαν λογιστικά οι πρώτοι σπουδαστές της A.Σ.O. & E.E.,
οι οποίοι από το σχολικό έτος 1925/26, ως καθηγητές των µέσων
εµπορικών σχολών, άρχισαν "να µεταλαµπαδεύουν το νέον φώς
της επιστηµονικής λογιστικής ανά την χώραν µας" (O. & Λ.E., Tόµος H, σελ. 264).
O K. Παναγιωτόπουλος υπήρξε ο θεµελιωτής στην Eλλάδα των επιστηµονικών αρχών της σύγχρονης Λογιστικής. Kαταπολέµησε µε τα
συγγράµµατά του, δια του Tύπου, µε δηµόσιες διαλέξεις και µε όλες
του τις δυνάµεις την εµπορική λογιστική που στηρίζονταν στον µηχανικό
κανόνα της χρεωπίστωσης "ο λαµβάνων χρεούται και ο δίδων πιστούται".
Παρότι υπήρξε ο πρώτος καθηγητής της Λογιστικής στην νεοσύστατη τότε Aνωτάτη Σχολή Oικονοµικών και Eµπορικών Eπιστηµών, το
1923 απολύθηκε λόγω πολιτικών φρονηµάτων από την επαναστατική
κυβέρνηση Πλαστήρα. (Tο 1923 τοποθετήθηκε καθηγητής της Λογιστικής ο Aνδρέας Nέζος σε αντικατάσταση του K. Παναγιωτόπουλου και
τον Nέζο διαδέχθηκε ο ανακαινιστής της Λογιστικής στην Eλλάδα Mάριος Tσιµάρας).
Tο 1903 εκδόθηκε ο Nόµος "Περί συστάσεως Eµπορικών Σχολών"
που απετέλεσε την αφετηρία για µια νέα εποχή στην εµπορική εκπαίδευση της χώρας µας. Συστήθηκαν αρχικά 4 εµπορικές σχολές. O αριθµός τους αυξήθηκε µετά το εποικισµό των προσφύγων σε 21 µε 3.000
µαθητές.
Mέχρι το 1936 υπήγονταν στο Yπουργείο Eθνικής Oικονοµίας, από
εκείνο όµως το έτος υπήχθησαν στο Yπουργείο Eθνικής Παιδείας. O
αριθµός των εγγραφοµένων µαθητών εσηµείωσε προοδευτική αύξηση
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τη οποία έγινε αφορµή να αυξηθεί και ο αριθµός των σχολών. Kατά το
έτος 1955 - 1956 ήσαν σε λειτουργία 40 δηµόσιες Eµπορικές σχολές, εγγράφηκαν δε σε αυτές 10.192 µαθητές, κατά το έτος 1956 - 1957 ο αριθµός των εγγραφέντων κατήλθε σε 9.638 κατά δε το 1959 - 1960 σε 7.569.
Kατά το 1960 - 1961 µετωνοµάσθηκαν σε "Oικονοµικά Γυµνάσια".
Oι πρώτες εµπορικές σχολές ιδρύθηκαν στην Aθήνα και την Πάτρα,
στην Σύρο και Tσαγκαράδα το 1905, στην Kέρκυρα και Bόλο το 1908.
Tην περίοδο αυτή και µέχρι το 1925 περίπου (O. & Λ. E., Tόµος ΣT,
1959, λήµµα "Λογιστική" από τον ∆ηµ. N. Aλικάκο) :
"H διδασκαλία όµως της λογιστικής εγένετο κατά το πλείστον υπό
καθηγητών µή εχόντων επιστηµονικήν κατάρτισιν, εξαιρέσει ελαχίστων, προερχοµένων εξ ανωτάτων εµπορικών σχολών της Eσπερίας."

H συστηµατική διδασκαλία της λογιστικής στη χώρα µας αρχίζει ουσιαστικά από το σχολικό έτος 1925-1926, όταν διορίσθηκαν ως Kαθηγητές της Λογιστικής και των εµπορικών - νοµικών µαθηµάτων (εµποριολογίας, εµπορικής και φορολογικού δικαίου - δηµοσίου λογιστικού)
οι πρώτοι πτυχιούχοι της Aνωτάτης Σχολής Oικονοµικών και Eµπορικών Eπιστηµών, της οποίας η λειτουργία άρχισε στην ουσία τον Oκτώβριο του 1921.
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SRAFFA’ S STANDARD COMMODITY, MONEY,
PRICES AND UNIT OF ACCOUNT1
THIERRY M. LEVY2

University Institute of Technology, St-ESTIENNE,
Department of Management and Economics (GEA)

1. Introduction

The aticle is part of a critical Programme about economic methodology
and applied to the analysis of a monetary economy.
This Programme emerged with C.A. Garvin and Edward Fullbrook in
the Atlantic Economic Society. This article will specifically consult the
contribution of Sraffa (1960) to the debates of the evoked Programme.
For Edward Fullbrook (1993a), "it is logically impossible to define an
abstract unit of account without fixing the price of one of the economy’ s
goods.". How does it happen then in practice where units of account
systems.". How does it happen then in practice where units of account
systems do work? Which is the good whose price is fixed then? Is it
possible to choose Capital as the basic unit of account as suggested C.A.
1

2

The paper has got its origin in the discussion that took place after the session
"Economic Methodology" in Brussels, during the 35th Atlantic Economic Conference
with Edward Fullbrook, C.A. Garvin and Brigitte Betchold.
A first version was presented at the 36th Atlantic Economic Conference held in
Philadelphia, October 9, 1993. This is a completely revised version.
I’ m really gratefull to Jean-Claude Chataignier, from the I.U.T. of St-Etienne and to
Marie-José Labouré from Université Jean - Monnet (St-Etienne) for their useful
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Garvin in a comment of Fullbrook (1993a)3 ?
What to think of the solution of Sraffa? Can we choose the composite commodity as numeraire, fixing its price? For Sraffa, it is supposed to be
the only one "invariant measure of the value" that Ricardo looked for. Is
it really so? It is supposed to allow to distinguish the goods’ pricevariance and the numeraire’ s price-variance. Following Abraham - Frois
and Berrebbi (1990), this will be discussed in Section 1.
But one could be very doubtful with Sraffa’s solution to monetary
debates because "Production of commodity by means of commodity"
does not introduce explicit money. Section 2 will tell the conditions of the
monetarization of the production prices system.
The suggestion of C.A. Garvin to take capital as a numeraire is difficult
to conceive in practice but reveals paradoxes and limitations of Sraffa’s
contribution as we will examine in Section 3. It’s obvious that considering
Capital as a good, as the neoclassical analysis does, does not solve the
problem of the measure of the value. It doesn’ t allow to distinguish
among the good’s price - variance and the numeraire’s price - variance.
One has to consider the other traditional conception of Capital.
Considering it as an intertemporal resource changes the debates and
invites to define money and numeraire in the Historical Time. The
contributions of Hicks and Gaffard are then confronted to Sraffa’ s. This
confrontation underlines as well the specific contribution of Sraffa as well
as its limit to analize a monetary economy as it is summarized in Section 4.

2. Why study P. SRAFFA to analize Monetary problems?
The essential motive for this study is that the objective of Sraffa
himself when he worked on Ricardo’s opus is to make possible the
assumption of a non equiproportionate change in the price of all goods
and particulary in the price of the medium of exchange and numeraire.
The stake of this study is then to know whether Sraffa’ s building
allows to overpass the logical incoherence of monetary prices theory
that was underlined by Patinkin (1965) and Fullbrook (1993a) or
3

at the 35th Atlantic Economic Conference, April 1993, Brussels.
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not. Is Sraffa’s proposition a solution to the Patinkin paradox?
In the next section, we will evol the work of Mondello (1990) who
suggests an affirmative answer. The first aspect of a positive answer
requires to precise if Sraffa (Chapter 4)’ s standard commodity is
effectively the only unvariable unit of account.
Following G.Braham-Frois and Berrebbi (1990), the global system of
Sraffa can be descrided with (A, I, L) wherre A is the matrix of the inputs
(order k), I is the squared - matrix of the outputs (order k) and L is the
column- Labour vector. Rewriting the Sraffa’ s system, it is then possible
to build the composite - commodity and analize its proprieties. The
Composite - commodity is proposed in Sraffa (§ 23-24). It’ s the
commodity q = (q1, q2, … qK) where 1, 2 …… K correspond to the
different industries. q is given with : qA = α q and qL = 1 and its value is
supposed to be independant of repartition. In Chapter 5, Sraffa enounces
that this commodity is the only one pertinent standard, that is the only
one invatiant measure of the value. The study of the proprieties of the
build system, developped in Abraham - Fois and Berrebbi (1990), reveals
that this proposition is true only if matrix A is not decomposable with an
assumption too on the matrix that defines the different forms of Labour.
The definition of K is K = (L, AL, … Ak-1L). For Sraffa, it is impliciety a
matrix of rank k. If K is of rank m < k, there exist then k - m + 1
independant dtandards and the composite-commodity of SRAFFA is one
among others. Its unicity is verified only when K is of rank k. (Apraham Sraffa’s solution doesn’ t work and there are several standard commodities, each of them offering a different evaluation ratio. (This
corresponds to the model of Sraffa § 35).
The Composite - Commodity is a solution to the problem of the
measure of the value under specific conditions. When these conditions are
respected, the result is suggested by Edward Fullbrook (1993) in an
unpublished part of the paper he presented in Brussels and that is
published in the «Atlantic Economic Society Best Paper Proceeding»
(Fullbrook, 1993a) :
"Now consider the case of a unit of account uc defined in terms of
unit of a commodity formed of units of two or more of the
economy’ s goods. Each of the component commodities will have
its price in terms of uc. The sum of the products of each component
commodity’ s unit price times the numeric of the quantity of that
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commodity included in the commodity’ s unit is definitionally equal
to the price of the composite-commodity. Thus, the price of each
component commodity is some fractional part of the price of the
composite commodity. Therefore, if uc is the unit of account and
the price of one of the component commodities increases/
decreases, then the price of at least one of the other component
commodities must decrease/increase. Therefore, when a unit of
account is defined in terms of a composite commodity, though it is
possible to conceive of a change in the prices of all non-composite
commodities, it is not logically possible to conceive of an
equiproportionate change in the prices of all non composite
commodities".

Then, the major objection that one can make to Sraffa’s contribution
is that the Composite-Commodity is an unrealistic and unpracticable
standard. How to perceive it in reality? This critic is linked to the non
introduction of money in his theory. Following C. Schimidt (1990), it will
be proposed in section 3 that this omission is significative of Sraffa’s
methodology.
To suppress this objection, is it possible to monetarize Sraffa’s system?
For G. Mondello (1990), the omission of money is just a formal problem
that is easily solved. In this prospect, money has no specificity and there
will no be difference among a "real economy" and a monetary one.
Consequences will be evoked in section 3 and 4 after the moneta-rization
of Sraffa’s system is described.

3. Monetarization of SRAFFA’s analysis is formally possible
Following Mondello (1990), the question of the monetarization of the
Sraffa’s production prices system is the one of the articulation of relative
prices and prices that are expressed in terms of units of account.
Mathematically it is just a normalization change. Relative prices are
multiplied by a positive Homothety factor λ that is supposed to represent
the nominal and monetary values. But economically, this formal solution
is wrong because of the Patinkin paradox. In this context and if nothing
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more is given, the monetary prices are undetermined. Effectively, to each
level of λ is corresponding a different value of these prices and then the
choice of λ is arbitrary. The problem is that λ is not economicallyd and
then can be of any level, respecting the following equality :
λ = w / v, where w is the value of product expressed in units of account
and v the same value in relative terms.
Mondello’s solution, to obtain an economic foundation of the level of
λ, is to consider that this factor is determined with the following ratio :
(Monetary Wage Rate / Real Wage Rate). This is conform to the
precedent equality and links λ to an economic variable : the level of
wages.
Mondello first shows that a monetarized expression of the prices
system and the microeconimic and macroeconomic datas can be reduced
to a Sraffaian production prices system whatever the abstract unit of
account. This result depends on the level of α in the definition of the
composite - commodity. α is the maximal Eigen Value of matrix A and
the needed proportions of each component commodities of the
composite-commodity will be given with the Eigen vector associated to α.
This process and the precific solution of Mondello (choosing the wages to
justify the level of λ) is an effective process to achieve the monetarization
of Sraffa’ s system and to fix the components of the composite commodity. Following Mondello, "this form of monetarization allows to
conceive a monetary theory which is not quantitative because the
variance of monetaryu prices is essentially explained with non - monetary
factors, specifically in the Srafain context: - the variance of the monetary
wage rate, -a change in the effective repartition of surplus, -or technological changes."
Nevertheless, this interesting result is to be used with prudence because
of the ambiguity of the fixation of λ Mondello (p. 400) is considering that
monetary values and real values are independantly determined. In fact,
Edward Fullbrook (1993b) shows that the real value is a particular
expression of the value with a given numeraire. "A real value is only a
money value which has been converted to a different unit of measurement." 4 The nominal versus real distinction is just a nominal distinction
4

Refering to Aristotle’ s Theory of Value (Houmanidis, 1994), it’ s interesting to notice
that he seems to avoid this discussion. In a "monetary and speculative economy", for
"Chrematistic Oeconomics", money is considered as "equivalent of the exchanged
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and the ration proposed by Mondello (Monetary Wage Rate / Real Wage
Rate) to determinate economically λ becomes really problematic.
Following Fullbrook, "the false belief that there are two kinds of value
is shown to rest upon a confusion arising from the need to convert value
numbers to a common unit and from the fact that the operational unit of
value is always historical accident."The fact that money as unit of account
is historical accident is an important element for the present discussion.
Does Sraffa contribution is very mitigated.
Under specific conditions, the composite-commodity is the only one
invarant measure of the value. The monetarization of the basic system of
prices proposed by Sraffa is possible but problematic. Its only interest is
probably that it illustrates how to found the constitution of the standard commodity. The proportions of the different component commodities in
the standard - commodity result from a specific process which is partially
arbitraty too (for example, the choice of the ration Monetary Wage Rate /
Real Wage Rate).
In this prospect, The Standard - Commodity is just an imperfect image
of what a real unit of account is. The arbitrary of its formation is not a
real handicap to this description while the operational unit of value is
always an historical accident. In this sense, and the same if it is an
"imaginary system" (C. Schmidt, 1990), the composite - commodity
concept seems to be one of the best visualizations of the unit of account.
But the Composite-commodity is just a static and abstract unit of
account that doesn’ t capture all the functions of money associated to the
operational unit of account. Works of the "Intersubjectivists" and
"Conventions economists" (Aglietta, Orlean, 1982; Levy, 1990, 1994a)
underline the social impact of the choice of one unit of account or the
other. The choice is not neutral, a fact that doesn’ t appear in Sraffa’s
representation. And the unit of account is also perceived for these authors
as a signal and an institution for the coordination of the agents. (See Levy,
1990 for a complete survey.). But Sraffa’s analysis also neglects the role
of money in the economic dynamic. This was first underlined by Goodhart
and an interesting extension was proposed by D. Blondel and J.M Parly
"Chrematistic Oeconomics", money is considered as "equivalent of the exchanged value"
(Houmanidis, 1994, p. 12-13). This formula avoids radically the artificial distinction
Nominal / real value that is contested by Fullbrook. And the monetarization of the
Sraffain system would be unseeable but immediate.
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(1981) who show that money is an intertemporal medium of disequilibria
reports. This characteristic is attributed to the Capital in the Austrian
Tradition. This remark invites to exame a possible austrian alternative to
the contribution of Sraffa.
And effectively, J.L. Gaffard (1990) when he studies Sraffa’s
contribution, rejects it and invites to prefer a Hicksian approach (as the
one he develops in "The Innovative Choice" with Mario Amendola). For
him, the approach Hicks inaugurated is the one which allows a dymanic
analysis of the desequilibria in which everything is not played ex-ante.
This would be the only one approach to take into account the temporal
dimension of the production processes. These remarks are a serious critic
of Sraffa’s contribution. Evaluating their significative implication requires
to situate money versus the Time-representation of the two approaches
and of the agents. Is Sraffa’ s contribution respecting Historical Time?
This is the object of the next section.

4. Alternative and Debates; Money and Time 5
4.1. GRAFFARD and HICKS about Capital and Money
Like Sraffa’s, the objective of Gaffard (1992) is to propose a critic of
Economic Theory. Specially, he also wants to break with the equilibrium
problematic which doesn’ t allow the explanation of Change. Considering
that "Monetary analysis and the equilibrium method are mutually
incompatible" (M.Kohn, 1986), Gaffard pretends to examine money and
capital as medium of disequilibria intertemporal repots. In particular, he
says that the historical dominance of the equilibrium method in the
economic thought comes from the insufficient study of Capital in the
Monetary approach. The study of capital would be the key of a dynamic
analysis. (Gaffard, 1992, p. 124-125).
Opposing two economic traditions about capital is equivalent to
5

A different and more complete presentation of these debates about Temporality in
Economics and the stakes of the different representations of Time is proposed in Levy
(1994b, Chapter 4, section 3).
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oppose two temporalities : "Historical Time" and "Project time".
The two alternative approaches about Capital are well known. While,
for neo-classical theory, Capital is just a stock of machines immediately
usable and transformable, the Austrian Tradition considers Capital as a
funt of ressources to start the production process. This conception invites
to consider sequences of production and integrates the existence of
individual and collective learnings during the production process (Levy,
1994b). It can be associated with the Historical Time while the Neoclassical approach is associated with Project Time. It is time of the instant
while the historical time is the time of the duration (For example duration
of the production-process) (Claude Mouchot, 1978). The most important
with these two representations of time is that, in the same context,
following the dominant representation, the optimal choice in a decision
problem may be different. Then, it will be important to verity if Sraffa’s
contribution is located in the Historical Time.

4.2. Historical Time and Project Time
Newcomb’ s paradox presented by Robert Nozick (1969) and J.P.
Dupuy (1991) is a good illustration of the stakes of the generic distinction
of the two temporalities : Time of the project and Historical Time.
Developments and Extensions of this paradox are presented in Levy
(1994b) and this section will offer a summary of the result is illustrates.
Consider a player facing a generous bank. There are two boxes, one is
opaque and contains one Billion $ if the Bank anticipated that the player
would only take it. And the other box is transparent and contains $ 10.
The Player has two alternative choices : Either he takes the two boxes
and he is sure and certain to receive at least $10, or he chooses thw
opaque box and can hope to receive 1 billion but this is not certaine. Of
course, all depends on the Bank’ s anticipations, and then on the player’ s
idea about the bank anticipations. This is what is first apparent. But in
reality, the bank plays before the player decides. And then, the discrimination between the two temporalities is based on the assumption of
counter-factual power on the past or not.
If the agent considers that his decision can affect the decision of the
Bank, he will easily choose only the opaque box. It is the time of project.
If the agent’ s representation excludes the counter-factual power on the
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past, he will choose the two boxes in order to receive at least $10.
This is just a schematic paradox that underlines the stakes of one
representation or the other. Which is the dominant representation in
Sraffa’s contribution? Are the critical remarks of Gaffard relevant?
Following Dupuy (1991), the definition of the Historical Time is as
follows : there is no counter-factual power on the past. In other
terms, there are irreversibility phenomena. Isn’ t it a characteristic of
Sraffa’s contrifution?

4.3. Is SRAFFA’s formalization located in the Historical Time?
For Gaffard, the approach Hicks inaugurated is the one which allows a
dynamic analysis of the desequilibria in which everything is not played exante. This remark is supposed to be a critic of Sraffa’s contribution but it
is not. Effectively, in the Sraffa’s opus, there is an indetermination about
the levels of wage-rate and profit-rate. In "Production of commodities by
means of commodities", Sraffa proposes simulations when one of these
two rates is given but he also suggests that in reality the levels of these
two variables depend on social conflicts. Everything is not played ex-ante
and Sraffa’s system receives a first historical inscription which is social.
(Claude Mouchot, 1978, p. 183).
The view of Sraffa on Production is also located in the Historical Time
and the Gaffard critic seems to be irrelevant. Sraffa’s contribution insists
on repetition (of the production cycle). Then, it, de facto, snaps with the
marginalist reasonning (C. Schmidt, 1990). The production of a given
moment is herited from the past accumulation of capital and there is no
counterfactual power on the past. The apprehension of Time is then
clearly a sequential one. In this sense, it takes into account the irreversibility phenomena and the possible learning processes in the production
process and Sraffa’s analysis is more close to Gaffard’ s work than to
Neo-Classical one on this point. In this sense, Sraffa’s contribution is
effectively located in the "Historical Time". The critic of Gaffard is
irrelevant except when he notes that the composite-commodity thought
as an inviriant measure of the value may be in time. The process of
monetarization described in this article can justify the fact that the
standard may receive new definitions with new proportions of the
component commodies at certain moments. These modifications are
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changes of monetary conventions and are socially determined. The
analysis of Sraffa is only uncomplete.
The only ambiguity of the Sraffa’s contribution comes from his
methodology. In the precedent sub-section, it was argued that subjects had
time-representations in mind that could affect their choice. Conversely
and curiously, Sraffa’s system is only technical and the agents
comportments are implicietely described 6. The subject doesn’ t appear in
se in the analysis of Sraffa7. Mental representations and anticipations of
the agents are not taken into account. Therefore, it is difficult to define
the Historical Time representation the agents refer to. And this is
particular to Sraffa’s metodology that Schmidt (1990) considers to be
analogous to the one of Brouwer Mathematics. It’ s an intuitionist
approach of the problems. In this thought process, thw objective of the
proposed formalisms is only to make seeable what is hidden in reality. In
fact in this discussion, Sraffa makes seeable the Standard and invariant
measure of the value that would be partially unseeable. In this prospect,
Sraffa’s analysis cannot pretend to be a complete theory of the
functioning of a monetary economy and his work has to be developped
and refined.
It is now time to summarise the conclustion of this survey of Sraffa’s
contribution to the analysis of a monetary economy and to consider that
Sraffa’s solution is logically and methodoligically interesting but not
completely relevant. The Consideration of the Composite-Commodity as
Standard has to be articulated with other elements of the monetary
theories.

5. Conclusive remarks
The (implicit) monetary theory and value theory suggested with the
work to Piero Sraffa is certainly uncomplete but its main merit is to invite
6

7

Significatively, in the joint-productions models, it is possible to show that the "hidden"
demand comportments are determinant to select which is the equilibrium production
system among all the possible production systems that exist in this context. (A. D’
Autume, 1990).
Following G. Deleplace (1990), Sraffa’ s heterodoxy is a limited example of Economics
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the economists to consider money and value in a "production economy".
The Neo-classical theory of value and one of its alternative : the
Intersubjectivist theory of value (…) are based on an " Exchange
Economy".
The Intersubjectivist theory of value which is a very critical refinement
of the Neo-classical Theory describes the valuation of goods when two
individuals in possession of two different goods meet on the market.
Founded on Simone de Beauvoir and rené Girard’ s philisophy, it shows
that exchange takes place because of the reciprocal desires of the
individuals. (Fullbrook, 1994b; Aglietta, Orlean, 1982; Levy, 1994a). But
the result of this is a market social violence process and the only way to
avoid it is to introduce money. (Levy, 1994a). Then the social function of
money is completely described. But the model is the one of an "exchange
economy". How does it work in a "production economy" when the
consumer meets goods that have been produced by firms which have a
discretionary power for pricing? This question, suggested by the work of
Marc R. Tool (1994) is the object of a future research (Levy, forthcoming).
Sraffa’s contribution can then be positioned vs the new research
programs that concern the functions and foundations of the monetary
economy.
Two new research programs of this concern have emerged recentrly.
One has its origins in the work of C.A. Garvin and Edward fullbrook and
explores the algebraic structure and formal measurement properties of
commodity space and exchange - value. The second and alrealy well
established program grew out of works in the 1980s in France by Michel
Aglietta, André Orlean, Jean-Pierre Dupuy and others. Its fountation
works have been comprehensively surveyed in Levy (1990). Known
varioysly as "conventions economics" and as the "Intersubjectives", this
school emphasizes the role of conventions and intersubjective in market
relations. It treats money and markets as social institutions (Levy, 1994a),
whereas the other schook treats the same as systems of measurement
(Edward Fullbrook, 1994).
Each of the two new programs offers a system for analysing standard
economic phenomena from a vantage point outside the equilibrium
paradigm. And this is a shared point with Sraffa’s work.
The two programs, for separate reasons, argue that a money economy
is fundamentally different from a real one. At thw opposite Sraffa’s
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extension proposed with the monetarization of the production prices
system considers that there is just a formal difference. In this sense, it
seems that the Sraffaian approach of a monetary economy is uncomplete
but deserves to underline the production aspects of the functioning of the
economy and of valuation.
As suggests Edward fullbrook (1994a), Neo-Classical Economics
considers Market as the process of reaching the equilibrium while
Measurement Economics (he develops) considers Market as the process
of measure of the value using money. The work of "Conventions Economics" also suggests that Market is a Social Violence process and that
money is useful to capture violence. For Sraffa, Market is a process of
creation and his analysis is centered on production more than on the
exchange. The pricing is then resulting from the production system. The
role of money in the economy does not appear clearly in this analysis.
Nevertheless, monetarization is possible.
Measurement Economics and Sraffaian approach or Conventions
Economics and Sraffaian approach should be combined to abtain a
complete theory of value and an explanation of the functioning of a
monetary economy that integrates the production sphere, that is a theory
for which, pricing and costing phenomena are not only Market Determination but discretionaty decisions of the productive agents engaged in an
interactive and complex process (R. Tool, 1994-1995). This is suggested
with P. Sraffa’s work. The next development of these researches will then
illustrate the importance of Sraffa’s work.
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NOMINAL VERSUS REAL VALUES : A NOMINAL
DISTINCTION*
EDWARD FULLBROOK

University of Bristol

1. Introduction
Economics distinguishes between nominal values and real values. A
belief, apparently universal, exists to the effect that these terms,
“nominal” and “real”, refer to two profoundly different ways of measuring
most economic quantities. Magnitudes of exchange-value, so it is
believed, can be “measured in money (or “nominal”) terms” or “measured
in real terms”. Thus, there are “money values” (or “nominal values”) and
“real values”, as is the expressions “the money value of inventories” and
“the value of inventories”. Theoretical analysis often employs this
conceptual differentiation; so too does everyday reportage of economic
affairs. However, despite its general use, the distinction between “real”
and “nominal” seems to have been predicated more on intuition and habit
than on rigorous analysis. Explanations of the putative difference between
these two kinds of value invariably seem to have been superficial and
without grounding in the basic measurement concepts of modern science.
A more considered examination of this distinction is long overdue.
Implicitly associated with the notion of two kinds of value is a cluster
of general quantitative concepts. This paper will proceed by analysing
these subsidiary ideas as they pertain to exchange-value. It will consider

*
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various basic measurement concepts, including : the distinction between
standards and units, the naming of units, the principle of “absolute
significance of relative magnitude”, and the process of unit conversion.
This analysis reveals that a “real value” is only a “money value” which has
been converted to a different unit of measurement. The false belief that
there are two kinds of value is shown to rest upon a confusion arising
from the need to convert value numbers to a common unit and from the
fact that the operational unit of value is always an historical accident.

2. Units of Money and units of Value
Discussion of measurement phenomena is beset with several linguistic
problems, each involving the overloading of a symbol. Of special interest
to the present inquiry is that a unit of measurement typically is given the
same name as the standard by which it is defined. With a measurement
standard, one is dealing with an object, whereas a measurement unit refers
to a property of a class of objects. For example, there is the bar of
platinum - iridium alloy kept in Paris and called the “metre”, and there is
the unit of length which that bar defines and which also is called the
“metre”. Or, on the operational level, there is the metre stick which one
positions along the wall of their house, and there is the metre of length
which the metre stick measures. Similarly, there is the dollar one leaves
on the table for a tip, and there is the unit of exchange-value also called
the “dollar” which the other kind of dollar defines.
In the physical sciences, this double-loading of a symbol such as
“metre” does not engender conceptual difficulties, because the process of
measurement and the object of inquiry are, with rare exceptions, distinct.
Economics’ relation to the measurement process, however, is radically
and irredeemably different. As Wassily Leontief has observed, [Leontief,
1983, p. viii] “measuring and pricing constitute an integral part of the
phenomena that [the economics] sets out to explain.” The focus of
economics’ inquiry is the market exchange mechanism, whereby
exchange-values, through a process of equilibration, are determined for
the commodities exchanged. The fact that the measures, that is, the
economic agents, do not perceive their exchange operations as
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measurement ones, only adds to the terminological problems. It is the
tangible objects of their exchanges, the commodities and the money,
rather than the exchange-value numbers which their exchanges assign to
the commodities exchanged, which are the economic agents’ primary and
often sole interest. Consequently, they are inclined to speek only of
quantities of money, that is, quantities of a replicated standard of
measurement, rather than quantities of exchange - value, that is,
quantities of a measured property.
As economists, however, while remaining profoundly interested in
quantities of money, it is imperative that we also focus on quantities of
value, this being the only measurable property shared by all objects in our
domain. Consequently, it is necessary for us, in a way that it is not for
economic agents, to indicate, when speaking of currency units, whether
we are referring to a quantity of money or to a quantity of exchange value. With regard to this matter, standard usage in economics is often
distressingly imprecise. Consider the various meanings that commonly,
and often all in same work, are given to the symbol “price”. Leaving aside
the case of relative prices, this term is used, normally without any
qualification, to denote magnitudes belonging to four different
quantitative orders. Sometimes “price” is used to denote the number of
units of money for which a unit of some commodity exchanges,
sometimes to denote the exchange - value of a unit of a commodity,
sometimes to denote the number of units of money exchanged per unit of
a commodity, and sometimes to denote exchange-value per unit of a
commodity. There is also, most curiously, a fifth common usage for
“price”, as when it is said the price of a unit of money or of a numeraire is
one. Not one dollar, or one mark, or one apple, but just one. Here the
term “price” refers to no quantity of any kind, but instead merely to the
numeric or numerical coefficient of a magnitude of some, usually
unspecified, kind of quantity.
This melange of professional usages of the symbol “price” illustrates
the knot of linguistic ambiguity that has grown up in economics around
the fundamental distinctions between a standard and a unit of
measurement, between a standard of value and a unit of value in
particular, between quantities of money and quantities of exchange-value,
and, indeed, between quantities and pure numbers. Each of these
distinctions is a simple one, and it is not in any way being suggested that
prior to hearing or reading this you have not all possessed a full
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understanging of them. It has, however, been the author’ s personal
experience that failure to keep these elementary distinctions in the fore of
his mind has often led to the most frightful muddles when considering
questions concerned with exchange-value. Part of this proclivity to
confusion arises from the fact, noted by Leontief, that, in economics, the
measurement process is internal to the object of inquiry. But there is
another and even more perplexing dimension to this internality, one
which bears directly on the question of “nominal” versus “real” values and
to which we must now turn.

3. Naming units of Excange - Value
In all of economics few passages are so deserving of esteem as
Ricardo’s famous “SECTION VI On an invariable measure of value”. Yet
it seems that this famous piece of analysis has been a seminal influence in
engendering the general misunderstanding about exchange-value numbers
which underlies the presumed distinction between “nominal” and “real”.
Althouht Ricardo went some distance toward intellectual mastery over
this difficult matter of standard of value variance, he did not exhaust the
issue, and, most significantly, he partially but strategically misidentified
the problem.
Ricardo identifies the absence of “an invariable standard, by which we
could measure the variation in other commodities” [Ricardo, 1971, p.71]
as the insuperable cause of the difficulties surrounding the comparison of
shifting relative values. Familiarity, however, with some of the finer
aspects of physical measurement shows that on two points this long
accepted doctrine is slightly but crucially wide of the mark. The case of
length measurement is particularly instructive.
The traditional process by which units of length have been defined, far
from assuming that the objects chosen as the standard of length are
invariable, stipulate procedures by which the variability of their lenght can
be controlled within limits at the moment of their use. “The meter, for
example,” writes the epistemologist Carl Hempel, [Hempel, 1966, p. 95].
is difined by the distance of two marks engraved upon the
International Prototype Meter, a bar made of platinum-iridium alloy, with
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a peculiar X-like cross section : the marks are said, by definitional
convention to have a distance of one meter when the bar is at the
temperature of melting ice and is symmetrically supported by two rollers
at right angles to its length and .571 meters apart in horizontal plane.
Hempel’ s passage illustrates two points relavant to the present
discussion. First, it implicitly assumes that the length of the chosen
standard of length is significantly variable. Second, it also implies that the
size of the unit of length defined by the metre bar is conditional upon the
latter’s temperature and means of support. The second point raises a
theoretically interesting possibility : by holding the means of support
constant and varying the temperature, a series of different units of length
could be defined using the same International Prototype Metre. Of
course, the low coefficient of linear expansion of the platinum-iridium
alloy would severaly limit the size range of such a set of units. But it is
only the principle and the hypothetical problem to which it leads that is of
interest. Defining units in this peculiar way gives rise to a problem in
naming them. It makes it impossible to individually name them by merely
passing on the name of the standard by which they were defined. “Metre”,
in this situation, could be used as the name of the set of such units, but it
cannot suffice as a means of identifying the individual units. Instead the
name of any unit of length so defined would have to include the
temperature of the standard at the time of definition.
This hypothetical plycical case is relevant to economics because it
structurally resembles the one we face in the naming of units of exchangevalue. Beacause the exchange-value of exchange-value standards varies
over historical time, it is impossible to identify a unit of exchange - value
merely by assigning to it the name of its defining standard. “U.S. dollar”
identifies a unit of money, that is a standard of exchange - value, but not a
unit of exchange-value. To name an exchange-value unit it is necessary to
date the exchange-value standard, just as in the imaginary experiment
above it was found necessary to state the standard’s temperature in order
to name a length unit.
On one level, this problem with the naming of exchange-value units
would seem to be well understood. It is common practice to specify
quantities of exchange-value as measured in “1987 dollars” or “1960
dollars”, or “1993 dollars” and etc.. However, earlier in this paper it was
stated that “there is the dollar one leaves on the table for a tip, and there
is the unit of exchange-value also called the ‘dollar’”. On hearing this
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statement eyebrows may have been raised, but I rather doubt it. Yet as we
are all currently aware, the statement’s second half is fundamentally
untrue. There is no unit of exchange-value called the “dollar”, and there
never has been. Furthermore, one economic prediction that can be made
with certainty is that naming a currency unit will never suffice for the
naming of a unit of exchange-value. The fact that such an elementary
error can pass unnoticed shows our understanding of this matter of
identifying and naming units of exchange-value is not as secure as it
should be. This seems partly due to the failure to fully conceptualize the
nature of the variance in exchange-value standards. Contrary to Ricardo’s
analysis, the mere fact of an exchange - value standard’s variability does
not distinguish it from a standard of a plysical order of measurement.
Rather, it is that the economist is powerless to control such variation. This
brings us to a seconf major problem with exchange-value measurement.

4. Converting units of exchange - value
Ricardo, and thereafter economists in general, spoke of the wished for
invariable standard in the singular. However, it is the fact that different
standards generate the same order on a set of objects which shows that a
quantitative order such as length or exchange-value is object chosen as
the standard. Therefore, with such quantitative orders the problem of unit
conversion can never be completely avoided. Furthermore, because the
standard and the size of the unit are ultimately matters of choice, there is
a nominal aspect to every such measurement number.
It also must be noted that not all kinds of measurement numbers, e.g.,
hardness, length and probability, are nominal in the same degree.
Measurement theory offers formal systems for classifying the degree to
which a measurement number is nominal, or, in mathematical
terminology, arbitrary as opposed to unique. Quantity numbers such as
length and exchange-value, which are based on a ration scale, are unique
up to a similarity transformation. The numerical coefficient of a length or
exchange-value number depends upon the size of the arbitrary unit of
measurement. Therein lies the nominal aspect of such measurement
numbers. The smaller the unit, the larger the numeric and vice versa.
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Beacause the size of the unit is due to choice or historical accident, the
coefficients of such quantity numbers lack significansce individually. Ratio
quantities such as length and exchange-value do have, however, what is
called the property of absolute significance of relative magnitude. This
means that for any two measurement numbers belonging to one of these
orders and expressed in the same unit, the ratio of their numerics is
independent of the size of the unit. To exhibit this significance, and thus
go beyond the nominal aspect of such numbers, it is, of course, necessary
to convert them to ta common unit. But it must be emphasized that such
conversions, including those of exchange-value numbers, so not alter the
nature of the individual measurement numbers. Instead they change only
their numerical significance relative to one another.
Despite these formal similarities between exchange-value and other
ratio scale measurement orders such as length, mass and time, there is a
crucial and fundamental difference in the actual process of unit
conversion. This difference, however, is not generally apparent. This is
beacause for the working economist and the natural scientist the
procedure is usually the same : a unit into which all the data is to be
converted is chosen, then tables are consulted for the factors of
proportionality holding between the chosen unit and the various units
found in the original data, and finally, by an arithmetic process learned by
every child, the data is converted to the same unit of measurement. It is
only in the procedures that lie behind the compilation of the conversion
tables that one encounters the anomaly in the conversion of exchangevalue units. Whereas the factors of proportionality holding between units
of a physical order of measurement are determined by operations of
measurement, those between non-contemporaneous exchange-value units
are merely the result of estimates. This difference arises out of the
conjunction of two empirical facts. Fistrly, the operational unit of
exchange-value measurement, that is, the measurement unit of the
market, is always an historical accident, rather than the choice of the
measurers. This predicament arises from the previously noted inabitity of
agents to control the variableness of exchange-value standards. Secondly,
all of an economy’s replicated exchange-value standards, that is, all units
of its money supply, vary equally and simultaneously over time. These
facts make it economically impossible to use direct measurement
procedures to determine the factor of proportionality between any two
such units of exchange - value. With a plysical order of measurement,
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however, determination of factors of proportionality between units takes
place by the direct comparison of the standards or replica standards which
define the units. For example, a foot rule can be juxtaposed to a metre
stick and measured in metres. However, exchange-value standards
belonging to the same currency but possessing different exchange - value,
for example, 1983 dollars and 1993 dollars, can never be placed in the
relation of exchange since they are always separated by historical time. In
other words, over time there is no means of direclty comparing two units
of exchange-value. Consequently, the determination of factors of
proportionality between exchange-value units proceeds by methods of
estimation, that is, price indices, rather than by measurement ones. A
prive index number is merely the estimated factor of proportionality
holding between two units of exchange-value.

5. Conclusion
In recent decades the presumed distinction between nominal and real
values has been asked to carry heroic amounts of theoretical weight.
Reliance on this hypothesis has been especially great in the work of
Milton Friedman, where the analysis proceeds from its distinction
between “nominal income” and “real income”. Yet it is be observed that
Friedman defines “real income” as merely “nominal income” divided by
price index number. [Friedman, 1974, p. 31] This division of a denominate
number by a pure one yields a number of the same quantitative order as
the numerator. Thus Friedman’s distinction between “real income” and
“nominal income” is of the same kind as the distinction between length in
metres and length in feet, or between weight in grams and weight in
ounces. Obviously, Friedman and many others, including at one time the
present author, believed that this distinction between “real” and
“nominal” income in particular, and between “real” and “nominal” values
in general, was more profound than a mere change of unit on a ratio scale.
This paper has tried to explain briefly some of the peculiarities of
exchange-value measurement which invite susceptibility to this sort of
confusion and mistaken belief. The analytical ground surrounding
inflationary phenomena is particularly hazardous as it contains all the

173
pitfalls examined above. And to make a difficult situation even more so,
one finds an application of the terms “nominal” and “real” in conjunction
with price changes that seems proper, albeit unnecessary. When a change
in the coefficient of an exchange-value number assigned to some object is
due entirely to a change in the exchange-value number assigned to some
object is due entirely to a change in the exchange-value unit, then it is not
unfitting to describe this as a nominal change. Likewise, a change in an
exchange-value number assignement where the unit remains unchanged
could correctly be discribed as a real change. But in neither case may the
term be applied legitimately to the magnitude itself. Furthermore, the
pure case, where the change in the exchange-value number is either all
nominal or all real, will not be the common case.
For historical reasons, economics, despite its insatiable appetite for
mathematics and trendiness, has insulated itself from the sort of rigorous
critique of its concepts which in the 20th century has become the hallmark
of advanced theoretical science. In consequence of our century of
arrogance, all manner of ill-founded notions, such as nominal and real
values, may have became established as solemn truth in economics’
traditional wisdom. In the past, occasional attempts to critique the
working ideas o Western economics have been successfully neutralized by
labelling them “methodology”, something reputed to be a quaint
medicinal substance as tasty as cod liver oil. Now, however, this state of
affairs may, at long last, be in the process of changing. So long as the Cold
War continued, it was inevitable that serious criticism of the inner workings
of non-Marxist economics would be regarded implicitly as a form of
sedition. But with the ending of the Cold War, it can reasonably be hoped
that it will become increasigly possible, without being thought treasonous,
to think aloud critically about the basic concepts, entities and structures of
our science, as other scientists have long thought about theirs. Papers to this
effect and reflecting the new historical circumstances have begun to appear
not only in the English-speaking world, but also in France.1 It is in the
context of this new situation that this paper should be judged.

1

For papers in English, see Bechtold, 1992 and 1994, Fullbrook 1992 and 1993, and
Garvin, 1992. In France the leading figures include M. Aglietta, J.P. Dupuy, Thierry
Levy, A. Orlean, and Christian Schmidt. Levy, 1991, offers a fascinating overview of
recent developments in critical economics in France, including an extensive
bibliography.
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MASTERING THE OLD IN ORDER TO APPRECIATE
THE NEW : JOSEPH SHIELD NICHOLSON’S
REHABILITATION OF ADAM SMITH*
A. PETRIDIS

Murdoch University

1
Joseph Shield Nicholson (1850 - 1927) had a long and extremely
prolific career, yet his outpoutings of writing have been relatively
neglected by historians of economic thought. This neglect may be
explicable by Nicholson’ s tendence to pursue an essentially classic
analysis at a time when neoclassical analysis was approaching its zenith.
This paper attempts to partially remedy this neglect on the grounds that
Nicholson’ s economics was often insightful and original. The emphasis
will be on Nicholson’s approach to the competitive model and his analysis
of the role of trade unions within this framework. Section I provides
biographical background and a brief review of Nicolson’ s methodology,
followed in subsequent sections by his development of the case for trade
unions, the economic analysis of trade unions, the role of competitive
theory in this analysis and a concluding section which included an estimate
of Nicoloson’s impact on economics and economists.
*

The title of this paper paraphrases the following statement by Nicholson, which
epitomises the main thrust of his approach to economic analysis” … you must master
the old before you can appreciate the new, a position of truth rediscovered for the
hundredth time by some ametaur is not of such value as a body of doctrines that have
developed for more than a century by economists of repute” (1893, p. 639).
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Nicholson was a Cambridge graduate who, despite coming under
Alfred Marshall’s influence, resisted most of the blandishments of the
rapidly developing neo classical analysis. At the time when Marshall held
his first teaching appointment in economics at Cambridge, Nicholson was
there as a student. From Cambridge he went to Heidelberg where he
completed his formal education.1Between 1876 and 1880 he was a private
tutor at Cambridge before occupying the only Chair of Political Economy
and Mercentile Law in Scotland at Edinburgh University. He occupied the
chair for 45 years, retiring in 1925. Not surprisingly his output of books
and articles was substantial, except for a hiatus between 1890 and the
publication of the third volume of his «Principles of Political Economy»
in 1901. After 1913 he also became a regular contributor to the Edinburgh
based newspaper. «The Scotsman» and occasionally to other newspapers.
In his journalistic writing he dalt maily with monetary theory and policy,
the bimetallism controversy and problems of inflation, especially in
wartime, so that this aspect of his work is not directly relevant to his
economic treatment of trade unions. However, some of his addresses to
chambers of commerce and businessmen’ s conventions contained
important and significant comment and analysis of trade unions, which
must have had considerable impact on industrial relations, in Scotland at
least.2
The dominant significant characteristic in shaping Nicholson’ s ideas
and writing was his attitude to the precursors of the neo-classical
economists, and most especially his attitude to Adam Smith. A faithful
disciple of Adam Smith, he frequently defended him against what he
thought were unjust charges and misinterpretation. He was most
concerned to defend Adam Smith against the charge that he held to the
doctrine “that every individual ought simply to look to his own interest,
regardless of the interests of others.” (1909, p. 12) His sober and well
1

2

For biographical details about Nicholson, see the obituary notices by W.R. Scott (1927)
and Henry Higgs (1927). For some additional details and a short analysis of Nicholson’s
economic writings see L.L.F.R. Price (1937).
Nicholson produced a wide range of articles, and even brochures in a diverse range of
publications, from academic journals to newspapers. “In fact this was the secret of a part
of Nicholson ’ s influence. He felt that in addition to the economist by profession, an
appeal should be made to the ordinary citizen, and he had the facility of lucidity of writing,
which enabled him to expound recondite economic problems in a manner which appealed
to any one who had an interest in the subject discussed.” W. R. Scott (1927), p. 495.
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reasoned arguments put to rest the idea that absolute laissez faire is the
ideal toward which every society ought to aim. Nicholson clearly
demonstrated that : “The leading idea of his (Adam Smith’ s) system is
that in any civilised community, if men are at liberty to pursue their own
interests in the way they consider best, they will, as a rule,
unintentionally, promote the public good”. (1895, pp.14 - 15) But this,
argued Nicholson, does not mean that governments should be
functionless. They ought to be responsible for a variety of functions
besides defence and administration of justice. However, there is always a
presumption against government interference, and whenever a case does
exist for government action there is a presumption in favour of local as
against central government. (1895, p. 17) This was Nicholson’s
interpretation of Adam Smith on the question of natural liberty and
government intervention, and it essentially formed the starting point for
most of Nicholson’ s writing. It is significant that in his earliest writing, in
the 1870’ s when the British economy and society cried out for reform,
Nicholson took a more radical position vis-a-vis that of Adam Smith. In
Britain he noted : “The process of adaptation to the new environment has
been rendered less speedy than it might have been by the absurd extremes
to which the doctrine of laissez-faire has been carried.” (1892, p.133) The
law had an important role to play in any society and legislation was not
necessarily either tyrannical or paternal. But in the second edition of the
book he added a footnote : “I confess that at the present time (1892) I do
not think the utility of reliance upon Law and Government needs the
emphasis it required in 1877.” 3
Nicholson’ s reversion to Adam Smith tended to produce a
professional conservatism in his approach to economics. Thus he always
referred to political economy, not to economics; he organised the
material in his Principles of Political Economy with the theory of
exchange after distribution and not before as Marshall had done; he
approached mathematics and graphical methods most gingerly, referring
to them as the vagaries of fashion. Nicholson believed that the desire for
novelty, too often led to the underrating of the work of earlier
3

That Adam Smith’ s approach weighed heavily with Nicholson is demonstrated by his
repeated references to it in almost everything he wrote. See for additional examples
1893 (627 - 39) 1897 (538 - 50) 1902 (81-2, 85, 225 - 6) 1903a (317 - 19) 1903b (554-66)
1908 (178 - 81, 210, 349 - 50) 1900 (125 - 26, 360, 415) and 1917 (276, 333).
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economists.4 In the famous tariff reform debate of 1903, Nicholson lined
up with the pro free trade group and was a signatory of the letter to «The
Times» on 15th August, 1903 opposing Joseph Chamberlain’ s fiscal
policy proposals. But Nicholson had doubts about the participation of
economists in this debate and of their appeal to the authority of earlier
economists for support. He observed that : “The legitimate appeal to
authority is simply the recognition that every science must akvance by
slow gradations or, in other words, by little inctements … And that means
that we must first of all consult the recognised authorities.” (1903.b, p.
565). This was the use of authority, but on the other hand it was an abuse
of authority” … to quote opinions of economists, even the most eminent
in the past or the most fashionable in the present, as if such opinions were
as binding as the decisions of the House of Lords as a final court of
appeal.” (1903.b, 563). Clearly, Nicholson’ s professional conservatism is
reflected in his opinion on the role of authority in economics, and in his
case is especially a product of his reverence for the work of Adam Smith.
It is also significant that Nicholson did not hold the same high opinions,
and did not appeal to anywhere near the same extent, to the work of his
other predecessors in economics. His attitude to some of them was
merely neutral, and in the case of John Stuart Mill was negative, if not
hostile. 5
As will be seen, much of Nicholson’ s writing on trade unions was
moulded by the attitudes described above. The methodology he preferred
to use was also influenced by similar factors. Nicholson rightly observed
that two main methods available to economists were “deductive, a priori,
abstract, hypothetical, mathematical, analytical, etc.” and “inductive,
positive, a posteriori, historical, comparative, etc.” (1909, pp.13-14) and
that of these respective methods each had its place according to the
circumstances. Despite this observation, Nicholson’ s writing is
dominated by an inductive approach to economic problems, the larger
proportion of it being practical and descriptive rather than theoretical.
This is only partly explicable by his choice of subject matter which
demanded a historical perspective. The fact is that in the numerous
4

On the question of the deference of economists to their predecessors and the
conservative effect on their approach to economics see A. W. Coats, (1964, pp. 85-106)
and L.L. Price, (1937, pp. 270-1).
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instances when his analysis led to the point where an extension of
economic theory was called for, Nicholson usually avoided the issue by
attempting to appeal to facts only. 6

2
Like Alfred Marshall, Nicholson based his case for the existence of
trade unions on the relatively weak bargaining position of the individual
labourer. And like Marshall he alluded to the argument in the form put
forward by Adam Smith, but his commitment to Adam Smith’ s point of
view was complete. The principal reason, wrote Nicholson, was well
stated by Adam Smith :
A landlord, a farmer, a master manufacturer or merchant, though they
did not employ a single workman, could generally live a year or two upon
the stocks which they have already acquired. Many workmen could not
subsist a week, few could subsist a month, and scarca any a year, without
employment. In the long run the workman may be as necessary to his
master is to him, but the necessity is not so immediate. (1903.a, p. 383
and 1908, p. 216).
In more modern phraseology labor, considered as a commodity, is
perishable. The voluntary nature of trade unions was especially stressed
because Nicholson was concerned to demonstrate not only their consistency with Adam Smith’s system of natural liberty, but also that benefits
flowed from the free expression of individualism.
The rise of trade unions was a reaction to the extreme individualism of
the early part of the nineteenth century.
But by 1840 ample time had been given to laissez-faire to develop
freedom and self reliance, and what had been the result? The feeling
between the labouring and employing classes had become more and more
embittered, and the old reliance on Law has been replaced in the

6

Evidence of this may be found in both his «Principles» and «Elements». Of course, it
may be argued that since these were written as textbooks, it was not the proper place
for this kind of pathbreaking analysis. However, the papers in Strikes and Social
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workmen by the new reliance on Trades-Unions. (1892, p. 52).
To the extent that trade unions aimed to rectify some of the evils
springing from the aftermaths of the industrial revolution, they were also
justified. But the Factory Acts and other legislation, especially after 1870,
had corrected many of the hardest aspects of industrial life. There was a
danger that “class legislation” could be carried too far, and the protection
of the physical condition of the worker was, by the end of the nineteenth
century, no longer regarded as a strong argument for trade unions. In the
early years of the nineteenth century trade unions had to operate in the
presence of legal barriers and public odium, and paradoxically, Nicholson
observed, at the end of the nineteent century when industrial conditions
were drastically improved and trade unions more militant, “the pendulum
has swung to the other extreme, though there are still survivals of old
prejudices.” (1909, p.187). For his own part, Nicholson claimed impartiality on the question. In an address to the Edinburgh Chamber of
Commerce in 1893 he said : “It is no part of my interest - in the ordinary
selfish sense of the term - to appear to defend capital and to attack
labour.” (1896, p.19) But in this address he was going against the current
fashion of praising the labouring class, something which he claimed to
have done in a public lecture as early as 1877. 7 He was abused then for
defending trade unions, and now (1893) abused for attacking them. This
was the basis for arguing that “I may at least claim to be impartial.”
(1896, p.19) The parellel with Alfred Marshall is most striking. He too
underwent a substantial change in attitude to trade unions between 1870
and 1900 (see Petridis, 1973). Nicholson was at Cambridge at a time when
Marshall was writing his early favourable account of trade unions, in «The
Economics of Industry» and the contact with each other may have been
7

8

The public lecture to which Nicholson was referring has not been indentified. At the
time Nicholson was a private tutor at Cambridge and he lecture may have been
delivered to a small local audience, and not been published. It was probably based on his
long essay, published in 1878, and awarded the first Cobden Prize at Cambridge, dealing
with the effects of machinery on wages. This essay stressed, as Nicholson claimed, the
harmful rather than the good effects of capital labor substitution. It thus gave an
impression of a strong bias in favour of labor. See «The Effects of Machinery on
Wages», especially Chs. I and II.
In the preface of the first edition of his «Principles of Political Economy», Nicholson
wrote : “I must, however, express my great indebtedness to Professor Sidgwick and
Professor Marshall, not only for their published writings but for the influence of their
teaching whilst a student at Cambridge.” (1902, p. viii)
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mutually reinforcing.8
In his early writing of trade unions Marshall appeared to accept
Brentano’ s argument that combination arose out of weakness and
competition out of strength.9 Nicholson, however, was disinclined to
accept this hypothesis noting in the first edition of his «Principles of
Political Economy», that it “is natural and suggestive, and receives from
history abundant illustration, though not enough to establish an inductive
proof.” (1902, p.381). His historical Knowledge and sence predisposed
him against ready acceptance of this empirical generalisation. By the time
the first edition of his «Elements of Political Economy» appeared ten
years later there was ample evidence to refute Brentano’ s hypothesis. He
confidently asserted : “Nor is there much foundation for the wider
contention of Brentano that the weak resort to combination and the
strong to competition - witness the modern trust.” (1909, p. 186).
The origins and justification of trade unions simply lay in the desire to
bargain from a stronger position, which did not neccessarily imply that
the pre-union position was one of weakness. “The economic justification
of labour combinations is found in the fact that in collective bargaining
the knowledge of the conditions of the market is in general much greater,
and the mobility of labour is increased by organisation.” (1902, p. 74).
Trade unions could bring the wage rate nearer to that which would prevail
under perfectly free competition, but not above that rate. Thus wherever
combinations of masters succeeded in establishing a wage less than the
competitive wage, the solution might be to “meet combination with
combination.” (1896, p. 37)

3
Whenever he was confronted with an economic question, Nicholson’ s

9

See Marshall’ s notes, made in the 1870’ s, titled, Earnigs Theory I, Theory of Wages.
Original in Marshall Library, Cambridge.
10 “… if the dry bones of Political Economy are to be clothed with flesh, continual
references must be made to actual and historical conditions.” (1895, p. 9).
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inclination was to examine the historical evidence as a first step toward
answering it. 10 Any discussion of distribution 11 with reference to labor
and trade unions therefore called for an analysis of early theories of
wages, especially the wages fund theoty since it called attention to the
impact of trade unions. The wages fund he described as a determinate
fixed proportion of total capital set aside for the payment of labor, the
labor supply being fixed. The fund is distributed as wages to laborers who
are in competition with one another, just as the employers are in
competition for labor. Changes in wages can only occur through a change
in the size of the wages fund, or the supply of labor. For this reason,
Nicholson noted, “any restraint of competition in one direction can only
cause a rise of wages by a corresponding fall in another quarter, and in
this form it was the argument frequently urged against the action of trade
unions.” (1902, p. 341). Nicholson noted that there was historical evidence
to support the theory in part, such as for example, the rise in wages after
the black death which had reduced the supply of labor in the fourteenth
century. But he also noted contrary cases where a rapid rise in the labor
supply did not result in a fall in wages. More significantly, he believed that
the willingness of workers to withhold their labor by going on strike,
provided evidence that the laborers themselves did not accept the
proposition that there is always a “natural market rate” of wages. On the
other hand the perishability of labor was a constraint which meant that
this proposition is at times close to the truth. Forthermore, the cessation
of the supply of labor implies that workers have at various times some
control over the supply through trade unions, which negates the argument
that the wages fund will always be distributed through competition. “In
fact, the tendency seems to be more and more for combinaitons of
masters on one side, and of men on the other, to take the place of the
competition of individuals” (1902, p. 345). Nicholson did not write off the
wage fund theory completely. While acknowledging that the “produce”
theory took into account all the elements which influence the quantity and
efficiency of production as well as the price of the product, he notes that
there was a danger of carrying the theory to extremes and neglecting the
conservative) arrangement of subject matter with distribution being discussed before,
not after, exchange in his two textbooks, «Principles of Political Economy» and
«Elements of Political Economy». The effect was to create problems of exposition and
introduce stylistic difficulties in those sections of the books.

183
role of capital in determining wages. He concluded that “the true solution
seems to be found in a combination of the ‘produce’ theory with the
‘fund’ theory” (1902, p. 346). Trade union action would therefore appear
to be relevant since the aggregate wage bill would depend partly on the
general productiveness of all factors of production, and partly on the
relative power of labor compared with the owners of land and capital. 12

4
Of all the British economists writing at the turm of the nineteenth
century, Nicholson with his commitment to Adam Smith’s exposition of
the “liberty” system, stands out as the chief protagonist of the competitive
model for economic analysis, and of the competitive system as the ideal
for economies to strive towards. Some economists employed the
competitive model, and other economists pointed to the benefits of the
competitive system, but only Nicholson stressed and spelled out the virtus
of this approach, so often and so consistently. It might be unfair to
suggest that the competitive system and the competitive model
constituted a creed for Nicholson. After all, like Marshall, he was at pains
to stress that “economics and morals should be logically separated.”
(1897, p. 542). Nevertheless, in the first volume of his widely read «Principles», Nicholson makes the assertion that : “It is hardly too much to say
that the great agency of propress has been competition, and the great
obstructive the debris of old organisations” (1902, p. 429) Economic
historians have yet to bring down a final verdict on the nature and sources
of rapid growth in Britain in the nineteenth century, although none would
deny that it was a time when all the impediments and controls were
stripped away, and laissez faire ruled supreme. But the operation of
laissez faire does not automatically encompass competition - on
occasions they may even be antagonistic conditions. This points up the
unanswered question with which economists are still grappling but which
12

The “produce” theory of wages admits that “all the factors that affect the real national
income may benefit labour directly, if only labour, either through law or combination
can exercise its full strength in bargaining” (1909, pp. 162-3).
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Nicholson apparently away. For if the system is competitive, then surely
the appropriate model of analysis is also to be competitive.
Nicholson’ s championing of competition merits a closer examination
of his conception of competition, and of the manner in which he
employed the competitive model for the analysis of trade unions. In one
paper, as a preface to his discussion of trade unions and competition he
wrote : “It is so long since anyone had a good word to say for perfect
competition that a display of its excellencies ought to be as interesting as
removing the dirt from an old picture” (1896, pp. 30, 94-5 and 1902, p.
432). Nicholson drew an analogy between competition and sport. As long
as every player observed the rules of the game, the outcome would be
desirable (1908, p.219). In its most uncomplicated form Nicholson
observed how competition : “On the positive side … implies that every
person tries to attain his own economic interests regardless of the
interests of others. Negatively it is implied that the self interest is not
attained by combination or by law or by custom” (1908, p. 159). In the
labor market this competition between employers would tend to raise the
wage, while competition between workers would tend to lower it. The
outcome is the payment of equal wages for equal efficiency, with all
workers finding equal employment in terms of conditions, such as hours,
work environment etc. 13 (1896, pp. 30-1) A further outcome of a system
of competition, freedom, and natural liberty is the attainment of the
economically best distribution of wealth, each person receiving a “reward
according to dessert” (1896, p.148, 1902, pp. 233, 268).
This description of perfect competition is almost identical to the
version frequently used by modern economists, with its built in value
judgments that the existing distribution of wealth is in some sense, the
ideal distrifution. But Nicholson with this trained historical sense and his
down to earth institutional approach emphasised his awareness of the
qualifications to perfect competition. Thus he observed that various
forces modify competition. These forces could best be classified under the
single heading - custom. Custom includes habit and inertia to any change,
and habit itself includes laws, regulations of church, government,
corporation or trade union. (1902, pp. 268-81). Moreover the
requirement of knowledge on both sides of the market, and of mobility of
labor and capital would only occasionally be completely satisfied. Rents,
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quasi-rents and monopoly profits can thus arise. With respect to wages a
perfect distribution under perfect competition is possible only in a
stationary state. “As soon as we introduce change, or progress, time is
required for readjustment, and until the readjustment is made, some gain
and others lose without merit and without fault” (1908, p. 234).
The existence of various imperfections does not preclude the use of a
competitive model for Nicholson. Trade unions may by their provision of
information on market conditions and their influence on mobility of labor
increase the degree of competition. “They may bring wages nearer to the
rate that would be arrived at under really free competition; than would be
the rate actually obtained under the impetition possible in present
conditions” (1903.a, p. 74, see aslo 1902, p. 432). Even with the presence
of combinations, competition may be concealed, though really at work.
Borrowing directly from Alfred Marshall, he observed that “custom is
often a form of slowly moving competition (Marshall) … and within the
combinations labour and capital the law of substitution (Marshall) is a
form of competition.” 14 (1908, pp. 159-60. Thus, competition may be
overshadowed but never displaced by these other forces. The parallel with
Alfred Marshall’ s approach of analysing most situations with the
competitive model, while still acknowledging the existence of
imperfections, is quite striking. The difference in their approaches is only
a matter of degree. Nicholson was more straightforward in his admission
of the limitations of the competitive models, in partly competitive
situations. He openly recognised “that the idea of competition excludes
the idea of combination or association, even if the combination is in
origin and intention purely voluntary” (1908, p.211). He did not believe
that it was a distortion of reality a assume that prices were determined by
competition when considering the pure theory of exchange, though he
recognised that “the principle exception” was “in the combinations of
individuals” (1903. a, p. 27). In analysing actual labor market situations
Nicholson argued from a competitive model, but most of the time keeping
in sight the deviations from competition, and their effects. But these are
not a problem as long as “the general causes … are always at work”
(1908, p.168 and 1892, pp. 108-9).
Whether or not competitive forces are the dominant ones in any
economy, and whether they were in the British economy in the nineteenth
14

The words in emphasis are Nicholson’ s.
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century, is an empirical question. Several points emerge from the
previous discussion. Nicholson clearly made a subjective estimate of the
amount of competition in British labor markets in the nineteenth century,
and concluded that it was the dominant form. In this respect he did not
differ from Alfred Marshall. Any significant deviations from competition
due to trade unions could still be dealt with within the framework of a
competitive model. With the knowledge of hindsight it is clear that later
economists have not been satisfied with this approach, and bargaining
theories in particular, are one important outgrowth of this dissatisfaction.15
It is also clear that the use of the competitive model for analysis, the
empirical question of the existence of competition, and the moral
question that the best system is a competitive one, were intertwining
strands in Nicholson’ s approach, and cannot satistactorily be separated.

5
It has been demonstrated that Nicholson’ s approach to the theory and
analysis of trade unions was conventional and conservative, in the sense
that he argued from an essentially Adam Smithian competitive
framework. Like Alfred Marshall, his attitudes to the moral aspects of the
question of competition reflected the conventional wisdom of the
Victorian age, but from his very earliest writings these attitudes were
much more set and inflexible. There was little tendency for them to
change during his lifetime, and they were influential in determining his
theoretical and analytical approach to trade unions. Unlike Marshall,
however, Nicholson was never ill at east in the use of the competitive
mode for his examination of trade unions. He did not admit any inconsistencies in the two uses to which he put the competitive models. On the
one hand, he argued on a theoretical plane about trade unions, while still
admitting the possibility of theoretical imperfections. On the other hand,
he analysed actual situations in the light of the competitive model, while
15

See for example N.W. Chamberlain and J.W. Kuhn, (1965) and Allan Franders, ed.
(1969). It is noteworthy that one of Nicholson’ s students, John Davidson, wrote a book
in which he coined the phrase “bargain theory”, see John Davidson, (1898).
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still acknowledging the presence of institutional and other imperfections.
So Nicholson did not feel compelled to provide a rationale for either
his own preferred approach, or for any alternative approaches. Whereas
Marshall did not face the problem squarely, he was sufficiently disturbed
by it, to search for escapes via institutional changes. Nicholson’ s
assessment of the prospect of institutional developments such as cooperative prodution and distribution and profit shating, providing
alternatives to trade unions, was more down to earth and realistic. He did
not dispute that there was merit in the role played by some of these
institutions : “…no one is likely to forget that the state and trade unions
and co-operative societies have power for good.” (1902, p.432, 1908, pp.
216-7). But he did question the line of argument developed by John Stuart
Mill through W. S. Jevons to Marshall, that various forms of co-operation
in production and distribution were competing alternatives to trade
unions, as a form of worker organisation. An appeal to the facts
demonstrated that the high hopes and unwise prediction of Mill had not
materialised (See 1908, pp. 170-1, 1896, pp. 62-63). This was especially
true of co-operative production where ordinary competition and the
inferior business capacity of co-operators had brought about their
economic downfall. In the case of profit sharing, if it had succeeded then
competition would have caused it to spread. But its basic weakness was
the failure to recognise that : “In the minds of masters and men there is an
irreconcilable opposition between profits and wages … the one can only
rise at the expense of the other” (1896, p.53). It is at this point that trade
unions enter the picture. Most profit sharing schemes failed bacause they
had the entirely unrealistic aim of providing a substitute for trade unions.
The essential point to recognise was that the ordinary rate of wages was
most important, and that profit sharing could not change this.
Clearly Nicholson took a realistic stand on the question of competion
in fact, and competition in theory. He did not see other forms of worker
organisation replacing the central role of the trade union. In similar
realistic fashion he stressed that information ought to be freely available
to all actors in the economic system. Especially did he stress the
community of interests that may often exist, and the need to make clear
“the conditions under which the war between parties will take place, and
therefore of the chances of success in case of conflict” (1896, pp. 44-5).
Thus, he placed considerable faith in the successful use of methods of
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conciliation (See for examples 1908, pp. 165, 196). From which it also
followed “that the method of collective bargaining by voluntary
combinations may under existing conditions be the best method in many
industries of securing the true market price of labour” (1903. a, pp. 2, 74)
It is clear that Nicholson’ s interpretation of the trend of economic
history towards collective bargaining in Britain was correct. There is no
evidence that he had either the inclination or the ability to develop
economic theory along the same lines.
Nicholson’ s impact should not be under-estimated as a consequence.
Although he was trained at Cambridge, Nicholson can nevertheless be
regarded as a legitimate member of the continuing Scottish School. That
he was highly regarded, though as a somewhat stern and conservative
economist, is attested to by some of the obituary notices written for him.
In Scotland, Nicolson’ s influence was spread widely, not only acting
directly on his students but also on the lay audience which he reached
through his prolific and Iucid articles in the popular press. Ourside
Scotland, some of his students carried the Scottish tradition to other
universities. Among them, the most well known was a distinguished
student of Nicholson’ s, John Davidson. Davidson became Professor of
Political Economy in the University of New Brunswich (Canada) where
his teaching closely followed the model established by Nicholson. In his
writing he was, like Nicholson, an avowed free trader (See John Davidson,
1900). His best, but undeservedly little known work, dealt with the theory
of wage determination. In his book, in which he acknowledged his debt to
Nicholson, Davidson developed (and may well have coined the phrase for
the first time) the “bargain” theory of wages. He went well beyond
Nicholson’ s work in this area, explicitly taking account of the bargaining
power of trade unions and employers. His approach represents a radical
departure from the more conventional theorising of Davidson’ s teacher,
and from the other neoclassical economists including Alfred Marshall. In a
review of the book, F. Y. Edgeworth correctly pointed to a haziness or
obscurity in Davidson’ s theory, but commented that it “would repay
further investigation” (1899, p. 232). But Edgeworth was unconvinced
that there was very much new or original in the theory. That impression,
conveyed in Edgeworth’ s review, appears to have been sufficient to stifle
further interest in the theory.
Outside Scotland then, Nicholson’ s influence was extended less by his
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students than by his prolific publications. Reviewers of his books
constantly referred to Nicholson’s clarity of exposition and the breadth
and accuracy of his knowledge of economic literature. The suitability of
his books for students of economics was regarded by the reviewers as
beyond question. Nicholson’ s standing in the economics profession is
indicated by such typical comments as that it was necessary to pay “great
attention and deference to the judgement of such an authority as
Professor Nicholson” (Edgeworth, 1896, p.245). His three volume
«Principles of Political Economy» would have been used in competition
with or in conjusction with Marshall’ s and Mill’s «Principles». A
shortened, one volume version which the reviewers had called for,
«Elements of Political Economy» was published later and was regarded as
suitable for beginning students, and the “volgar” reader. 16 Among
Nicholson’ s other books, the most popular, was the collection of essays
dealing with monetary theory and policy, and related problems of
inflation (See Price, 1895, pp. 562-66). This book, which ran to three
editions, was highly commended to students by its reviewers (See also
Bastable, 1894, pp. 70-72). It presented the “essential principled of
currency … in a shape so free from technical detail and yet without any
sacrifice of scientific precision” (Bastable, 1894, p. 70). In all his books,
Nicholson presented the conventional orthodoxy. The secret of his
success in publication was that he had a gift of clarity of presentation and
felicitous arrangement of material.The prevailing mood among economists was reconciliation, and Nicholson’ s conciliatory and deferential
tone in writing about the antecedents of the neoclassical economists,
especially his attitude to Adam Smith, struck just the right chord in the
economics profession. It would be fair to say that Nicholson’s impact on
economics through his writing, even if it did not lead to some
retrogression in the discipline, at the very least powerfully reinforced the
status quo.

16

These books were reviewed in the Economic Review and in some of the smaller
fortnightly or monthly periodicals. Here references are given only to reviews in the
Economic Journal. Reviews by L.L.F.R. Price, 1893, 1898 and 1902. Review by F.Y.
Edgeworth, 1904.
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H OIKONOMIKH MEΘO∆OΛOΓIA TOY PAUL
SAMUELSON*
Aναστάσιου ∆. Kαραγιάννη

Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Tµήµα Oικονοµικής Eπιστήµης

1. Eισαγωγή
H µεθοδολογία που υιοθέτησαν και ακολούθησαν ορισµένοι από
τους σηµαντικότερους οικονοµολόγους της εποχής µας όχι µόνο θα
µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τις θεωρίες τους, αλλά θα µας δείξει
και τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να εξελιχθεί η ανάλυση των οικονοµικών φαινοµένων. Ένας από τους σηµαντικότερους οικονοµολόγους της εποχής µας είναι ο Paul Samuelson καθηγητής του M.I.T. τιµηθείς µε τον βραβείο Nόµπελ της Oικονοµικής Eπιστήµης το 1970 για τη
συµβολή του στην ανάπτυξή της.
Στο παρόν άρθρο, αρχικά, θα παρουσιάσουµε τη µεθοδολογία του
Samuelson στηριζόµενοι σε σχετικά του άρθρα. Στη συνέχεια, θα δούµε
εάν και κατά πόσο υιοθέτησε τις µεθόδους τους αυτές σε δύο από τις
σηµαντικότερες συµβολές του στην οικονοµική σκέψη : τη θεωρία της
“δεδηλωµένης προτίµησης” (revealed preference) και τη θεωρία για την
ισότητα των αµοιβών των παραγωγικών συντελεστών στο διεθνές
εµπόριο. Στο τέλος, θα εξετάσουµε τις αντιρρήσεις και σχόλια που δέχθηκε η µεθοδολογία του Samuelson.

* Tα κριτικά σχόλια του Oµότιµου Kαθηγητή του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Λ.Θ.
Xουµανίδη µε βοήθησαν να βελτιώσω το κείµενο. Eκφράζω τις ευχαριστίες µου.
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2. Θέσεις και απόψεις για την οικονοµική µεθοδολογία
O Samuelson υιοθέτησε τον “οπερασιοναλισµό” (operationalism) σαν
µέθοδο επιστηµονικής ανάλυσης. O οπερασιοναλισµός αναπτύχθηκε το
1927 από τον φυσικό επιστήµονα P.W.Bridgman. Mε τον οπερασιοναλισµό σχηµατίζουµε ένα λειτουργικό ορισµό κάθε όρο ή έννοιας που εµφανίζεται µε την εκτέλεση µιας συγκεκριµένης λειτουργίας η οποία και
παρουσιάζει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά [Hempel, 1965, σ. 123].1 Mε
τον oπερασιοναλισµό δίνουµε προσοχή όχι στο αντικείµενο ή φαινόµενο που παρατηρούµε, αλλά στη λειτουργία του και στη δυνατότητα µέτρησής του. H µέθοδολογία του οπερασιοναλισµού αφορά την κατασκευή ορισµένων κανόνων αντιστοιχίας που υποτίθεται ότι συνδέει τις
αφηρηµένες έννοιες µιας επιστηµονικής θεωρίας µε τις εµπειρικές λειτουργίες των φυσικών µετρήσεων [Blaug, 1980, σσ. 99-100].2
Στην εργασία του Foundations of Economic Analysis [1948α] ο
Samuelson εισήγαγε την άποψη ότι η Oικονοµική Eπστήµη µπορεί να
εξελιχθεί όταν οι οικονοµολόγοι προσπαθούν να ανακαλύψουν “λειτουργικά θεωρήµατα µε σηµασία”. Στην εργασία του αυτή προσπαθεί,
όπως ο ίδιος αναφέρει [1948α, σ. 3], να βρει τα κοινά συστατικά που
χαρακτηρίζουν όλα τα διαφορετικά πεδία οικονοµικής έρευνας, όπως
της παραγωγής, της κατανάλωσης, του διεθνούς εµπορίου, κλπ. Eπίσης, θέλει να δείξει ότι υπάρχουν “θεωρήµατα µε σηµασία” (meanigful
theorems) που µπορούν να παρουσιασθούν και να αποδειχτούν µαθηµατικά και τα οποία είναι κοινά σε όλα τα ερευνητικά πεδία της Oικο1
2

O οπερασιοναλισµός, όπως θεωρεί ο Hempel [1965, σ. 123] συνδέεται στενά µε τον
“λογικό εµπειρισµό”.
O Bridgman εισάγει τις εξής αρχές της οπερασιοναλιστικής ανάλυσης: 1) Για να καταλάβουµε την έννοια ενός όρου θα πρέπει να γνωρίζουµε τα λειτουργικά
(operational) κριτήρια της εφαρµογής του, και κάθε επιστηµονικός όρος µε σηµασία
πρέπει να ορίζεται διαµέσου ενός µοναδικού λειτουργικού κριτηρίου ώστε να αποφεύγονται οι αµφισβητήσεις. 3) Oι επιστηµονικοί όροι πρέπει να έχουν µια αναµφισβήτητη καθορισµένη λειτουργική σηµασία [Hempel, 1965, σ.124]. Oι υποθέσεις που
δεν επιδέχονται λειτουργικό έλεγχο, σύµφωνα µε τον οπερασιοναλισµό, απορρίπτονται σαν ασήµαντες [Hempel, 1965, σ.125]. Kατά του οπερασιοναλισµού έχει εγερθεί
η εξής ισχυρή κριτική : όλες οι µετρήσεις και οι µετρούµενες λειτουργίες προαπαιτούν µια θεωρία, και όπως απέδειξε ο Popper οι θεωρίες δεν επιβεβαιώνονται από
τις παρατηρήσεις [Wong, 1978, σ. 85].
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νοµικής Eπιστήµης [Ibid]. H ισχύς όµως τέτοιων θεωρηµάτων δεν είναι
εύκολο να πιστοποιηθεί σε σχέση µε την πραγµατικότητα, όπως παρατηρεί ο Samuelson [1948α, σ. 4], γι’ αυτό και πρέπει διαµέσου της λειτουργικής τους διάστασης να αυξάνουµε τον εµπειρισµό τους.
O Samuelson στην παραπάνω εργασία του εισάγει δύο υποθέσεις
που έχουν λειτουργική διάσταση : H πρώτη είναι ότι οι προϋποθέσεις
της ισορροπίας είναι ισοδύναµες προς τη µεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση ενός µεγέθους [1948 α, σ. 5]. H δεύτερη αφορά την “αρχή της
αντιστοιχίας” (Correspondence Principle) µεταξύ της συγκριτικής στατικής και δυναµικής ανάλυσης διαµέσου της οποίας µπορούν να εξαχθούν από µια απλή υπόθεση ορισµένα θεωρήµατα µε σηµασία [Ibid. σ.
5]. Mε την αρχή της αντιστοιχίας που δεν είναι τίποτα άλλο από µια
αόριστη γραµµή της απαγωγικής λογικής σκέψης “µπορούµε κάτω από
ορισµένες προϋποθέσεις να εξάγουµε, από την υπόθεση ότι ένα ορισµένο ρητά σύστηµα είναι δυναµικά σταθερό, διάφορες υποθέσεις για τις
ιδιότητες της συγκριτικής στατικής που είναι κατάλληλες προς µια µόνιµη µετατόπιση στην παράµετρο στην οποία αντιστοιχεί µια νέα στάσιµη κατάσταση ισορροπίας” [1955, σ. 1769). Mε απλά λόγια, µπορούµε
κάτω από την υπόθεση σταθερής δυναµικής ισορροπίας να εξάγουµε
συµπεράσµατα για τις ιδιότητες της συγκριτικής στατικής ανάλυσης.
H χρησιµότητα της συγκριτικής στατικής ανάλυσης, σύµφωνα µε τον
Samuelson [1948 a, σ. 7], προέρχεται από το γεγονός ότι µπορούµε να
προσδιορίσουµε την τάση και τη φύση µιας άγνωστης µεταβλητής του
συστήµατος που προέρχεται από µια σχεδιασµένη µεταβολή σε κάποια
από τις παραµέτρους µας. Στην πραγµατικότητα η θεωρία που εξάγουµε µε αυτό τον τρόπο συγκριτικής στατικής ανάλυσης, “είναι χωρίς περιεχόµενο µε τη λειτουργική έννοια, εκτός και εάν συνεπάγεται µερικούς περιορισµούς στις εµπειρικά παρατηρούµενες ποσότητες διαµέσου των οποίων µπορεί να αναιρεθεί” [Ibid].
O Samuelson [1963, σσ. 233-4] εξασκώντας κριτική στη µεθοδολογία
του Friedman και των νεο-Aυστριακών (π.χ. L.von Mises) αναπτύσσει
και τις δικές του σκέψεις για την κατάλληλη µεθοδολογία που πρέπει
να ακολουθείται στην Oικονοµική Eπιστήµη.
O Samuelson [1963, σ. 232] έχει χαρακτηρίσει τη µεθοδολογική θέση
του Friedman σαν F-Twist. H µέθοδος αυτή είναι µια θεωρία η οποία
µπορεί να δικαιωθεί εάν µερικές από τις συνέπειές της ισχύουν εµπειρικά σε κάποιο χρήσιµο βαθµό προσέγγισης. Mε την F-Twist στην
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ακραία της απόδοση, θεωρούµε σαν θετικό στοιχείο µιας θεωρίας το γεγονός ότι µέρος του περιεχόµενου και των υποθέσεών της είναι µη ρεαλιστικά [Ibid, σ. 233]. Σε άλλο του άρθρο ο Samuelson [1964, σ. 736],
αντικρούοντας την κριτική που του εξάσκησε ο Machlup [1964] σηµειώνει ότι η µεθοδολογική προσέγγιση F-Twist έχει ένα σοβαρό αδύνατο
σηµείο, αφού κατά την άποψή του η θεωρία αξιολογείται θετικά από
την εµπειρική της ορθότητα και αρνητικά από την αναλήθεια της. Γι’
αυτό και παρατηρεί ότι είναι εκτός ουσίας και λογικής να προβάλλονται οι εµπειρικές αδυναµίες µιας θεωρίας σαν το θετικότερο χαρακτηριστικό της.
H κριτική του Samuelson για τη µεθοδολογική θέση του F-Twist συγκεντρώνεται στα εξής σηµεία [βλ. Wong, 1973, σ. 314] :
1) Eίναι αντίφαση να υποστηρίζουµε ότι ισχύουν τα συµπεράσµατα µιας θεωρίας χωρίς να έχουν εµπειρικό περιεχόµενο οι υποθέσεις της, και
2) είναι παράλογο να υποστηρίζει κανείς, εάν µερικά από τα συµπεράσµατα µιας θεωρίας αποδειχθούν ορθά, ότι οι υποθέσεις
και η θεωρία στο σύνολό της είναι αξιόλογη παρά το γεγονός
ότι δεν έχει εµπειρική διάσταση. Kαι τα δύο αυτά σηµεία, όπως
αποδεικνύει αναλυτικά ο Wong [Ibid. σ. 315-6], δεν αντικατοπτρίζουν την πραγµατική θέση του Friedman και συνεπώς η κριτική του Samuelson είναι ατυχής και ανίσχυρη.
O Samuelson αντιτίθεται στην πλήρη αφαιρετική µέθοδο των a priori
υποθέσεων και προτάσεων των νεο-Aυστριακών, γιατί όπως παρατηρεί
[1952, σ. 62] : “δεν υπάρχουν a priori εµπειρικές αλήθειες σε κανένα πεδίο των επιστηµών. Eάν ένα πράγµα έχει µια a priori αδιάψευστη αλήθεια, τότε είναι άδειο από εµπειρικό περιεχόµενο. Πρέπει να θεωρηθεί
σαν πρόταση χωρίς περιεχόµενο µε την τεχνική έννοια της σύγχρονης
φιλοσοφίας”.3 Όπως παρατηρεί ο Wong [1973, σ. 320], ο Samuelson,
απορρίπτοντας τον απριορισµό στράφηκε στο άλλο άκρο προσπαθώντας να αναπτύξει θεωρίες που οι υποθέσεις τους είναι προτάσεις που
στηρίζονται σε παρατηρήσεις. Aλλά αυτή η επιδίωξη έχει σηµαντικές
λογικές και επιστηµολογικές αδυναµίες που είναι πολύ δύσκολο να καλυφθούν ή να ξεπερασθούν.
3

Για τις αντιλήψεις των νεοµαρζιναλιστών νεοαυστριακών, βλ. Λ. Xουµανίδης
[1993, σσ. 105-6, 1994, σσ. 168 - 183].
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Aς προχωρήσουµε τώρα στην ανάλυση των απόψεων του Smuelson
ως προς δύο βασικά µεθοδολογικά ζητήµατα : (α) τον σκοπό της Eπιστήµης, και (β) την έννοια και σηµασία της εξαγωγής θεωριών για την
ανάπτυξή της.
H επιστηµονική προσέγγιση του Samuelson έχει χαρακτηρισθεί σαν
“περιγραφισµός” (descriptivism)4 σύµφωνα µε τον οποίο µια θεωρία
δεν αποτελεί τίποτα άλλο από µια περιγραφή αυτών που παρατηρούµε
εµπειρικά [Samuelson, 1952, σ. 57, 1963, σ. 236, 1965α, σ. 772. 5 O
Samuelson αντιτίθεται στον αποκλειστικά ερµηνευτικό σκοπό της Eπιστήµης τονίζοντας ότι :
α) H ερµηνεία δεν είναι τίποτα άλλο από µια καλή περιγραφή, και
β) όλες οι γνωστές θεωρίες στις επιστήµες περιλαµβάνουν υποθέσεις και προτάσεις που έχουν εµπειρική διάσταση [Wong, 1973,
σ.319].
Ποια είναι όµως κατά τον Samuelson η προγνωστική δύναµη της Oικονοµικής Eπιστήµης; Kάτω από την παραπάνω γενική του θέση ο
Samuelson αµφισβητεί ότι τελικός σκοπός της Eπιστήµης είναι η δυνατότητα πρόβλεψης [1965β, σ. 774]. Όσον αφορά την προβλεπτική δύναµη της Oικονοµικής Eπιστήµης οι απόψεις του Samuelson είναι ρεαλιστικές και λίγο αισιόδοξες. Θεωρεί ότι η Oικονοµική Eπιστήµη δεν
οδηγεί σε µεγάλη δυνατότητα πρόβλεψης, γιατί :
1) ∆εν διαθέτει το ελεγχόµενο πείραµα που χρησιµοποιούν οι φυσικές επιστήµες,
2) τα γεγονότα και τα φαινόµενα δεν παρουσιάζονται ξεκάθαρα
στους επιστήµονες, οι οποίοι τα αντιµετωπίζουν και τα περιγράφουν µε αρκετή δόση υποκειµενικότητας, και
3) τα συµπεράσµατα της επιστήµης, ακόµη και αυτής της φυσικής
(όπως έδειξε ο Heisenberg), συνοδεύονται από την αρχή της αβεβαιότητας [1965β, σσ. 775-7].
4

5

O Bolland [1989, σσ. 33-4] διακρίνει τους οικονοµολόγους σε αυτούς που ακολουθούν την “ινστρουµενταλιστική” (instrumentalist) µεθοδολογία του Friedman, δηλ.
τη µεθοδολογία που αποσκοπεί στην επίτευξη ενός σκοπού, και σε αυτούς που ακολουθούν την “περιγραφιστική” (descriptivist) µεθοδολογία του Samuelson, δηλ. αυτή
που αποσκοπεί να περιγράψει κάτι.
H επιστηµονική γνώση κατά τον Samuelson, όπως αναφέρει ο Wong [1978, σ. 104],
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Eπιπλέον, η εξαγωγή οικονοµικών προβλέψεων από τους οικονοµολόγους είναι αρκετά παρακινδυνευµένη και συνοδεύεται από µεγάλο
κόστος σε περίπτωση που δεν αποδειχθούν ορθές [1965β, σ.779]. Bέβαια, η γνώση της Oικονοµικής Eπιστήµης βοηθά στην εξαγωγή καλύτερων προβλέψεων από ότι η πλήρη άγνοιά της [1965β, σ.777], αλλά αυτό
δεν σηµαίνει ότι οι οικονοµολόγοι πρέπει να αχολούνται µόνο µε τις
προβλέψεις.
Για τη σηµασία της εξαγωγής θεωριών στην προώθηση της Eπιστήµης, ο Samuelson, αναπτύσσει απόψεις που δεν είναι πολύ µακριά από
αυτές των Popper και Hutchison. O Samuelson ορίζει τη θεωρία [1963,
σ. 233] “σαν το σύνολο των αξιωµάτων, βασικών υποθέσεων, ή υποθέσεων που ορίζουν ρητά κάτι για την πραγµατικότητα που παρατηρούµε”. Mια θεωρία (B) προέρχεται από ορισµένες βασικές υποθέσεις (A)
και οδηγεί σε ορισµένες συνέπειες ή συµπεράσµατα (C). O Samuelson
παρατηρεί ότι τα (A), (B), (C), πρέπει να έχουν ίδια εµπειρική ισχύ, δηλαδή, εάν οι βασικές υποθέσεις είναι εµπειρικά λανθασµένες και εποµένως και η θεωρία είναι µη ρεαλιστική, τότε οι προτάσεις που εξάγουµε
από τη θεωρία δεν µπορεί να είναι ρεαλιστικές. Eπίσης, ο Samuelson,
εξετάζει την πιθανότητα σε ένα υπόδειγµα οι βασικές του υποθέσεις να
είναι ευρύτερες από τη θεωρία και η θεωρία ευρύτερη από τις συνέπειές
της. Eάν µερικές από τις συνέπειες ισχύουν εµπειρικά αλλά δεν προέρχονται από τη θεωρία, τότε δε σηµαίνει ότι η θεωρία έχει εµπειρική σηµασία. 6 Kαταλήγει συνεπώς ο Samuelson [1963, σ. 236] στο συµπέρασµα ότι : “Eάν τα αφηρηµένα υποδείγµατα περιλαµβάνουν εµπειρικές
ανακρίβειες, πρέπει να απαλλαχθούµε από τα υποδείγµατα, και να µην
δικαιολογούµε τις ανεπάρκειές τους”. 7
Mια οικονοµική θεωρία που κατασκευάζεται µε την επαγωγική µέθοδο διαµέσου των µαθηµατικών θα πρέπει κατά τον Samuelson [1954,
σ. 1764] να έχει κάποια εµπειρική σηµασία. Tο θεωρητικό υπόδειγµα
που κατασκευάζουµε δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια ιδεατή απεικόνιση του πραγµατικού κόσµου για τον οποίο όµως έχουµε παραλείψει
6

7

O Machlup [1964, σ.733] αντιδρά σε αυτό το συµπέρασµα του Samuelson παρατηρώντας ότι ποτέ δεν εξάγουµε τα αποτελέσµατα από τη θεωρία µόνο, αλλά από κάποιο
συνδυασµό της θεωρίας µε κάποια µεταβολή στις υποθέσεις.
Για µια κριτική ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της εφαρµογής
της αξιωµατικής µεθόδου και των υποδειγµάτων στην Oικονοµική Eπιστήµη βλ. την
µελέτη µας [1989, σσ. 42-5, 102-8].
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πολλές µεταβλητές [1955, σ. 1769]. O Samuelson χαρακτηρίζει τον εαυτό του άνθρωπο του κόσµου και “περιστασιακό εµπειριστή”, [1955, σ.
1769], αλλά στην ουσία είναι θετικιστής [Caldwell, 1984, σ. 137] και µάλιστα οπαδός του κριτηρίου της “διαψευσιµότητας” που ανέπτυξε ο
Popper [Backhouse, 1985, σ. 277]. Γι’ αυτό και ο Samuelson πιστεύει ότι
η οικονοµική ανάλυση πρέπει να επιδιώκει τη διαµόρφωση θεωριών
που να ερνηµεύουν την πραγµατικότητα βασισµένη σε όσο το δυνατόν
λιγότερες και καλά καθορισµένες υποθέσεις [1948a, σ. 11]. Eπίσης, δίνει δύο µέτρα σύγκρισης µεταξύ δύο οµοειδών θεωριών :
α) ∆εν απορρίπτουµε µια θεωρία εάν δεν µπορεί να εξηγήσει ένα
από τα φαινόµενα που υπάρχουν, αλλά µπορεί να εξηγήσει ορισµένα άλλα [1964, σ.737], και
β) από δύο το ίδιο απλές και κοµψές θεωρίες πρέπει να διαλέγουµε
αυτή που ερνηνεύει περισσότερα εµπειρικά φαινόµενα [Ibid. σ.
739].
Aς δούµε τώρα εάν και κατά πόσο εφάρµοσε τις παραπάνω µεθοδολογικές του αρχές ο Samuelson στην εξαγωγή θεωριών που πράγµατι
εµπλούτισαν το περιεχόµενο της Oικονοµικής Eπιστήµης; Aπό τα πολυάριθµα θεωρητικά υποδείγµατα που ανέπτυξε ο Samuelson επιλέξαµε
δύο αντιπροσωπευτικά που πιστεύουµε ότι αποδίδουν τα µεθοδολογικά του πιστεύω ως προς : α) Tη λειτουργική διάσταση των υποθέσεων,
και β) τη χρησιµότητα της ανάπτυξης θεωρητικών υποδειγµάτων. Tην
πρώτη µεθοδολογική του θέση θα την εξετάσουµε παρουσιάζοντας τη
θεωρία του περί “δεληλωµένης προτίµησης” και τη δεύτερη µε τη θεωρία της ισότητας των αµοιβών των παραγωγικών συντελεστών στο διεθνές εµπόριο.

3. Eφαρµογές µεθοδολογίας
Oι µεθοδολογικές θέσεις του Samuelson για τον οπερασιοναλισµό
και την εµπειρική διάσταση των θεωριών που αναπτύξαµε παραπάνω
εφαρµόζονται από τον ίδιο στις µελέτες του για τη βελτίωση της θεωρίας της ζήτησης. O Samuelson, µε ορισµένα άρθρα του στο τέλος της
δεκαετίας του 1930 προσπάθησε να εξάγει την καµπύλη ζητήσεως χωρίς
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να χρησιµοποιήσει την έννοια της χρησιµότητας. Σκοπός του ήταν, βασισµένος σε εµπειρικές παρατηρήσεις, να αποδείξει όλα τα συµπεράσµατα για τη µορφή και την κλίση της καµπύλης ζητήσεως που έχουν
εξαχθεί µε την ανάλυση της απόλυτης (Marshall) και τακτικής χρησιµότητας (Hicks-Allen). Ξεκίνησε αυτό το ερευνητικό του πρόγµαµµα,
όπως το έχει χαρακτηρίσει ο Wong [1978, σσ. 2 - 3], πάνω στη θεωρία
της ζητήσης το οποίο συνεχίσθηκε από τους Houthakker, Little, κ.ά., µε
βασικό στόχο να αναπλάσσει τη θεωρία αυτή και να την καταστήσει
εµπειρικά ελεγχόµενη. Aς προχωρήσουµε τώρα στην εξέταση της µεθοδολογίας που ακολούθησε ο Samuelson για να ολοκληρώσει τους στόχους του.
Όπως είναι γνωστό, ο Pareto [1909, σσ. 110 - 120] αµφισβήτησε την
έκφραση της µετρήσιµης χρησιµότητας και πρότεινε την ανάλυση της
συµπεριφοράς του καταναλωτή µε τις καµπύλες αδιαφορίας [Xουµανίδης, 1952 σελ. 57]. Oι Hicks και Allen [1934] βασισµένοι σε αυτή την
ιδέα του Pareto στράφηκαν κατά της απόλυτης χρησιµότητας που χρησιµοποίησε ο Marshall και ανέπτυξαν ένα υπόδειγµα συµπεριφοράς του
καταναλωτή που βασιζόταν στην τακτική χρησιµότητα.
O Samuelson, ακολουθώντας τα µεθοδολογικά του πιστεύω θέλησε
να προσδώσει περισσότερο εµπειρισµό στην ανάλυση της συµπεριφοράς του καταναλωτή και να την αποµακρύνει από ψυχολογικά στοιχεία
όπως αυτό που αναφερόταν σε κάποιο αόριστο µέτρο χρησιµότητας.8
H προσπάθειά του κατέληξε στην εισαγωγή της “δεδηλωµένης προτίµησης” σαν τον παράγοντα που ερµηνεύει την κανονική κλίση της καµπύλης ζήτησης, αλλά και που επιδέχεται µετρήσεις αφού στηρίζεται σε ποσότητες και τιµές, δηλαδή είναι µια οπερασιοναλιστική έννοια.9 Περισσότερο συγκεκριµένα, o Samuelson θεώρησε ότι ο όρος της χρησιµότητας είναι µια ψυχολογική έννοια που δεν επιδέχεται µέτρηση, συνεπώς
η θεωρία της ζήτησης δεν έχει καµιά εµπειρική διάσταση [Wong, 1978,
σσ. 48-9]. Aντί αυτού του όρου προτίµησε να βασισθεί σε µια έννοια
που µπορεί να παρατηρηθεί στην πραγµατικότητα και να είναι επιδεικτική
8

9

Eπειδή η ανάλυση των οικονιµικών της ευηµερίας είχε πολύ µικρό λειτουργικό περιεχόµενο, o Samuelson δεν ταυτίσθηκε απόλυτα µε την απόρριψη της υπόθεσης της
διαπροσωπικής σύγκρισηςτης χρησιµότητας µεταξύ των οικονοµούντων ατόµων
[Blaug, 1980, σ.100].
Για µια αναλυτική παρουσίαση της προσπάθειας του Samuelson να εισάγει στην οικονοµική ανάλυση τη θεωρία της δεδηλωµένης προτίµησης και των προτερηµάτων και
µειονεκτηµάτων αυτής της θεωρίας βλ. Wong [1978].
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µετρήσεως και αυτή η έννοια ήταν η “δεδηλωµένη προτίµηση” που αφορά τα αγαθά που έχουν επιλέξει οι καταναλωτές σε όρους τιµών, ποσοτήτων και εισοδήµατος. Xρησιµοποιώντας ορισµένες υποθέσεις για τη
σχέση µεταξύ δύο διαφορετικών συνδυασµών ζητουµένων αγαθών που
οδήγησαν στη διαµόρφωση ενός “ασθενούς αξιώµατος δεδηλωµένης
προτίµησης” (week axiom of revealed preference) και στηριζόµενος στη
µαθηµατική λογική, απέδειξε ότι είναι δυνατή η εξαγωγή µιας κανονικής µορφής καµπύλης ζητήσεως.
Mολονότι η θεωρία του Samuelson βασιζόταν σε λιγότερες υποθέσεις από αυτές των Hicks-Allen, δηλ. ήταν περισσότερο απλή, δεν κατόρθωσε να επικρατήσει στην οικονοµική ανάλυση για τους εξής λόγους : α) Γιατί δεν οδήγησε σε καλύτερη ερµηνεία του φαινοµένου της
ζήτησης [βλ. Wong, 1978, σ.65], β) δεν απέφυγε τη χρησιµοποίηση στοιχείων που δεν παρατηρούνται και δεν επιδέχονται µέτρηση, όπως αυτό
της ύπαρξης µιας προτίµησης [Ibid., σ.71], και γ) δεν έγινε δυνατή η
εξαγωγή ενός χάρτου καµπυλών αδιαφορίας που να βασίζεται σε στοιχεία της εµπειρίας, δηλ. παρατηρούµενα στοιχεία [Ibid., σ. 98].10 O O’
Sullivan [1987, σ. 144]], από το άλλο µέρος, παρατήρησε ότι οι οικονοµολόγοι προτίµησαν την ανάλυση της ζήτησης των Hicks-Allen, γιατί
προτιµούν να αναπτύσσουν θεωρίες βασισµένες σε υποκειµενικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την οικονοµική συµπεριφορά του ατόµου.
H µεθοδολογική θέση του Samuelson υπέρ της χρησιµοποίησης θεωρητικών κατασκευών για την εξαγωγή ουσιαστικών οικονοµικών προτάσεων εφαρµόζεται στις µελέτες του [1948b, 1949] που αφορούν την
ισότητα µεταξύ των αµοιβών των παραγωγικών συντελεστών των διαφόρων χωρών που επιτυγχάνεται διαµέσου του ελεύθερου εµπορίου.
O Samuelson, µε τη µεθοδολογία που ακολουθεί στο άθρο του [1949]
θέλει να καταδείξει ότι κάτω από την παρουσίαση απλών υποδειγµάτων είναι δυνατόν να δείξουµε κάποια αλήθεια σε ένα πολύπλοκο φαινόµενο [1949, σ.58]. Συγκεκριµένα, θέλει να αποδείξει ότι η ελεύθερη
διακίνηση των αγαθών µεταξύ των χωρών µπορεί να υποκαταστήσει

10

O Wong χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της “λογικής αναδόµησης” (logical recontruction)
µιας θεωρίας που έχει προταθεί από τον Popper και χρησιµοποιήθηκε και άλλους
φιλοσόφους, ανέλυσε την θεωρία “δεδηλωµένης προτίµησης” και κατέληξε ότι η
προσπάθεια του Samuelson στην καθιέρωση και ανάπτυξη αυτή της θεωρίας δεν κατέληξε σε απόλυτη επιτυχία λόγω των µεθολογικών αδυναµιών της [1978, σσ.4, 122-
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πλήρως την ελεύθερη διακίνηση των παραγωγικών συντελεστών σαν
παράγοντας που θα οδηγήσει στην ισότητα των αµοιβών τους µεταξύ
των διαφόρων χωρών [1949, σ. 69].
Για να φέρει σε πέρας τον σκοπό αυτό ο Samuelson ακολουθεί την
εξής µεθοδολογία : Aρχικά εισάγει οκτώ υποθέσεις πάνω στις οποίες
θα βασισθεί το υπόδειγµά του. Στη συνέχεια, χρησιµοποιεί τη λογική
αφαιρετική µέθοδο για να αποδείξει ότι “κάτω από αυτές τις υποθέσεις
η πραγµατική τιµή των παραγωγικών συντελεστών είναι ίδια και στις
δύο χώρες” [1949, σ. 59]. Oι υποθέσεις που εισάγει είναι οι εξής [1949,
σσ. 58-9] :
1) Yπάρχουν δύο χώρες η Aµερική και η Eυρώπη.
2) Παράγουν µόνο δύο αγαθά σιτάρι και ύφασµα.
3) Kάθε αγαθό παράγεται από δύο παραγωγικούς συντελεστές,
την εργασία και το έδαφος, και την παραγωγική διαδικασία λειτουργεί σε καθεστώς σταθερών αποδόσεων κλίµακος. ∆ηλαδή,
όταν διπλασιάζονται οι χρησιµοποιούµενες ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών διπλασιάζεται και το παραγόµενο
προϊόν.
4) Iσχύει η φθίνουσα παραγωγικότητα των παραγωγικών συντελεστών όταν αυξάνεται η χρησιµοποίηση του ενός και παραµένει
σταθερή η χρησιµοποίηση του άλλου.
5) Tα αγαθά διαφέρουν ως προς τη σχετική ένταση που πρέπει να
χρησιµοποιηθούν οι δύο παραγωγικοί συντελεστές για την παραγωγή τους.
6) Oι παραγωγικοί συντελεστές και στις δύο χώρες είναι ίδιοι
ποιοτικά και χρησιµοποιούνται µε την ίδια τεχνολογία.
7) Όλα τα εµπορεύµατα διακινούνται ελεύθερα µεταξύ των δύο
χωρών και δεν υπάρχουν δασµοί ή κόστος µεταφοράς, συνεπώς
επικρατούν ίδιοι λόγοι τιµών των αγαθών στις δύο χώρες. Eπίσης, δεν µπορούν να µετακινηθούν ελεύθερα από χώρα σε χώρα
οι παραγωγικοί συντελεστές.
8) Kάποια ποσότητα και από τα δύο αγαθά παράγεται και στις
δύο χώρες µε τη χρήση και των δύο παραγωγικών συντελεστών.
Για να εξηγήσει ο Samuelson γιατί η εµπειρία δείχνει διαφορετικά
αποτελέσµατα από τη θεωρία, παρουσιάζει ορισµένες καταστάσεις που
εξηγούν την ανισότητα των αµοιβών των παραγωγικών συντελεστών
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και οι οποίες θεωρούνται σαν καταστρατηγήσεις των παραπάνω ιδεατών υποθέσεων πάνω στις οποίες βασίσθηκε το συµπέρασµα του υποδείγµατος. Για παράδειγµα, σηµειώνει ότι η διαφορά τεχνολογίας που
χρησιµοποιείται στην παραγωγή αγαθών δικαιολογεί την ανισότητα
των αµοιβών των παραγωγικών συντελεστών που εξαλείφεται µόνο
εάν υποθέσουµε (όπως στο υπόδειγµα) ότι επικρατούν ίδιες τεχνολογικές συνθήκες. Συνεπώς, εάν τροποποιηθούν οι υποθέσεις η παρεκκλίνουµε από τις υποθέσεις του υποδείγµατος που οδηγούν σε πλήρη ισότητα των αµοιβών, αυτό “µας βοηθά να αντιπαραβάλουµε τα αποτελέσµατα της αφαιρετικής ανάλυσης µε τα φανερά γεγονότα της ζωής”
[1949, σ.71]. Mε άλλα λόγια, ο Samuelson προσπάθησε να ερµηνεύσει
ένα γεγονός, αυτό της ανισότητας των αµοιβών των παραγωγικών συντελεστών µεταξύ των διαφόρων χωρών, δείχνοντας τις αποκλείσεις
των πραγµατικών συµβάντων από τα ιδεατά (υποθέσεις) στα οποία
στήριξε το υπόδειγµά του.
O Samuelson [1949, σ. 63], ακολουθώντας την οπερασιοναλιστική
µεθοδολογία προσπάθησε να προσδώσει ρεαλισµό στο παραπάνω υπόδειγµά του εισάγοντας ορισµένες εµπειρικές καταστάσεις όπως η αντιπροσωπευτική επιχείρηση. Aλλά, όπως ορθά παρατηρεί ο Machlup
[1964, σελ. 735], κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται γιατί και ο όρος “αντιπροσωπευτική επιχείρηση” δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ιδεατό κατασκεύασµα που δεν έχει εµπειρική διάσταση.
Oι µεθοδολογικές θέσεις του Samuelson που αναπτύξαµε µέχρι τώρα
προκάλεσαν κριτική από οικονοµολόγους. Tην κριτική αυτή προσπάθησε µε συνέπεια να αντικρούσει ο Samuelson γι’ αυτό και η παράθεση
αυτής της µεθοδολογικής αντιδικίας είναι αρκετά εδνιαφέρουσα για να
κατανοήσουµε καλύτερα όχι µόνο τη µεθοδολογία του Samuelson αλλά
και την επιστηµονική του συνέπεια.

4. Kριτικoί της µεθοδολογίας του Samuelson
Tη σηµαντικότερη κριτική από πλευράς οικονοµολόγων κατά της
11

Mια άλλη κριτική, αλλά όχι τόσο έντονα µεθοδολογική και εποικοδοµητική, ήταν αυτή που άσκησε ο Gordon [1955β, σσ. 30-310] κατά της εργασίας του Samuelson
«Foundations of Economic Analysis». Για την ανταπάντηση του Samuelson σε αυτά
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µεθοδολογίας του Samuelson άσκησε ο Machlup.11 Σύµφωνα µε τον
Machlup [1964, σ.735], η µέθοδος που ακολουθεί ο Samuelson στο υπόδειγµα διεθνούς εµπορίου δεν έχει τίποτα να κάνει µε τον οπερσιοναλισµό αλλά είναι εφαρµογή της αφαιρετικής οικονοµικής µεθόδου. Mε τη
µέθοδο αυτή, όπως είναι γνωστό, εισάγουµε µερικές µη εµπειρικές υποθέσεις διαµέσου των οποίων εξάγουµε γενικές θεωρητικές προτάσεις
που µας βοηθούν να εξηγήσουµε ορισµένες εµπειρικές καταστάσεις του
πολύπλοκου οικονοµικού κόσµου.
O Samuelson [1964, σ. 736], ανταπαντά στην παραπάνω κριτική του
Machlup θεωρώντας ότι ο δεύτερος δεν απέδωσε ορθά τη µεθοδολογική
του διάσταση. Eπισης, αντιτίθεται στην άποψη ότι δεν έχει καµία σηµασία για την εξαγωγή επιστηµονικών συµπερασµάτων εάν το περιεχόµενο της θεωρίας είναι µακριά από την πραγµατικότητα. Όσον αφορά το
υπόδειγµα του ελεύθερου εµπορίου, ο Samuelson [1964, σ. 737] θεωρεί
ότι οι υποθέσεις που εισήγαγε στο υπόδειγµα είχαν εµπειρικό περιεχόµενο (δηλ. µπορούσαν να επικυρωθούν ή να διαψευσθούν από την
εµπειρία), και το συµπέρασµά του ότι η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών θα µπορούσε να λειτουργήσει σαν υποκατάστατο της ελεύθερης
διακίνησης των παραγωγικών συντελεστών αποδείχθηκε από την εµπειρία. O Samuelson [1964, σ. 739], προασπίζεται την ανακάλυψη της αλήθειας, όσο και υποκειµενική και να είναι, διαµέσου της χρήσης αφαιρετικών υποδειγµάτων, γιατί όπως υποστηρίζει :
α) Kάθε γεγονός έχει υποκειµενική διάσταση,
β) δεν έχει ακόµη αποδειχθεί ότι η χρησιµποίηση αφαιρετικών σχηµάτων κάνει περισσότερο κακό παρά καλό στην εξέλιξη της επιστηµονικής γνώσης, και
γ) επειδή πολλές καταστάσεις της φύσης είναι πολύ απλές, πρέπει
να προτιµάµε µια θεωρία έναντι µιας άλλης που δίνει τα ίδια
αποτελέσµατα µε γνώµονα την απλότητα και κοµψότητά της.
Όσον αφορά τον οπερασιοναλισµό υπό την αυστηρή του µορφή,
όπως θεσπίσθηκε από τον Bridgman, αµφισβητείται έντονα από τον
Machlup από φιλοσοφικής αλλά και από οικονοµικής σκοπιάς η χρησι-

12

O Machlup [1960] άσκησε δριµεία κριτική κατά του οπερασιοναλισµού βασιζόµενος
στις απόψεις των σύγχρονων φιλοσόφων. Για µια συνοπτική παρουσίαση των
αντιρρήσεων του Machlup βλ. Caldwell [1982, σσ. 190-2].
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µότητά του για την εξέλιξη της Oικονοµικής Eπιστήµης. 12 O Machlup
[1966, σ. 65], υποστηρίζει ότι στην οικονοµική ανάλυση πολύ λίγες είναι οι υποθέσεις και οι έννοιες που µπορεί να έχουν λειτουργικό καθορισµό. ∆εν αρνείται όµως και τη χρησιµότητα του λειτουργικού καθορισµού των εννοιών εάν αυτές συνδέονται µε παρατηρούµενα δεδοµένα
όσο το δυνατόν περισσότερων εννοιών και υποθέσεων, έτσι ώστε να
αυξηθεί ο εµπειρικός έλεγχος των θεωριών [Ibid. σσ. 65-5]. 13 Aπό το
άλλο µέρος, ο Wong [1978, σ. 127] παρατηρεί ότι ο περιγραφισµός του
Samuelson είναι πολύ στενή βάση για να αναπτυχθούν θεωρίες αφού οι
παρατηρήσεις δεν είναι διαφωτιστικές αλλά πρέπει να παρουσιασθούν
µε θεωρητική διάσταση.

5. Συµπέρασµα
Aπό την αναδροµή που κάναµε εξάγονται ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα για την µεθοδολογία του Samuelson και για τον τρόπο που
πρέπει να ακολουθείται η µεθοδολογική οικονοµική πρακτική.
Πρώτο : O Samuelson, δεν ακολούθησε τον ακραίο οπερσιοναλισµό
του Bridgman αλλά φάνηκε να υιοθετεί µια µεθοδολογική θέση παρόµοια µε αυτή του Hutchison [Caldwell, 1982, σσ. 189-90] για τον έλεγχο
(κυρίως τον έµµεσο) των υποθέσεων που οδήγησε στην από µέρους του
καθιέρωση πολλών θεωρηµάτων στην Oικονοµική Eπιστήµη.
∆εύτερο : O Samuelson, αν και ακολούθησε την θεωρία του περιγραφισµού σαν σκοπό της Eπιστήµης, δεν παρέµεινε στενός της οπαδός
αλλά προσπάθησε οι θεωρίες του να έχουν και ερνηνευτικό χαρακτήρα.
Tρίτο : O Samuelson, µολονότι δεν ασχολήθηκε εµπεριστατωµένα µε
την οικονοµική µεθοδολογία παρά µόνο απαντώντας σε κριτικές, έδειξε
µια συνέπεια µεταξύ των µεθοδολογικών του αρχών και του τρόπου
που ανέπτυξε πολλά σηµαντικά οικονοµικά θεωρήµατα. Ίσως αυτή η
συνέπεια που χαρακτηρίζει τις περισσότερες από τις εργασίες του να
ήταν ένας από τους λόγους που πολλοί σύγχρονοι οικονοµολόγοι ακο13

Tα µεθοδολογικά πλεονεκτήµατα της χρησιµοποίησης λειτουργικών εννοιών στην οικονοµία προσπάθησε να αναλύσει ο Gordon [1955α] προβάλλοντας τη θέση ότι οι
προβλεπόµενες µετατοπίσεις των οικονοµικών συναρτήσεων αποτελούν εργαλείο
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λούθησαν τα βήµατά του στην ανάπτυξη θεωρητικών υποδειγµάτων.
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O ΠOΛITIKOΣTPATI·TIKOΣ ΠAPAΓONTAΣ
ΣTH ∆IAMOPΦ·ΣH THΣ NAYΛAΓOPAΣ YΓPOY KAI
ΞHPOY XY∆HN ΦOPTIOY : µελετη περιπτωσεωσ της ιρακινησ εισβολησ στο κουβεϊτ το 1990
∆ρος K·NΣTANTINOY A. Zώη

T.E.I. Πειραιώς, Σχολή ∆ιοίκησης και Oικονοµίας

Tο άρθρο αυτό αναφέρεται σε ένα πολύ πρόσφατο ιστορικό γεγονός
και αφορά µια εµπειρική προσέγγιση στο γνωστικό πεδίο της ναυτιλιακής οικονοµικής µέσω της παράθεσης ορισµένων µεταβλητών που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διεθνή ναυλαγορά τα έτη 1990 και 1991.
Aναφερόµαστε συγκεκριµένα στην απόφαση του Iρακινού Προέδρου
Σαντάµ Xουσεΐν να καταλάβει το Kουβέϊτ το 1990 για οικονοµικούς
και πολιτικούς λόγους.
Aυτό που τελικά ενδιαφέρει είναι να διερευνήσουµε µέσω της εµπειρικής ανάλυσης έναν από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και προσφοράς θαλασσίων µεταφορικών υπηρεσιών στα πλαίσια
της θεωρίας των ναυλαγορών. Πρόκειται για τον παράγοντα που συγκαταλέγεται στα σχετικά επιστηµονικά συγγράµµατα (ανάλογα µε τη
φρασεολογία κάθε συγγραφέα) στους εξωγενείς απροσδιόριστους παράγοντες ή στους παράγοντες που προκαλούν έκτακτες διακυµάνσεις ή
στους παράγοντες τους σχετικούς µε τις απρόοπτες διακυµάνσεις της
ναυλαγοράς. Eιδικότερα αναφερόµαστε στον απρόβλεπτο εξωγενή παράγοντα της "απειλής πολέµου" ή/και "πολέµου".
H επίδραση του παραπάνω παράγοντα στη διαµόρφωση του επιπέδου των ναύλων, βασίζεται στο γεγονός ότι η αγορά θαλασσίων µεταφορικών υπηρεσιών έχει χαρακτήρα δευτερογενή.
Yπόψη ότι η ανάλυση που ακολουθεί ασχολείται µόνο µε τη σχέση
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(επιπτώσεις) του εν λόγω παράγοντα µε τη ναυλαγορά και όχι µε τη
ναυτιλία γενικότερα (οπότε και θα έπρεπε τότε να επεκταθούµε σε ευρύτερα θέµατα όπως το κόστος, οι τιµές των πλοίων, κλπ.)
Oι σηµαντικές ηµεροµηνίες της µελέτης µας είναι αφενός µεν η 2α
Aυγούστου 1990 όταν δηλαδή το Iράκ εισέβαλε στο Kουβέϊτ και αφετέρου η 17η Iανουαρίου 1991, ηµέρα κατά την οποία άρχισε ο πόλεµος
στον Kόλπο µε την επίθεση των HΠA και των Συµµαχικών ∆υνάµεων
κατά του Iράκ.
H µελέτη µας αναφέρεται στους παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην διαµόρφωση των ναύλων των δεξαµενοπλοίων και των
φορτηγών πλοίων ξηρού χύδην φορτίου καθώς και στην διαµόρφωση
της τιµής του πετρελαίου στην παγκόσµια αγορά.
∆εδοµένου ότι τα πλοία που εθίγησαν περισσότερο από την κρίση
στο Περσικό Kόλπο ήταν τα δεξαµενόπλοια VLCC (χωρητικότητας από
160.000 µέχρι 320.000 τόννους), θα εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας στα
δύο βασικά τους δροµολόγια, δηλαδή αυτό από Kόλπο Περσικό προς
Kόντινεντ (B. Eυρώπη) και εκείνο από Περσικό Kόλπο προς Iαπωνία.
Σε ότι αφορά τις µεταφορές ξηρού χύδην φορτίου, θα αναφερθούµε
στα δροµολόγια µεταφοράς σιτηρών από Kόλπο Mεξικού προς
Άµστερνταµ - Pόττερνταµ - Aµβέρσα (bulk carriers τύπου panamax,
55.000 τόννοι φορτίου κατά ταξίδι) και από Kόλπο Mεξικού για Iαπωνία (panamax, 52.000 τόννοι), επειδή εκτιµούµε ότι είναι τα πλέον αντιπροσωπευτικά δροµολόγια µεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου.
Aναφορικά µε το πετρέλαιο θα αναφερθούµε στην διαµόρφωση της
τιµής τεσσάρων διαφορετικών τύπων, δηλαδή του βρεττανικού πετρελαίου "brent" της Bόρειας Θάλασσας, του πετρελαίου των Hνωµένων
Aραβικών Eµιράτων "dubai", του αµερικανικού πετρελαίου "West
Texas Intermediate" και τέλος του ελαφρού ντήζελ "gasoil".
Kατά το πρώτο εξάµηνο 1990, οι ναύλοι παρουσίασαν γενικά σηµαντικές αυξοµειώσεις που οφείλοντο σε διάφορα γεγονότα της ναυτιλιακής αγοράς. Mε την εισβολή του Iράκ στο Kουβέϊτ την 2α Aυγούστου
1990 µια ανησυχία απλώθηκε στον κόσµο. H ζήτηση χωρητικότητας περιορίσθηκε και έτσι οι ναυλώσεις µειώθηκαν, ιδιαίτερα στην περίπτωση
των δεξαµενοπλοίων VLCC µε αφετηρία στον Περσικό Kόλπο.
H βραχυχρόνια περίοδος µετά την εισβολή, χαρακτηρίζεται αφενός
µεν από θεαµατική αύξηση της τιµής του πετρελαίου και αφετέρου από
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χαµηλά εισοδήµατα των πλοιοκτητών, οι οποίοι εκλήθησαν να καταβάλουν υψηλό κόστος για καύσιµα και για ασφάλιση των πλοίων τους.
Oι χρονοναυλώσεις των VLCC παρουσίασαν έντονη πτώση ενώ τα
κράτη - µέλη του OΠEK αποφάσισαν να αυξήσουν την παραγωγή τους
σε πετρέλαιο προκειµένου να αντισταθµίσουν τη διακοπή εξαγωγής πετρελαίου από το Iράκ και το Kουβέϊτ.
Oι πολυεθνικές εταιρίες πετρελαίου δέχθηκαν να καταβάλουν οι
ίδιες υψηλά ασφάλιστρα για κάλυψη των δεξαµενοπλοίων έναντι των
κινδύνων του πολέµου. Eξάλλου η διακοπή ραφιναρισµένων προϊόντων που προήρχοντο από τα διυλιστήρια του Kουβέϊτ, είχε σαν επακόλουθο την αύξηση της ζήτησης των λεγόµενων "άσπρων προϊόντων"
από άλλες περιοχές της υδρογείου και κατ’ επέκταση την αύξηση του
επιπέδου των ναύλων των δεξαµενοπλοίων µεταφοράς συναφών προϊόντων των περιοχών αυτών (π.χ. Kαραϊβική).
Aκόµα οι περισσότερες χώρες αποφάσισαν να λάβουν ειδικά µέτρα
για να αντιµετωπίσουν την κρίση στον Kόλπο. Aναφερόµαστε ιδιαίτερα στα µέτρα περιορισµού της κατανάλωσης πετρελαίου, στη χρησιµοποίηση των πετρελαϊκών τους αποθεµάτων και στη µείωση της βιοµηχανικής τους παραγωγής, αφού είναι ευνόητο ότι αυτή βασίζεται και
στη χρησιµοποίηση του εισαγόµενου πετρελαίου.
H Σαουδική Aραβία εξάλλου, αύξησε σηµαντικά την ηµερήσια παραγωγή της σε πετρέλαιο µε στόχο την αναπλήρωση των απωλεσθέντων
ποσοτήτων εξαγωγών πετρελαίου του Iράκ και του Kουβέϊτ, λόγω του
εµπάργκο που εφήρµοσαν σχεδόν όλες οι χώρες του κόσµου κατά των
δύο παραπάνω κρατών. Eκτιµάται ότι η Σαουδική Aραβία αύξησε την
ηµερήσια παραγωγή της κατά 2,5 εκατ. βαρέλια ακάθαρτου πετρελαίου.
Nα σηµειώσουµε εδώ ότι µε βάση τη συµφωνία (Φεβρουάριος 1990)
των κρατών - µελών του OΠEK, η ηµερήσια παραγωγή πετρελαίου, η
πιο υψηλή, όλου του Oργανισµού είχε καθορισθεί σε 24 εκατ. βαρέλια.
Mεταξύ των άλλων γεγονότων του ναυτιλιακού τοµέα, θα µπορούσαµε να επισηµάνουµε : το κλείσιµο του πετρελαιαγωγού της Tουρκίας
που ανάγκασε τα πετρελαιοφόρα που εκκινούσαν από τον Περσικό
Kόλπο να διανύουν µεγαλύτερη απόσταση, την αύξηση των εισαγωγών
πετρελαίου στην Aνατολική Eυρώπη από τη Mέση Aνατολή λόγω µιάς
µείωσης κατά 10% περίπου της παραγωγής πετρελαίου της πρώην
EΣΣ∆, την αύξηση της παραγωγής των διυλιστηρίων πετρελαίου στην
Kαραϊβική και την ∆υτική Eυρώπη.
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H τιµή του βρεττανικού ακάθαρτου πετρελαίου (brent) που ανήρχετο σε 20 δολλ. το βαρέλι πριν από ιρακινή εισβολή στο Kουβέϊτ, ανέβηκε στα 22 δολλ. την εποµένη της εισβολής για να φτάσει τα 36 δολλ. δύο
µήνες αργότερα.
O ναύλος για τα VLCC µε αφετηρία τον Περσικό Kόλπο που εκινείτο γύρω στα W75 της κλίµακας Worldscale πριν την εισβολή, έπεσε στα
W48-60 µέσα στους δύο µήνες που επακολούθησαν, µετά από µια δύσκολη περίοδο κατά την οποία οι ναυλώσεις που παρατηρήθηκαν ήταν
λιγοστές. Γενικότερα, όλες οι χώρες τηρούσαν στάση αναµονής, περιµένοντας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και να σταθεροποιηθούν τα πράγµατα, ενώ διάχυτος παρέµενε και ο φόβος του πολέµου. Eξάλλου, οι
ναυλωτές προσδοκώντας για µείωση της τιµής του πετρελαίου δεν προέβαιναν - στο µέτρο του δυνατού- σε ναυλώσεις πλοίων.
Kύριο χαρακτηριστικό των ναυλώσεων της περιόδου που επακολούθησε της εισβολής (και λόγω της µείωσης της κατανάλωσης πετρελαίου
από τις περισσότερες χώρες του κόσµου) ήταν ότι τα δεξαµενόπλοια
VLCC των 160.000 έως 320.000 τόννων δεν εζητούντο παρά για µεταφορά πετρελαίου ή ποσότητα του οποίου ήταν κατά πολύ λιγότερη από
αυτήν που τα VLCC είχαν δυνατότητα να µεταφέρουν (χωρητικότητα).
Oι ναυλώσεις αφορούσαν συνήθως µεταφορά 120.000 τόννων ακάθαρτου από τα VLCC, δηλ.µεταφορά ποσότητας κατώτερης από την
παραγωγική ικανότητα των πλοίων αυτών, και η οποία πολλές φορές
ήταν κατώτερη και από το µισό της ποσότητας που τα VLCC είχαν τη
δυνατότητα να µεταφέρουν. Aυτό σηµαίνει ότι η ζήτηση αντιστοιχούσε
σε µεταφορά 1.000.000 περίπου βαρελιών ακάθαρτου πετρελαίου κατά
VLCC.
Oι πλοιοκτήτες VLCC είδαν τους ναύλους των πλοίων τους να περνούν κατ’ ακολουθία από το επίπεδο των W75 σε µηδενικό επίπεδο
(απουσία ναυλωτών, µηδενική ζήτηση για ναυλώσεις), στη συνέχεια σε
W48-50 και τέλος σε επίπεδο ναύλου W60. Kαι αυτά σε διάστηµα µόνο
δύο µηνών από την ηµεροµηνία της ιρακινής εισβολής. Tο επίπεδο ναύλου W60 δεν επέτρεπε την αποκόµιση κέρδους από τους πλοιοκτήτες,
αφού αυτά εκινούντο πλέον µε καύσιµα που είχαν διπλάσια τιµή αγοράς και µε κόστος ασφάλισης σηµαντικά υψηλό, ενώ δεν θα πρέπει να
ξεχνάµε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις να VLCC ταξίδευαν µε το
ήµισυ της µεταφορικής τους ικανότητας.
Σε απόλυτους αριθµούς και εάν η τιµή W75 αντιστοιχούσε -κατά τις
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εκτιµήσεις µας- σε 15,5 δολλ. κατά µεταφερόµενο τόννο πετρελαίου, το
επίπεδο W60 που θεωρείται το υψηλότερο και καλύτερο που επετεύχθη
στο δίµηνο µετά την εισβολή δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 12,4 δολλ.
κατά τόννο, ναύλος ιδιαίτερα χαµηλός για τις συνθήκες της περιόδου.
Mε άλλα λόγια, µε ναύλο W75 και τιµή πετρελαίου τύπου brent στα
19 δολλ. το βαρέλι, η αξία του ναύλου των VLCC ήταν 1,94 δολλ. το
βαρέλι ενώ µε W60 και τιµή του brent στα 36 δολλ. το βαρέλι, η τιµή
του ναύλου ανήρχετο σε 1,55 δολλ. το βαρέλι. Eπιπλέον, το πλοίο είχε
ένα κόστος πολύ µεγαλύτερο από αυτό που είχε όταν λειτουργούσε µε
W75 πριν την εισβολή.
Aς δούµε τι σηµαίνουν τα παραπάνω από την πλευρά του εισοδήµατος των πλοιοκτητών. Aς υποθέσουµε για παράδειγµα ότι αναφερόµαστε σε ένα δεξαµενόπλοιο VLCC µεταφορικής ικανότητας (χωρητικότητας) 250.000 τόνων ακάθαρτου πετρελαίου :
- µε W75 → 250.000 t x 15,5 $ = 3.875.000 $ έσοδα του πλοιοκτήτη
- µε W60 → 250.000 t x 12,4 $ = 3.100.000 $ έσοδα του πλοιοκτήτη
∆εδοµένου ότι µετά την εισβολή ένα VLCC ήταν κατά βάση φορτωµένο µε το ήµισυ της µεταφορικής του ικανότητας, έχουµε : 125.000 t x
12,4 $ = 1.550.000 $ έσοδα του πλοιοκτήτη.
Έτσι, ο πλοιοκτήτης του παραδείγµατός µας, είδε τα έσοδά του να
µειώνονται κατά 60% (από 3.875.000 σε 1.550.000 $) για ένα ταξίδι από
Περσικό Kόλπο στην Eυρώπη και χωρίς να αναφερθούµε στα κέρδη
του ταξιδίου που ήταν ίσως µηδενικά ή ελάχιστα, λόγω του υψηλού κόστους των καυσίµων και των ασφαλίστρων. Όλη αυτή η µεταβολή των
πραγµάτων, µόνο µέσα σε διάστηµα δύο µηνών.
Eκτιµάται ότι η κρίση στον Kόλπο προκάλεσε τελικά ένα πλεόνασµα της προσφοράς, που θα πρέπει να αντιστοιχεί στην χωρητικότητα
23 δεξαµενοπλοίων VLCC µεγέθους 250.000 dwt το καθένα.
Tην 17 Iανουαρίου 1991, οι HΠA και οι Συµµαχικές ∆υνάµεις επιτέθηκαν στο Iράκ. H τιµή του πετρελαίου brent που ανήρχετο την παραµονή της επίθεσης σε 29 δολλ. περίπου το βαρέλι, έπιασε τα 33 δολλ.
την ηµέρα έναρξης του πολέµου για να πέσει την εποµένη στα 21 δολλ.
και τελικά να σταθεροποιηθεί στα 19-20 δολλ. το βαρέλι καθ’ όλη την
περίοδο του πολέµου (από 17.1.91 µέχρι 28.2.91). Mετά τη λήξη του πολέµου σταθεροποιήθηκε γύρω στα 18 δολλάρια.
Σε αντίθεση µε ότι συνέβη στους ναύλους των VLCC κατά τη διάρκεια της εισβολής (χαµηλοί ναύλοι), κατά τη διάρκεια του πολέµου το
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επίπεδο των ναύλων των VLCC ανήλθε θεαµατικά περνώντας από
W60-65 σε W85 για το ταξίδι Περσικός Kόλπος/ B. Eυρώπη. Kαι αυτό
µε χαµηλή τιµή πετρελαίου αν και το κόστος ασφάλισης ανήλθε ακόµα
περισσότερο.
H χαµηλή τιµή του ακάθαρτου πετρελαίου οφείλετο στην πίστη ολόκληρου του κόσµου για τη νίκη των HΠA/Συµµ. ∆υνάµεων και τη βεβαιότητα ότι το Iράκ θα ηττάτο, πράγµα το οποίο και συνέβη. Tο πολύ
υψηλό επίπεδο ναύλων των VLCC στον Περσικό Kόλπο ερµηνεύεται
από τον κίνδυνο που διέτρεχαν τα πλοία που εκινούντο στη ζώνη πολέµου καθώς επίσης και από τη µείωση της προσφοράς, αφού πολλοί
πλοιοκτήτες απέφευγαν να εκµεταλλεύονται τα πλοία τους στην περιοχή αυτή.
Oι ασφαλιστικές εταιρίες απαιτούσαν πλέον από του πλοιοκτήτες
ένα συµπληρωµατικό ασφάλιστρο 0,5% - 1,5% επί της ασφαλιζόµενης
αξίας του πλοίου. Yπόψη ότι ένα µέσο συµπληρωµατικό ασφάλιστρο
της τάξεως του 0,75% αντιστοιχούσε σε ένα ποσό 400 - 600 χιλιάδων
δολλαρίων για τα VLCC. Θα πρέπει πάντως να πούµε ότι κατά τη διάρκεια του πολέµου υπήρξαν ηµέρες για τις οποίες δεν παρατηρήθηκε
καµµία ναύλωση (µηδενική ζήτηση).
H περίοδος που ακολουθεί την κατάπαυση του πυρός, δηλ. από
28.2.91 και µετά, χαρακτηρίζεται από την κάθετη πτώση του επιπέδου
των ναύλων των VLCC που έφτασε στα W50-53 για το ταξίδι Περσικός
Kόλπος / B. Eυρώπη. H περιοχή του Kόλπου δεν εθεωρείτο πλέον πολεµική ζώνη. Λίγο - λίγο η εικόνα της ναυτιλιακής αγοράς επανήλθε σε
αυτή που ήταν πριν από 8 µήνες, δηλ. πριν από την εισβολή του Iράκ
στο Kουβέϊτ. H ναυλαγορά του ξηρού και υγρού χύδην φορτίου δεν
ήταν µεν πολύ ικανοποιητική αλλά οπωσδήποτε θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν κανονική, τουλάχιστον σε ότι αφορά τη µεταφορά ξηρού χύδην φορτίου.
Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στην εξέλιξη των ναύλων των δροµολογίων µεταφοράς πετρελαίου και µεταφοράς σιτηρών καθώς επίσης
και στις τιµές του ακάθαρτου πετρελαίου κατά την περίοδο που µελετούµε. Tο ενδιαφέρον µας εστιάζεται στις "ναυλώσεις κατά ταξίδι" που
επηρεάζονται άµεσα από την αγορά, ενώ οι "χρονοναυλώσεις" δεν θα
µας απασχολήσουν.
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1. ∆ροµολόγια µεταφοράς πετρελαίου :
Πλοία VLCC από Περσικό Kόλπο για B. Eυρώπη (Kόντινεντ)
και από Περσικό Kόλπο για Iαπωνία
1ο εξάµηνο 1990 → W45 - 75 για Kόντινεντ και W80 για Iαπωνία
παραµονή της εισβολής (1.8.90) → γενικά γύρω στο W75
εποµένη της εισβολής (3. 8.90) → δεν σηµειώθηκαν ναυλώσεις
από 2.8.90 µέχρι 22.9.90 → αύξηση των ναύλων για Kόντινεντ
(αλλά και για Iαπωνία) που πέρασε προοδευτικά από W48 σε
W50 και σε W60. H αγορά των καθαρών προϊόντων πετρελαίου
στην Kαραϊβική ανθούσε µε W400 κατά τόννο για φορτία παραγώγων των 30.000 τόννων. Xρονοναυλώσεις παρατηρούνται
ελάχιστες λόγω της αυξηµένης τιµής του πετρελαίου
- από 23.9.90 µέχρι την ηµέρα έναρξης του πολέµου (17.1.91) →
W60 -65 για VLCC µε κατεύθυνση Kόντινεντ και W70-75 για Iαπωνία. Oι χρονοναυλώσεις παρουσιάζουν κάποια αύξηση, αλλά
παρεµένουν σε χαµηλά επίπεδα.
- την εποµένη της έναρξης του πολέµου (18.1.91) → οι ναύλοι αυξάνονται θεαµατικά και φτάνουν W85 για το δροµολόγιο Περσικός Kόλπος / Kόντινεντ και W95 για το δροµολόγιο Περσικός
Kόλπος / Iαπωνία
- κατά τη διάρκεια του πολέµου (17.1.91 έως 28.2.91) ανισορροπία της πετρελαϊκής αγοράς στον Περσικό Kόλπο. Σε γενικές
γραµµές η κατάσταση θεωρείται ικανοποιητική µε W85 για τα
δεξαµενόπλοια µε προορισµό τη ∆ύση και µε W100-125 για αυτά
µε προορισµό την Aνατολή. Eντούτοις, υπήρξαν ηµέρες κατά τις
οποίες δεν παρατηρήθηκαν ναυλώσεις
- από το τέλος του πολέµου και για ένα µήνα αργότερα (28.2.91
έως 26.3.91) → πτώση των ναύλων που έφτασαν τα W50-53 για
το δροµολόγιο προς Eυρώπη και τα W65 περίπου για αυτό προς
Άπω Aνατολή.
Σε ότι αφορά την µεταφορά πετρελαίου άλλων περιοχών της υδρογείου, αυτή δεν φαίνεται να έχει σοβαρά επηρεαστεί ούτε από την εισβολή ούτε από τον πόλεµο. Oι µεταφορές όµως προϊόντων πετρελαίου
-
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(παράγωγα) γνώρισαν άνθιση, ιδιαίτερα στην περιοχή της Kαραϊβικής
και για φορτία των 30.000 τόννων.

2. ∆ροµολόγια µεταφοράς σιτηρών :
πλοία bulk carriers τύπου panamax 55.000 τόννων
από Kόλπο Mεξικού για Άµστερνταµ-Pόττερνταµ-Aµβέρσα(A.R.A.)
και 52.000 τόννων από Kόλπο Mεξικού για Iαπωνία
1ο εξάµηνο 1990 → Kόλπος Mεξικού για Kόντινεντ (A.R.A.) 1015 δολλ. κατά µεταφερόµενο τόννο σιτηρών και Kόλπος Mεξικού για Iαπωνία 19-27 δολλ. ο τόννος.
- την εποµένη ηµέρα της εισβολής → 11,25 δολλ. και 19-21 δολλ. ο
τόννος για τα δύο παραπάνω δροµολόγια αντίστοιχα
- 2ο εξάµηνο 1990 → 13-20 δολλ. και 25 δολλ. περίπου αντίστοιχα
- κατά τη διάρκεια του πολέµου → 18 δολλ. περίπου και 26 δολλ.
αντίστοιχα
- µετά το τέλος του πολέµου και για ένα µήνα → 18 δολλ. και 2329 δολλ. περίπου αντίστοιχα.
Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η µεταφορά ξηρού χύδην φορτίου δεν
φαίνεται να επηρεάστηκε σοβαρά ούτε από την εισβολή ούτε από τον
πόλεµο, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις µεταφορές σιτηρών αλλά και τις
µεταφορές άνθρακα (ιδιαίτερα για την κατεύθυνση προς Iαπωνία του
δευτέρου εµπορεύµατος). Για τις χρονοναυλώσεις δεν παρατηρήθηκε
κάτι αξιοσηµείωτο.
-

3. Tιµή του Πετρελαίου
-

την παραµονή της εισβολής (1.8.90) → brent Bόρειας Θάλασσας
19 δολλ. το βαρέλι, Dubai Hνωµένων Aραβικών Eµιράτων 17
δολλ. και West Texas Intermidiate (WTI) 20 δολλ. το βαρέλι,
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gasoil 180 δολλ. ο τόννος
- την εποµένη της εισβολής (3.8.90) → brent 22 δολλ. το βαρέλι
- δύο µήνες µετά την εισβολή (22.9.90) → brent 36, Dubai 30, WTI
33 δολλ. το βαρέλι, gasoil 286 δολλ. το τόννος
- πέντε µήνες µετά την εισβολή (27.12.90) → 27 δολλ., 22 δολλ. και
27 δολλ. το βαρέλι αντίστοιχα για τους τρείς τύπους πετρελαίου,
gasoil 236 δολλ. ο τόννος
- την παραµονή του πολέµου (16.1.91) → brent 29 δολλ. το βαρέλι
- την ηµέρα έναρξης του πολέµου (17.1.91) → brent 33 δολλ. το
βαρέλι
- την εποµένη έναρξης του πολέµου (18.1.91) → brent 21 δολλ. το
βαρέλι
- κατά τη διάρκεια του πολέµου → brent 17-20 δολλ. το βαρέλι
(κατά βάση 19-20 δολλ.)
- ένα µήνα µετά το τέλος του πολέµου (26.3.91) → brent 18 δολλ.,
Dubai 15 δολλ. και WTI 19 δολλ. το βαρέλι, gasoil 165 δολλ. ο
τόννος.
H γενική διαπίστωση που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι δεν
είναι ο πόλεµος αλλά η εισβολή που προκάλεσε την µεγαλύτερη αύξηση
στην τιµή του ακάθαρτου πετρελαίου, τιµή που έφτασε στο µέγιστο σηµείο της κατά τη διάρκεια της περιόδου που επακολούθησε την εισβολή
(από 1.8.90 µέχρι 22.9.90 η τιµή διπλασιάστηκε). Λίγο µετά τη λήξη του
πολέµου, η τιµή του πετρελαίου έπεσε στο επίπεδο που βρισκόταν 8 µήνες πριν, δηλαδή προ της Iρακινής εισβολής στο Kουβέϊτ.
Tο τι σηµαίνουν αναλυτικά όλες οι παραπάνω µεταβολές της τιµής
του πετρελαίου είναι ζήτηµα αρκετά ευρύ.
Πάντως οι επιπτώσεις των µεταβολών δεν θα πρέπει να αναζητηθούν µόνο στο µακροοικονοµικό τοµέα (σχέση προσφοράς και ζήτησης
πετρελαίου στο διεθνές εµπόριο και επιπτώσεις στην προσφορά και ζήτηση πλοίων για ικανοποίηση των µεταφορών).
Iδιαίτερα θα πρέπει να προσεχθεί ο µικροοικονοµικός τοµέας στο
επίπεδο της ναυτιλιακής επιχείρησης αφού µια µεταβολή στην τιµή του
ναύλου σχετίζεται άµεσα µε τα έσοδα και τα κέρδη του πλοικτήτη δεδοµένου του κόστους του πλοίου γενικά, ενώ µια µεταβολή στην τιµή του
πετρελαίου σχετίζεται και µε το κόστος του συγκεκριµένου ταξιδίου µε
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την έννοια των εξόδων για καύσιµα.
Yπόψη ότι ένα πλοίο - ανάλογα βέβαια µε το µέγεθος, την ηλικία και
τον τύπο του- καταναλώνει αρκετές δεκάδες τόννους πετρέλαιο την
ηµέρα για την κίνησή του και ένας αριθµός αναγκαιούντων ηµερήσιων
καυσίµων της τάξης των 50 ή 70 τόννων είναι αρκετά συνήθης κατά τον
πλού, το δε κόστος καυσίµων είναι µαζί µε τα ασφάλιστρα και τα έξοδα
του πληρώµατος τα σηµαντικότερα κονδύλια στο συνολικό κόστος του
ταξιδίου.
Tο ζήτηµα είναι ότι η βραχυχρόνια διατάραξη της ναυλαγοράς και
της εσωτερικής τάξεως της επιχείρησης σε ότι αφορά η λήψη των αποφάσεων που µπορεί να φθάνει µέχρι και σε παροπλισµό του πλοίου,
δεν έχει πάντοτε τα αίτιά της σε αµιγώς οικονοµικές συγκυρίες ή σε καθαρά ναυτιλιακές διακυµάνσεις (κυκλικές διακυµάνσεις - ναυτιλιακός
κύκλος) αλλά µπορεί να έχει σαν γεννεσιουργά αίτια και τις επεµβάσεις
που επέρχονται στο διεθνές πολιτικό στερέωµα. Mε άλλα λόγια ένας
εξωγενής απροσδιόριστος παράγοντας δεν είναι κάτι το σπάνιο.
Oι επεµβάσεις αυτές είναι δύσκολο να προβλεφθούν γιατί τις περισσότερες φορές είναι αιφνίδιες και έκτακτες. ∆εν είναι όµως καθόλου
απίθανο να δηµιουργήσουν διάφορες καταστάσεις στη ναυτιλία και µετά ακόµα από τη βραχυχρόνια περίοδο διάρκειάς τους.
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BIBΛIOKPIΣIAI - BOOK REVIEWS
TERENCE HUTCHISON [1992] : Changing Aims in Economics ,
Hennipman Foundation Lectures in Economics, εκδ.
Blackwell Publishers, Oxford, U.K., ISBN 0-631-18498-8, σσ.
i-xi, 1-186
O Hutchison στην πρόσφατη αυτή εργασία του κάνει µια σύντοµη
ιστορική επισκόπηση από τις ηµέρες του Petty µέχρι των ηµερών µας
για να δείξει ότι ο σκοπός της οικονοµικής επιστήµης έχει θεαµατικά
αλλάξει. H βασική του θέση είναι ότι η σύγχρονη Oικονοµική Eπιστήµη
έχει πάψει να ασχολείται µε εµπειρικά προβλήµατα γι’ αυτό και έχει
αποδυναµωθεί η συµβολή της στη χάραξη κατάλληλης οικονοµικής πολιτικής για την αποφυγή των κρίσεων. O Hurchison [σσ. 6-7] υποστηρίζει ότι η Oικονοµική σαν Eπιστήµη έχασε τον δρόµο της και από επιστήµη που θα παρείχε συµβουλές οικονοµικής πολιτικής έγινε επιστήµη
που αποσκοπεί µόνο στη γνώση.
O Hutchison [σσ. 1-2] αρχίζει την ανάλυσή του από την εποχή του
Petty δείχνοντας πως η συλλογή στατιστικών στοιχείων οδήγησε σε
ορισµένες κατευθύνσεις οικονοµικής πολιτικής και θεσµούς µε σκοπό
της ανθρώπινης διαβίωσης. Aπό την αρχή όµως του 20ου αιώνα η Oικονοµική Eπιστήµη άρχισε να παραµελεί τα πραγµατικά οικονοµικά
προβλήµατα και να εκφράζει απόψεις για τη λύση τους [σσ. 8-9]. Kατά
τον Hutchison [σ.10] εξαιτίας της αποµάκρυνσης της οικονοµικής επιστήµης από την εµπειρική εξέταση και γνωµοδότηση επί των επιστήµης
από την εµπειρική εξέταση και γνωµοδότηση επί των πραγµατικών
προβληµάτων, δεν είχε επιβοηθηθεί η άσκηση δέουσας οικονοµικής πολιτικής µε αποτέλεσµα τη µεγάλη και συνεχή κρίση του 1929.
Aπό το τέλος του B' Παγκοσµίου Πολέµου και τη µεγάλη επίδραση
του Keynes άρχισε η εντατικότερη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων µε απώτερο σκοπό να προσλάβει περισσότερο εµπειρικό
περιεχόµενο η Oικονοµική Eπιστήµη και συγκεκριµένα ο κλάδος της
µακροοικονοµικής. Mετά από λίγα όµως χρόνια αυτή η τάση εξασθένισε και επανεµφανίσθηκε η αφαιρετική µέθοδος που έχει ακόµα πιο έντονο φορµαλιστικό χαρακτήρα αποµακρύνοντας έτσι ακόµη περισσότερο
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την Oικονοµική Eπιστήµη από την πραγµατικότητα [σσ. 12-3]. O
Hutchison επικαλείται τις αρνητικές θέσεις για την έντονη µαθηµατικοποίηση και τον παραµερισµό του εµπειρικού ελέγχου των οικονοµικών
που πήραν τη δεκαετία του 1970 οι Ward, Leontief, Worswick, κ.α. Oι
θέσεις αυτές στηρίχθηκαν στις εξής [σσ.17-23] αρνητικές συνέπειες της
έντονη µαθηµατικοποίησης της Oικονοµικής Eπιστήµης :
1) H µαθηµατική εντατικοποίηση των οικονοµικών τα αποµάκρυνε από την πραγµατικότητα, µε αποτέλεσµα την εξαγωγή πολλών άχρηστων συµπερασµάτων.
2) Aποµακρύνθηκε η Oικονοµική Eπιστήµη από το άµεσο και
απώτερο παρελθόν της, µε αποτέλεσµα να µην γίνονται προτάσεις βελτίωσης της ανθρώπινης ευηµερίας.
3) H διδασκαλία των οικονοµικών έχει αποµακρυνθεί από τη διασύνδεση των οικονοµικών αρχών και συµπερασµάτων µε τα
πραγµατικά οικονοµικά προβλήµατα και έχει γίνει περισσότερο
µια διδασκαλία µαθηµατικής υφής. Aπό τις τρεις αυτές αρνητικές συνέπειες ο Hutchison επικαλούµενος την εµπειρική µελέτη
των Klamer και Colander (1990) τονίζει τις µεγάλες συνέπειες
της τρίτης, καταλήγονται στην προειδοποίηση ότι οι σπουδαστές των οικονοµικών θα γίνονται µέτριοι µαθηµατικοί αλλά
κακοί οικονοµολόγοι [σ. 26-7]. Oι αδυναµίες αυτές της έντονης
µαθηµατικοποίησης της Oικονοµικής Eπιστήµης έχουν επαρκώς αναλυθεί για τη θεωρία της γενικής οικονοµικής ισορροπίας στην εργασία µας Γενική Oικονοµική Iσορροπία : Kριτική
Aνάλυση του Σύγχρονου Yποδείγµατος, [Πρόλογος Kαθηγητή
Λ.Θ. Xουµανίδη, εκδ. Σταµούλης, 1989, Πειραιάς, κεφ. 4 που
πρόκειται να επανεκδοθεί].
Στο Kεφάλαιο E' της εργασίας του, o Hutchison, επιχειρώντας να
εξηγήσει τις αιτίες της επανάστασης, όπως την αποκαλεί, των φορµαλιστικών - αφαιρετικών υποδειγµάτων καταλήγει σε µια κοινωνιολογική
και σε µια µεθοδολογική ερµηνεία του φαινοµένου. Σύµφωνα µε τον
Hutchison, η έντονη µαθηµατικοποίηση της Oικονοµικής Eπιστήµης είναι αποτέλεσµα της αύξησης του αριθµού των οικονοµολόγων κυρίως
στις H.Π.A. Aυτή η αύξηση προκάλεσε ανταγωνισµό µεταξύ τους που
οδήγησε στην παραγωγή µελετών πτωχών σε οικονοµικές γνώσεις αλλά
µε νέες µαθηµατικές τεχνικές [σσ. 32-3]. H αντίληψη αυτή δικαιολογείται και από το γεγονός ότι άρθρα τέτοιου είδους, δηλ. πλήρως µαθηµα-
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τικοποιηµένα και έντονα αφαιρετικά ήταν ανώδυνα από πλευράς πολιτικής. Aπό το άλλο µέρος, µετά τη δεκαετία του 1960, αυξήθηκε η τάση
των οικονοµολόγων να ακολουθούν τη καθαρά αφαιρετική µέθοδο µε
αποτέλεσµα να παραµεληθεί σε µεγάλο βαθµό η εµπειρία. Mε αυτή την
έντονη αφαιρετική µεθοδολογική προσέγγιση, όπως σηµειώνει ο συγγραφέας [σ. 38], “δεν αποκτήσαµε σηµαντικές γνώσεις”.
Στρεφόµενος στη συνέχεια ο Hutchison σε θέµατα µεθοδολογίας συµπεραίναι, αφού πρώτα εξετάζει την τάση των Bρετανών οικονοµολόγων να ακολουθούν τους Aµερικανούς συναδέλφους τους, στην έντονη
µαθηµατικοποίηση της οικονοµικής [κεφ. 6], ότι η καταλληλότητα του
µεθοδολογικού ελέγχου εξαρτάται από τον σκοπό της Eπιστήµης : εάν
επιδιώκεται όµως η Eπιστήµη χάριν της Eπιστήµης, τότε θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν κριτήρια Λογικής, εάν όµως η Eπιστήµη έχει σαν στόχο την απόκτηση γνώσεων για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, τότε
είναι αναγκαίος ο συγκερασµός της επαγωγής µε τη λογική παραγωγή
και η εφαρµογή εµπειρικών κριτηρίων [σσ. 46-7].
Tο θέµα του προβλεπτικού στόχου της Oικονοµικής Eπιστήµης θίγει
στα επόµενα δύο Kεφάλαια [κεφ. 9,10] ο Hutchison. Aφού σηµειώσει
ότι µεγάλη πλειοψηφία οικονοµολόγων εργάζονται σε επιχειρήσεις και
σε κυβερνήσεις µε σκοπό την εξαγωγή προβλέψεων [σσ. 68-9], συµπεραίνει ότι παρά τα µειονεκτήµατα που έχουν οι στοχαστικές οικονοµικές προβλέψεις θα είναι περισσότερο αδύνατες εάν δεν αυξηθούν οι
γνώσεις µας για τη λειτουργία του πραγµατικού κόσµου [σ. 82]. Για τον
λόγο αυτό, προτείνει την αύξηση των εµπειρικών δεδοµένων και τη
χρησιµοποίησή τους για την αύξηση του εµπειρικού ελέγχου των υποδειγµάτων και την εξαγωγή περισσότερο ακριβών προβλέψεων [σ. 87].
Στα τελικά του συµπεράσµατα µε τη µορφή “υστερόγραφου” ο
Hutchison τονίζει και πάλι την αντίθεσή του για την εντατική µαθηµατικοποίηση της Oικονοµικής Eπιστήµης και την αξιωµατικοποίησή της
χωρίς την αύξηση του εµπειρικού της περιεχόµενου. Eπίσης, θεωρεί ότι
η φορµαλιστική επανάσταση θα φθάσει στο τέλος της αρκεί να µεταβληθούν τα προγράµµατα οικονοµικών σπουδών στα Πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα και να στραφούν σε περισσότερες οικονοµικές γνώσεις.
H σηµαντική από µεθοδολογικής σκοπιάς αυτή εργασία του
Hutchison δεν εξαντλεί τη σπουδαιότητά της για τον αναγνώστη µόνο
στο κύριο κορµό του βιβλίου. Oι υποσηµειώσεις του που καλύπτουν
ογδόντα περίπου σελίδες και παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου, ώστε
ο αναγνώστης να µπορεί να διαβάσει το βιβλίο χωρίς να διακόπτει τη
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συνέχειά του, είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Eιδικότερα, στις υποσηµειώσεις του 2ου κεφαλαίου παρουσιάζονται αναλυτικά οι θέσεις των
Marshal, Piqou, Pareto, Walras κ.α. για τη σκοπιµότητα της οικονοµικής
επιστήµης στην εξαγωγή προτάσεων οικονοµικής πολιτικής. Eπίσης, οι
υποσηµειώσεις του 4ου κεφαλαίου είναι ενδιαφέρουσες γιατί περιέχουν
µια συνοπτική παρουσίαση του διαφορετικού περιεχοµένου και στόχου
των οικονοµικών σπουδών στα πανεπιστήµια της Mεγάλης Bρετανίας
και των H.Π.A. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέµα των υποσηµειώσεων είναι
αυτό των σελίδων 134-148 όπου ο Hutchison ασκεί λεπτοµερή κριτική
στη Pητορική της οικονοµικής επιστήµης που πρεσβεύει ο D. McClosky.
Συµµεριζόµενοι τη θέση του Hutchison είναι προσωπική µας άποψη
ότι για να βελτιωθούν οι αποδόσεις της οικονοµικής επιστήµης σε
όρους χρησιµότητας για την ανθρωπότητα, θα πρέπει να απαγκιστρωθεί από την εντατική µαθηµατικοποίηση και να κατευθυνθεί εντατικότερα στη χρήση εµπειρικών δεδοµένων όχι µόνο για την αξιολόγηση
των συµπερασµάτων της, αλλά και για τη θέσπιση των υποθέσεών της,
γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να εξάγουµε γνώσεις από την Oικονοµική Iστορία. Eπίσης, θα πρέπει οι οικονοµολόγοι που θα ασχολούνται
µε τον εµπειρικό έλεγχο των υποδειγµάτων και θεωριών να απεµπολήσουν κάθε µανδύα ιδεολογικής ή στενά συµφεροντολογικής προκαταλήψεως, για να γίνει δυνατή η αντικειµενική αξιολόγηση προτάσεων οικονοµικής πολιτικής.
Tο βιβλίο αυτό πιστεύουµε ότι θα ωφελήσει όχι µόνο τους σπουδαστές των οικονοµικών και τους επιστήµονες που ασχολούνται µε την
οικονοµική µεθοδολογία, αλλά θα αποδειχθεί χρήσιµο και σε κάθε επιστήµονα οικονοµολόγο που θα ήθελε να πάρει µια “γεύση” για τη σηµερινή “κατάσταση της οικονοµικής επιστήµης”. Eιδικότερα για τους
Έλληνες αναγνώστες, πιστεύουµε ότι θα τους κάνει να σκεφθούν εάν
και κατά πόσο θα είναι ωφέλιµη η εντατικοποίηση των µαθηµατικών
οικονοµικών και να σταθµίσουν βάσει της εµπειρίας των άλλων χωρών, που τόσο εύστοχα περιγράφει ο Hutchison σε αυτό το βιβλίο του,
το κόστος σε εµπειρικό περιεχόµενο που καλείται να πληρώσει η επιστήµη, και γιατί όχι και η κοινωνία, αφού η άµεση βοήθεια των οικονοµολόγων για τη λύση των προβληµάτων της θα µειωθεί.
ANAΣTAΣIOΣ ∆. KAPAΓIANNHΣ
Πανεπιστήµιο Πειραιώς-Tµήµα Oικονοµικής Eπιστήµης
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KAKAMBOURAS, DEMETRIOS : British Politics, Byron and the
Greeks in 1821, Iστορητής [Historetes], Athens, 1993, pp.
254
In publishing this study, Mr. Kakambouras, Doctor of Modern Greek
History at the University of Athens, utilised his doctoral treatise, without,
of course, failing to give it new shape by further Kakambouras. Demetios.
British Politics, Byron and the elaboration and addition of new chapters,
in order to shed light on the period in question.
From the beginning, the reader is presented with bibliographical sources,
some of which have never been published, treated in depth and in
comparison with each other, so as to expose in detail the events of the
period investigated by the writer. The reader will be informed of the
actions of the Philhellenic Committee of London and the daily practice of
the English Services, as well as the dark role of financial and political
circles in unison, who granted the all so important for the progress of
things in Greece 1st National Loan. Moreover, the writer unveils Lord
Byron’ s part in the Greek question in general and his effort to draw
Greece towards England, at the same time preventing the intervention of
France and Russia in the life of the New Greek State. And he does not
forget to note that for the Greeks, Byron still is remembered as a martyr,
and still lives on as a legend, which has proved a huge benefit for the
English policy in Greece.
But Dr. Kakambouras’ remarks are not confined to these matters : he
proceeds to explain what caused the national civil conflict which would
lead to a new Greece in the role of an advanced front for England in the
southeastern Mediterranean, a sort of watchdog for the interests of the
Empire. The writer is favourably inclined towards George Canning - as
can be deduced by his sources - whom he considers a greater philhellen
than Byron, mentioning at the same time that according to many sources,
Greek and others, the former was invisibly manipulating the latter’ s
actions throught the English Secret Services and the "philhellenic" agents.
Mr Kakambouras also attempts to annul the liability attributed to
Andreas Louriotis by some historians, while putting the blame on I.
Orlandos for the squandering of both loans, especially of the second,
which vanished somewhere between England and America, due to the
stock market circles who contributed to the grant.
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We must note, however, that although he utilised a very rich bibliography, Mr. kakambouras has not used any sources of Economic History,
with the exception of course of one major work by the great economic
historian Andreas Andreades. But since that time, many other works have
been published, which would further assist the able writer in the matter he
undertook to investigate, and which might have modified his judgements
upon certain issues. The same can be said of the work of our historian A.
Vakalopoulos, The History of Modern Greece, Athens 1993.
But this does not diminish Dr. Kakambouras’ efforts : the study of his
book is recommended to anyone with the intention of writing something
on an area of the Modern History of our Nation.
L. Th. HOUMANIDIS
Emeritus, University of Piraeus
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ΛHΦΘENTA BIBΛIA, ΠEPIO∆IKA, APΘPA BOOKS, MAGAZINES AND ARTICLES RECEIVED
ΦIΛO∆HMOΣ : Περί Oικονοµίας, Aπόδοσις στην Nεοελληνική : Eυστάθιος Mανιάτης, Πρόλογος - Σχόλια : Xρήστος Mπαλόγλου, εκδ. Eλεύθερη Σκέψις, Aθήνα, 1994, σσ. IV + 164.
H ανωτέρω µελέτη, προϊόν συνεργασίας ενός φιλολόγου και ενός
οικονοµολόγου, καλύπτει ένα κενό δια την µελέτην της οικονοµικής
σκέψεως των Eλλήνων κατά την Eλληνιστικήν εποχήν, η οποία δεν έχει
απασχολήσει µέχρι σήµερον συστηµατικως τους ερευνητάς. ∆ια τον λόγο αυτό συνιστάται προς µελέτη δια κάθε ενδιαφερόµενο, που µελετά
την οικονοµικήν σκέψιν των Eλλήνων και ιδιαιτέρως αυτής της περιόδου.
E.E. ΠANA - X.Π. MΠAΛOΓΛOY : Tο Λαυρεωτικό Zήτηµα και η ίδρυση του Xρηµατιστηρίου Aξιών Aθηνών, Mια στατιστική
ανάλυση, Aθήνα, 1994, σσ. XVI + 198.
Eνδελεχής και λεπτοµερής διαπραγµάτευσις ενός πολυπλόκου ζητήµατος το οποίον συνετάραξε την πολιτικήν, κοινωνικήν και οικονοµικήν ζωήν της Eλλάδος κατά το δεύτερον ήµισυ του 19ου αιώνος. O
αναγνώστης θα εύρη ενδιαφέρουσας πλευράς του εν λόγω ζητήµατος, που
αποτελεί συµβολή εις την µελέτην της νεωτέρας Eλληνικής Oικονοµικής
Iστορίας.
D. MAGNUSSON - B. TIRESTAND : "A Holistic View of Personality : A
Model Revisited", Annual Revue of Psychology, No 44, 1993,
pp. 427 - 452.
A. RUGINA : "A long journey to the Third Revolution in Economic
Thinking", εις International Journal of New Ideas, Vol. III,
No. 1-2, 1994.

THE JOURNAL OF ECONOMIC METHODOLOGY , Vol. I, No. 1,
June, 1994.
HISTORY OF POLITICAL ECONOMY, Vol. 26, No. 3, 1994.
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW IDEAS, Vol. II, No. 1-2, 1993.
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