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Επιστημονικη, Επιτροπη,
Ιωάννης Βαβούρας Ομο$ τιμος Καθηγητη$ ς, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον
Πανεπιστη$ μιο
Ελευθέριος Βόγκλης Επι$κουρος Καθηγητη$ ς, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον
Πανεπιστη$ μιο
Σταύρος Δρακόπουλος Καθηγητη$ ς, Τμη$ μα Ιστορι$ας και Φιλοσοφι$ας της
Επιστη$ μης, Ε.Κ.Π.Α.
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης Αναπληρωτη$ ς Καθηγητη$ ς, Κοσμη$ τορας Σχολη$ ς
Οικονομικω$ν και Πολιτικω$ν Επιστημω$ν, Α.Π.Θ., & Προ$ εδρος του Ι.Κ.Ε. Δ.
Μπα$ τσης
Ιωάννης Θεοδοσίου Καθηγητη$ ς, Chair in Economics, University of Aberdeen,
& Αντιπρο$ εδρος του Ι.Κ.Ε. Δ. Μπα$ τσης
Νίκος Θεοχαράκης Καθηγητη$ ς, Τμη$ μα Οικονομικω$ν Επιστημω$ν, Ε.Κ.Π.Α.
Δημήτρης Καλτσώνης Αναπληρωτη$ ς Καθηγητη$ ς, Τμη$ μα Κοινωνικη$ ς Πολιτικη$ ς,
Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο
Ανδρονίκη Καταραχιά Αναπληρω$τρια Καθηγη$ τρια, Κοσμη$ τορας Σχολη$ ς
Οικονομικω$ν Επιστημω$ν, Πανεπιστη$ μιο Δυτικη$ ς Μακεδονι$ας
Βασίλης Κέφης Καθηγητη$ ς, Κοσμη$ τορας Σχολη$ ς Επιστημω$ν Οικονομι$ας και
Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο Γρηγο$ ρης Κο$ ρδας Επι$κουρος
Καθηγητη$ ς, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο
Γεώργιος Μαγούλιος Καθηγητη$ ς, Προ$ εδρος του Τμη$ ματος Οικονομικω$ν
Επιστημω$ν, Διεθνε$ ς Πανεπιστη$ μιο της Ελλα$ δος Γιω$ργος Μαρη$ ς Αναπληρωτη$ ς
Καθηγητη$ ς, Τμη$ μα Μεσογειακω$ν Σπουδω$ν, Πανεπιστη$ μιο Αιγαι$ου
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Θεόδωρος Μαριόλης Καθηγητη$ ς, Προ$ εδρος του Τμη$ ματος Δημο$ σιας Διοι$κησης,
Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο, & Διευθυντη$ ς της Ο.Μ.Σ.Ο, και Ι.Κ.Ε. Δ. Μπα$ τσης
Σάββας Μαυρίδης Αναπληρωτη$ ς Καθηγητη$ ς, Τμη$ μα Διοι$κησης Οργανισμω$ν,
Μα$ ρκετινγκ και Τουρισμου$ , Διεθνε$ ς Πανεπιστη$ μιο της Ελλα$ δος, & Ι.Κ.Ε. Δ.
Μπα$ τσης
Αθανάσιος Μποχώτης Με$ λος ΣΕΠ, Σχολη$ Ανθρωπιστικω$ν Επιστημω$ν, Ελληνικο$
Ανοικτο$ Πανεπιστη$ μιο (Ε.Α.Π.), & Ι.Κ.Ε. Δ. Μπα$ τσης
Χαράλαμπος Οικονομίδης Ομο$ τιμος Καθηγητη$ ς, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης,
Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο, & Ι.Κ.Ε. Δ. Μπα$ τσης
Πολυξένη Παπαδάκη Καθηγη$ τρια, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον
Πανεπιστη$ μιο
Ηλέκτρα Πιτόσκα Καθηγη$ τρια, Τμη$ μα Λογιστικη$ ς & Χρηματοοικονομικη$ ς,
Πανεπιστη$ μιο Δυτικη$ ς Μακεδονι$ας
Νικόλαος Ροδουσάκης Ερευνητη$ ς, Κε$ ντρο Προγραμματισμου$ και Οικονομικω$ν
Ερευνω$ν (Κ.Ε.Π.Ε.), & Ο.Μ.Σ.Ο, και Ι.Κ.Ε. Δ. Μπα$ τσης
Ολυμπία Σελέκου Διευθυ$ ντρια Ιστορικω$ν Ερευνω$ν, Εθνικο$ Κε$ ντρο Κοινωνικω$ν
Ερευνω$ν (Ε.Κ.Κ.Ε.), & Γενικη$ Γραμματε$ ας του Ι.Κ.Ε. Δ. Μπα$ τσης
Γιώργος Σώκλης Ερευνητη$ ς, Κε$ ντρο Προγραμματισμου$ και Οικονομικω$ν Ερευνω$ν
(Κ.Ε.Π.Ε.), & Ο.Μ.Σ.Ο, και Ι.Κ.Ε. Δ. Μπα$ τσης
Βασίλης Χουλιάρας Προ$ εδρος της Εταιρι$ας Οικονομολο$ γων Θεσσαλονι$κης
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Κατα, λογος Συγγραφε, ων
Χαράλαμπος Αράχωβας Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ)
carachovas@esee.gr
Xαρά Βαβούρα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
cvavoura@econ.uoa.gr
Ιωάννης Βαβούρας Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειον
Πανεπιστήμιο
vavouras@panteion.gr
Νίκος Χ. Βαρσακέλης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
barsak@econ.auth.gr
Δέσποινα Κεσπέρη Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο, και
Ομάδα Μελέτη Σραφφαϊανών Οικονομικών
depykesperi@gmail.com
Περικλής Κουραχάνης Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον
Πανεπιστήμιο
perikliskou@gmail.com

Θεόδωρος Κουτρούκης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
tkoutro@econ.duth.gr
Φώτης Κουτσόπουλος Υποψήφιος διδάκτωρ, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
fkoutsopoulos@gmail.com
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Μανόλης Μανιούδης Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ)
και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος
manioudis@esee.gr
Θεόδωρος Μαριόλης Καθηγητη$ ς, Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης,
Πάντειον Πανεπιστήμιο, Ομάδα Μελέτη Σραφφαϊανών Οικονομικών, και Ι.Κ.Ε.
Δημήτρης Μπάτσης
mariolis@hotmail.gr
Όλγα-Χαριτωμένη Μιχάλη Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο
michaliolina@gmail.com
Χρήστος Π. Μπαλόγλου Διδάκτωρ Οικονομικής Ιστορίας
chrisbaloglou62@gmail.com
Απόστολος Οικονομίδης Υποψήφιος διδάκτωρ, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης,
Πάντειον Πανεπιστήμιο
economidis@hotmail.com
Χαράλαμπος Οικονομίδης Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης,
Πάντειον Πανεπιστήμιο
checonom@panteion.gr
Παναγιώτης Παπασπύρου Ανεξάρτητος Ερευνητής
p.papaspirou973@gmail.com
Γιώργος Πετράκος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης,
Πάντειον Πανεπιστήμιο petrakos@panteion.gr
Κωνσταντίνος Ρόντος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
k.rontos@soc.aegean.gr
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Μανώλης Τζουβελέκας ΙΚΕ Δημήτρης Μπάτσης
tzouvelekasmanolis@gmail.com
Ελένη Τριανταφυλλίδου Υποψήφια διδάκτωρ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
eltriant@econ.duth.gr
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Οργανωτικη, Επιτροπη,
ΟΜΑΔΑ 1: ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Μενέλαος Γιώτης
Προπτυχιακο$ ς Φοιτητη$ ς, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο, &
Ο.Μ.Σ.Ο.
Δέσποινα Κεσπέρη
Μεταπτυχιακη$ Φοιτη$ τρια, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο, &
Ο.Μ.Σ.Ο.
Μαργαρίτα Παπαγιάννη
Μεταπτυχιακη$ Φοιτη$ τρια, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο, &
Ο.Μ.Σ.Ο.
Σταυρούλα Παπαποντικού
Προπτυχιακη$ Φοιτη$ τρια, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο, &
Ο.Μ.Σ.Ο.
Λάμπρος Σκούρτης
Προπτυχιακο$ ς Φοιτητη$ ς, Τμη$ μα Διεθνω$ν Ευρωπαϊκω$ν Οικονομικω$ν Σπουδω$ν,
Ο.Π.Α, & Ο.Μ.Σ.Ο.
Σταμάτης Σκούρτης
Προπτυχιακο$ ς Φοιτητη$ ς, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο, &
Ο.Μ.Σ.Ο.
ΟΜΑΔΑ 2: ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παναγιώτα Αναγνωστοπούλου
Απο$ φοιτη, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο, & Ο.Μ.Σ.Ο.
Αναστασία Ζαφειροπούλου
Προπτυχιακη$ Φοιτη$ τρια, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο, &
Ο.Μ.Σ.Ο.
Αναστασία Κούκη
Προπτυχιακη$ Φοιτη$ τρια, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο, &
Ο.Μ.Σ.Ο.
Αθηνά Λαυρέντζου
Προπτυχιακη$ Φοιτη$ τρια, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο, &
Ο.Μ.Σ.Ο.
Κυριακή Παυλίδου
Προπτυχιακη$ Φοιτη$ τρια, Τμη$ μα Δημο$ σιας Διοι$κησης, Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο, &
Ο.Μ.Σ.Ο.
ΟΜΑΔΑ 3: ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παναγιώτα Αναγνωστοπούλου
Αναστασία Ζαφειροπούλου
Δέσποινα Κεσπέρη
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Διοργανωτε$ ς: τα Τμη$ ματα Δημο$ σιας Διοι$κησης και Κοινωνικη$ ς Πολιτικη$ ς του
Παντει$ου Πανεπιστημι$ου, Λογιστικη$ ς και Χρηματοοικονομικη$ ς του
Πανεπιστημι$ου Δυτικη$ ς Μακεδονι$ας, Οικονομικω$ν Επιστημω$ν του Α.Π.Θ.,
Οικονομικω$ν Επιστημω$ν του Διεθνου$ ς Πανεπιστημι$ου Ελλα$ δος, η Εταιρει$α
Οικονομολο$ γων Θεσσαλονι$κης, το Ινστιτου$ το Κοινωνικω$ν Ερευνω$ν Δημη$ τρης
Μπα$ τσης (Ι.Κ.Ε. Δ. Μπα$ τσης), και η Ομα$ δα Μελε$ της Σραφφαϊανω$ν Οικονομικω$ν
(Ο.Μ.Σ.Ο.).

Πα$ ντειον Πανεπιστη$ μιο
14-15 Μαϊου 2021
info@ikempatsis.gr
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Πρόλογος
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Νίκος Χ. Βαρσακέλης
2 Εργασιακές Σχέσεις τον καιρό της Πανδημίας: Μια Πρώτη Αποτίμηση
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3 Απεικονίσεις ενός Προσδοκώμενου Χώρου, Συμβολή στη Μελέτη της
Κοινωνικής και Ιστορικής Γεωγραφίας του Καθεστώτος της Ελληνικής
Πολιτείας 1941-1944
Φώτης Κουτσόπουλος
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της Ελληνικής Οικονομίας
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307

Πρόλογος
Τα Τμη& ματα Δημο& σιας Διοι&κησης και Κοινωνικη& ς Πολιτικη& ς του Παντει&ου
Πανεπιστημι&ου, Λογιστικη& ς και Χρηματοοικονομικη& ς του Πανεπιστημι&ου
Δυτικη& ς Μακεδονι&ας, Οικονομικω&ν Επιστημω&ν του Α.Π.Θ., Οικονομικω&ν
Επιστημω&ν

του

Διεθνου& ς

Πανεπιστημι&ου

Ελλα& δος,

η

Εταιρει&α

Οικονομολο& γων Θεσσαλονι&κης, το Ινστιτου& το Κοινωνικω&ν Ερευνω&ν
Δημη& τρης Μπα& τσης (Ι.Κ.Ε. Δ. Μπα& τσης), και η Ομα& δα Μελε& της
Σραφφαϊανω&ν Οικονομικω&ν (Ο.Μ.Σ.Ο.) διοργανω&σαν το 4ο Επιστημονικο&
Συνε& δριο για την Παραγωγικη& Ανασυγκρο& τηση της Ελλα& δας, με τι&τλο:
«Δυ& ο Αιω&νες Ελληνικη& Οικονομι&α. Μεταξυ& Ανα& πτυξης, Υπανα& πτυξης, και
Αποανα& πτυξης». Η διπλη& επε& τειος, θετικη& και αρνητικη& , της συμπλη& ρωσης
δυ& ο αιω&νων του Νε& ου Ελληνικου& Κρα& τους και της παρε& κτασης της εντο& ς
ευρωπαϊκη& ς ολοκλη& ρωσης «Ελληνικη& ς Κρι&σης», επιβα& λλει την εμπνεο& μενη
απο& τις ορι&ζουσες του με& λλοντος κριτικη& ανασκο& πηση της πορει&ας της
ελληνικη& ς οικονομι&ας-κοινωνι&ας. Το δυσεπι& λυτο ζη& τημα ε& γκειται,
ωστο& σο, στο ο& τι τα διαθε& σιμα υποδει&γματα, μελε& τες και αναλυ& σεις
συνθε& τουν ε& να «Ασυ& μβατο Τρι&γωνο», την ι&δια στιγμη& ο& που οι πλευρε& ς
αυτου& του τριγω&νου φαι&νεται να ει&ναι και ουσιω&δεις πλευρε& ς της ι&διας της
νε& ας ελληνικη& ς ιστορικη& ς πραγματικο& τητας:
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•

Εντυπωσιακή, τόσο ως προς τους ρυθμούς όσο και ως προς τις
διαστάσεις, οικονομική, πολιτική, πολιτισμική και ιδεολογική
Ανάπτυξη.

•

Απότομες και μη-παροδικές αντιστροφές προσήμου, οι οποίες
ακολουθούνται από περιόδους Υπανάπτυξης: μακροοικονομική
αστάθεια,

μικροοικονομικός

αποσυντονισμός,

μονομερής

εκδίπλωση παραγωγικών δυνάμεων, υστέρηση παραγωγικών
σχέσεων,

επιστημολογική

μεροληψία,

άνευρη

πολιτισμική

παραγωγή, επικυριαρχία ιδεολογημάτων και «Μεγάλων Ιδεών».
•

Η υπερβαίνουσα όλα τα παραδεδομένα, οικονομολογικά και μη,
πρότυπα περί κυκλικών εναλλαγών (άνθηση-κρίση-ύφεσηανάκαμψη), υπερδεκαετής «Ελληνική Κρίση», με την οποία άνοιξε
μία

πρωτοφανής,

εκτατικά

και

εντατικά,

διαδικασία

Αποανάπτυξης.

Η επι& λυση αυτου& του ζητη& ματος, βα& σει της ανασυ& νθεσης η& και υπε& ρβασης
υφιστα& μενων προτα& σεων των κοινωνικω&ν επιστημω&ν, σε συνδυασμο& με
τον πραγματοκρατικο& προσδιορισμο& εναλλακτικω&ν προοπτικω&ν
κοινωνικο-οικονομικα& βιω&σιμης ανε& λιξης της πατρι&δας μας, ορι&σαν το
αντικει&μενο των εργασιω&ν του παρο& ντος συνεδρι&ου.
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Κεφάλαιο 1
Από το Κοράνι στο Κιλελέρ
Νίκος Χ. Βαρσακέλης

H εφαρμογή του ισλαμικού δικαίου και ειδικότερα του κληρονομικού και
του δικαίου πολυγαμίας δημιούργησε ένα ειδικό καθεστώς γης στην ΟΑ,
με πολύ μεγάλο περιορισμό στην ιδιοκτησία. Το Ελληνικό κράτος αρχικά
θεώρησε εαυτόν διάδοχο του Οθωμανικού και μετέτρεψε το καθεστώς
των γαιών στο νομικό βυζαντινό - ρωμαϊκό πλαίσιο με ομαλό τρόπο λόγω
της εμπειρίας των δημιουργών κράτους. Αντίθετα κατά την ενσωμάτωση
της Θεσσαλίας, η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας του οθωμανικού και
εθιμικού δικαίου στην ΟΑ σε συνέργεια και με την αλλαγή της πολιτικής
για την προσέλκυση κεφαλαιούχων, οδήγησαν στο μεγάλο αγροτικό
ζήτημα που ταλάνισε την χώρα επί σαράντα και πλέον χρόνια.
Λέξεις Κλειδιά Ισλαμικό κληρονομικό δίκαιο, Τσιφλίκια, Αγροτικό
ζήτημα
1.1 Εισαγωγή
Με την παραχώρηση της Θεσσαλίας και της Άρτας στην Ελλάδα από την
Οθωμανική Αυτοκρατορία με την Ελληνο-Τουρκική Σύμβαση του 1881,
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δημιουργήθηκαν τα προβλήματα που αναφέρονταν στη νομική ρύθμιση
της ιδιοκτησιακής σχέσης ορισμένων κατηγοριών δικαιούχων
εμπράγματων δικαιωμάτων που είχαν κτηθεί σύμφωνα με το οθωμανικό
δίκαιο.
Με την εφαρμογή της σύμβασης από την Ελληνική πολιτεία,
έγιναν στην Ελλάδα τέτοιες προνομιακές ρυθμίσεις που δεν απέβλεπαν
στην διασφάλιση των εμπράγματων δικαιωμάτων αλλά στην οριστική
εξασφάλισή δικαιωμάτων που ήταν πολύ ευρύτερα εκείνων που είχαν υπό
το οθωμανικό καθεστώς και το οθωμανικό δίκαιο. Αυτό οφείλεται στο ότι
αφενός δεν ελήφθησαν οι διαφορές μεταξύ του οθωμανικού και του
βυζαντινό-ρωμαϊκού δικαίου και αφετέρου η νομική τάξη της χώρας δεν
αποδέχθηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση την θέση ότι το Ελληνικό
κράτος αποτελεί διάδοχο κράτος της ΟΑ στις απελευθερωμένες περιοχές.
Το άρθρο 4 της Συμβάσεως αποτελεί την βάση των γαιοκτητικών
ρυθμίσεων των εκτάσεων που αποτελούσαν τμήμα της ΟΑ και
ενσωματώθηκαν στην Ελληνική επικράτεια. Οι ρυθμίσεις αφορούσαν όλες
τι κατηγορίες γαιών, σύμφωνα με το οθωμανικό δίκαιο και ειδικά με την
πλέον πρόσφατη κωδικοποίηση του 1858. Σχετικά με τις γαίες που ανήκαν
στα βακούφια, οι ρυθμίσεις γίνονται στην δεύτερη παράγραφο του
άρθρου και δεν θα ασχοληθούμε με αυτές. Για τις υπόλοιπες γαίες, οι
ρυθμίσεις γίνονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4: «Η Ελληνική
Κυβέρνησις θέλει αναγνωρίσει εν ταις παραχωρούμεναις χώραις το της
ιδιοκτησίας δικαίωμα [le droit de propriete] επί των αγροκηπίων, βοσκών,
λειμώνων, νομών (γρασιδοτόπων), δασών και κάθε είδους γαιών, ή
ακινήτων, κατεχομένων υπό ιδιωτών ή κοινοτήτων, δυνάμει φιρμανίων,
χοτζετίων, ταπίων, και άλλων τίτλων ή δυνάμει των οθωμανικών νόμων».
Φαίνεται λοιπόν ότι η «κατοχή», όπως αναφέρεται στο άρθρο, θα
πρέπει αφενός να συμπίπτει χρονικά με την υπογραφή της Συμβάσεως και
αφετέρου να είναι σύννομη με το οθωμανικό δίκαιο.
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Επίσης, η σύμβαση στόχευε κυρίως στους μουσουλμάνους
Οθωμανούς, οι οποίοι αν και ολιγάριθμοι, κατείχαν το μεγαλύτερο μέρος
των μεγάλων κτημάτων όπως τα τσιφλίκια1. Η Σύμβαση είχε ως στόχο να
προστατεύσει τα δικαιώματα των μουσουλμάνων που θα έμεναν υπό
ελληνική πλέον κυριαρχία από τυχόν αυθαιρεσίες του Ελληνικού κράτους.
Λόγω όμως της γενικής ρύθμισης, περιλάμβανε τελικά και ορισμένους
χριστιανούς υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι οποίοι είχαν
ορισμένα δικαιώματα περιουσίας πριν από την Σύμβαση, όπως ο γνωστός
την εποχή εκείνη Κ. Καραπάνος που ηγήθηκε του αγώνα των
«τσιφλικάδων»
Ενώ λοιπόν το άρθρο 4 αναφέρεται στον όρο «ιδιοκτησία», υπήρξε
μεγάλη συζήτηση σε επίπεδο νομολογίας και νομικών δασκάλων σε σχέση
με την έννοια της ιδιοκτησίας. Στο γαλλικό κείμενο της σύμβασης
χρησιμοποιήθηκε η λέξη “propriete” που προέρχεται από την λατινική
“proprietas”. Ο όρος “proprietas” αναφερόταν στην παραχώρηση, εκ
μέρους του Ρωμαϊκού κράτους σε στρατιωτικούς, κτημάτων προς
καλλιέργεια με ονομασία της διαδικασίας “proprietas”, δηλαδή της νομής,
ενώ το κράτος κρατούσε την κυριότητα - κυριαρχία «dominium”. Όπως
σημειώνει ο Νάκος (1984), η έννοια της ιδιοκτησίας ενώ ταυτίζεται πολλές
φορές με τη έννοια της κυριότητας είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και τα
1

Στον όρο τσιφλίκι (ciftlik) αναφέρονται μόνο οι δημόσιες γαίες για τις οποίες ίσχυαν οι γενικές

διατάξεις του οθωμανικού νόμου περί γαιών του 1858. Από το περιεχόμενο που είχε το κοινώς
ονομαζόμενο αγρόκτημα (ciftlik) αποτελούνταν από τις δημόσιες γαίες και τις απαραίτητες για την
καλλιέργεια τους οικοδομές για τις οποίες γινόταν ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με το ισλαμικό
κληρονομικό δίκαιο, ώστε να κληροδοτηθούν τα κινητά και ακίνητα στους κληρονόμους ως mulk,
δηλαδή ως κινητά και ακίνητα πλήρους ιδιοκτησίας. Επίσης, οι κληρονόμοι έπαιρναν και τις δημόσιες
γαίες οι οποίες θεωρούνταν παρακολούθημα της πλήρους και απόλυτης ιδιοκτησίας, έναντι αντιτίμου
ταπιού (Νάκος 1984).
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εμπράγματα δικαιώματα πάνω σε αλλότριες γαίες ως κατηγορία
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.
Την εποχή την ενσωμάτωσης στην Ελλάδα, η Θεσσαλία ήταν μια
επαρχία αραιοκατοικημένη. Η απογραφή του 1881 κατέγραψε 270.890
κατοίκους και έκταση 12.630 τετραγωνικά χιλιόμετρα με πυκνότητα
πληθυσμού 21 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (στην Παλιά Ελλάδα
η πυκνότητα ήταν 32/τχμ). Σε ότι αφορά στο θρήσκευμα, σύμφωνα με την
ίδια απογραφή, το 90% του πληθυσμού ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, το
9,1% Μουσουλμάνοι και το 0,9% Εβραίοι. Καταγράφηκαν 395 τσιφλίκια
στην Θεσσαλία που καταλάμβαναν έκταση 6 εκατομμυρίων στρεμμάτων.
Σε σύνολο 658 χωριών της Θεσσαλίας, τα 460 ήταν σε τσιφλίκια και μόνο
τα 198 «ελεύθερα» κεφαλοχώρια. Η μεγάλη πλειοψηφία των τσιφλικιών
βρισκόταν στις επαρχίες Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων.
Στα επόμενα μέρη θα εξετάσουμε πώς η «παρερμηνεία» του
ισλαμικού και του οθωμανικού δικαίου από το Ελληνικό πολιτικό και
δικαστικό σύστημα οδήγησε στις κοινωνικές συγκρούσεις με κορύφωση
την εξέγερση του Κιλελέρ.
1.2 Το Ισλαμικό Κληρονομικό Δίκαιο
Ο θεμελιώδης θεσμός στην ΟΑ ήταν ο ισλαμικός νόμος. Ο ισλαμικός νόμος
όμως έπρεπε να διασαφηνιστεί πέραν των θεμελιωδών εντολών του
Κορανίου. Αυτό έγινε προς δύο κατευθύνσεις: α) τον ιερό νόμο (shariat)
που αποτελείται από το Κοράνι, τις διδαχές του Μωάμεθ και των άμεσων
διαδόχων του και τις αποφάσεις των σοφών (ulemas) και β) τον κοσμικό
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νόμο (kanun) που βασίζονταν στις παραδόσεις της κάθε χώρας και στα
διατάγματα των σουλτάνων, στο πλαίσιο όμως του Κορανίου.
Από τους οικονομικούς κανόνες που εφαρμόσθηκαν στην ΟΑ, το
κληρονομικό δίκαιο ήταν ο πλέον περιοριστικός διότι στο Κοράνι γίνεται
λεπτομερής καταγραφή των διαδικασιών της κληρονομιάς και αποτελεί
την πιο λεπτομερή σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους αστικούς
οικονομικούς κανόνες. Η πλέον σημαντική διάταξη είναι αυτή που
περιορίζει το δικαίωμα του διαθέτη μόνο στο 1/3 της περιουσίας του. Τα
υπόλοιπα 2/3, σύμφωνα με το Κοράνι, μοιράζονται στους γιους, τις κόρες,
τις συζύγους, τους γονείς, τους αδελφούς και αδελφές, και πιθανόν σε
άλλους πιο μακρινούς συγγενείς, σύμφωνα με την ακριβή σύνθεση όσων
είναι νόμιμοι κληρονόμοι. Είναι ενδεικτικό πως ένας ευκατάστατος
μουσουλμάνος μπορούσε να είναι παντρεμένος με 4 γυναίκες και με τον
ανάλογο αριθμό τέκνων.
Το ισλαμικό κληρονομικό δίκαιο (ΙΚΔ) διαμορφώθηκε στην
Αραβία την εποχή που η πλειοψηφία ήταν έμποροι και νομάδες και κατά
συνέπεια είχαν μόνο κινητή περιουσία. Αντίθετα, στην δύση, το Ρωμαϊκό
και Γερμανικό δίκαιο δημιουργήθηκε σε αγροτικές κοινωνίες στις οποίες
το μέγεθος της καλλιεργουμένης γη μόλις επαρκούσε να θρέψει μια
οικογένεια. Έτσι εφαρμοζόταν το κληρονομικό δίκαιο της πρωτοτοκίας.
Με την πάροδο των αιώνων και καθώς η δύση εισήλθε στην βιομηχανική
επανάσταση και ο κινητός πλούτος άρχισε να αυξάνει, το κληρονομικό
δίκαιο διαφοροποιήθηκε. Έτσι βλέπουμε ότι το εκάστοτε δίκαιο
απεικονίζει τις πραγματικές συνθήκες ζωής.
Το πρόβλημα της διατήρησης της περιουσίας επιτάθηκε και από
το δίκαιο της πολυγαμίας, καθώς σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο, ο κάθε
μουσουλμάνος μπορούσε να παντρευθεί μέχρι τέσσερείς γυναίκες
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ταυτόχρονα, αρκεί να είχε την δυνατότητα να εξασφαλίσει στην
οικογένεια αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής, υπό καθεστώς ισοτιμίας όλων των
γυναικών και τέκνων. Επειδή όμως η συντριπτική πλειοψηφία των
μουσουλμάνων της εποχής ήταν φτωχή, η συνήθης οικογένεια
αποτελούνταν μόνο από τον σύζυγο και μια σύζυγο. Αντίθετα, οι
ευκατάστατοι μουσουλμάνοι με μεγάλη οικονομική επιφάνεια μπορούσαν
να συντηρήσουν περισσότερες από μια συζύγους. Όμως κάθε νέα σύζυγος
προστίθετο στους κληρονόμους μαζί με τα παιδιά της. Κάθε νέο μέλος
στην οικογένεια μετέβαλε τα μερίδια συμμετοχής στην κληρονομιά, όπως
εξάλλου και ο θάνατος ενός δυνάμει κληρονόμου. Σύμφωνα με στοιχεία
από αρχεία της εποχής, μία κληρονομιά μοιράσθηκε μόνο στην σύζυγο και
στον μοναδικό υιό με αναλογία 1/8 για την σύζυγο και 7/8 για τον υιό. Σε
άλλη περίπτωση, η κληρονομιά ενός πλουσίου εμπόρου στο Χαλέπι, κατά
τον 18ο αιώνα, μοιράσθηκε μεταξύ της συζύγου και 13 τέκνων από άλλους
γάμους. Επίσης, στην ίδια πόλη και εποχή, η περιουσία ενός άλλου
εμπόρου χωρίσθηκε μεταξύ τεσσάρων συζύγων, επτά υιών και έξι
θυγατέρων. Να σημειώσουμε πως εάν ο διαθέτης δεν είχε υιό, τότε πολλοί
συγγενείς δευτέρου βαθμού είχαν μερίδιο στην περιουσία.
Έχει σημειωθεί στην βιβλιογραφία ότι το ισλαμικό κληρονομικό
δίκαιο έτεινε προς τον ισομερή καταμερισμό του πλούτου (Kuran, 2003,
2011). Όμως, το σημαντικότερο είναι ότι λόγω της υποχρεωτικής
εφαρμογής του κανόνα της διαμοίρασης κατέστη αδύνατο να διατηρηθεί
ακέραια η περιουσία σε βάθος γενεών. Μελέτες για την Ανατολία, Συρία
και Παλαιστίνη κατά τους 15ο και 16ο αιώνα δείχνουν ότι δεν ήταν σπάνιο
γεγονός ένα ακίνητο ή ένα εμπορικό κατάστημα να φτάνει να έχει τελικά
πάνω από δώδεκα ιδιοκτήτες. Για παράδειγμα, σύμφωνα με μελέτη για
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την Αίγυπτο των αρχών του 20ου αιώνα, λόγω του ισλαμικού
κληρονομικού δικαίου και της αύξησης του πληθυσμού, η καλλιεργήσιμη
γη κατατμήθηκε τόσο πολύ, ώστε στο τέλος η καλλιέργεια κατέστη
αντιοικονομική. Μελέτες, επίσης, έδειξαν ότι κατά τον 16ο αιώνα σπανίως
οι απόγονοι πλούσιων οθωμανικών οικογενειών παρέμεναν πλούσιοι
πέραν μιας ή δύο γενεών. Επίσης, λόγω του ισλαμικού κληρονομικού
δικαίου, οι ισλαμικοί συνεταιρισμοί δεν είχαν εταιρική μορφή και ήταν
βραχυχρόνιου χαρακτήρα διότι με τον θάνατο ενός εταίρου διαλυόταν και
ο συνεταιρισμός. Αντίθετα, στην νομική μορφή της εταιρείας το μετοχικό
δικαίωμα κληροδοτείται και η εταιρεία παραμένει εν ζωή με νέους
μετόχους. Τέλος, επειδή το ΙΚΔ πηγάζει απευθείας από το Κοράνι, η
επιβολή του στους εύπορους Οθωμανούς, συμπεριλαμβανομένων των
στρατιωτικών και διοικητικών ελίτ, ήταν αναπόφευκτη. Η αντιμετώπιση
όλων των παραπάνω ήταν ακριβώς ίδια όπως και του κάθε Οθωμανού
υπηκόου. 2
Επομένως, οι δυο θεσμοί το ΙΚΔ και η πολυγαμία, που πηγάζουν
απευθείας από το Κοράνι, ήταν αμοιβαία υποστηριζόμενοι θεσμοί και
οδηγούσαν νομοτελειακά στην διάσπαση της περιουσίας των
μουσουλμάνων. Εξ αυτού του λόγου και εν αντιθέσει προς την Ευρώπη,
δεν αναπτύχθηκε πραγματική αριστοκρατία στην ΟΑ και την Μέση
2

Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα ήταν η μεταβίβαση της περιουσίας σε ένα δημιουργούμενο

κοινωφελές καταπίστευμα (trust) που ονομάζεται «βακούφ» (waqf) ή Ισλαμικό Καταπίστευμα. Τα
βακούφια, εκ του νόμου, δεν μπορούσαν να διασπαστούν και ως ωφελούμενοι εταίροι
περιλαμβάνονταν όσοι ο δημιουργός του βακουφιού ήθελε να συμπεριλάβει ή να αποκλείσει.
Επομένως, ο κάτοχος της περιουσίας, μέσω του ισλαμικού καταπιστεύματος, μπορούσε να επιλέξει
αυτόν ή αυτούς που θα ελέγχουν την περιουσία στην συνέχεια. Βέβαια, ενώ ο θεσμός του βακουφιού
έδωσε μια λύση στο πρόβλημα της κατάτμησης της περιουσίας, οι ισχυροί περιορισμοί στην
διαχείριση της περιουσίας και των σκοπών του βακουφιού δεν ήταν δυνατόν να επιτρέψουν στο
βακούφι να παίξει τον ρόλο που έπαιξε στην δύση η μετοχική εταιρεία.
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Ανατολή. Το ισλαμικό κληρονομικό δίκαιο και η πολυγαμία, αν και δεν
ήταν η μόνη αιτία (επίσης απλήρωτη απαλλοτρίωση, οπορτουνιστική
φορολογία)

αποτέλεσαν

σημαντικό

παράγοντα

κατάτμησης

της

περιουσίας και περιορισμένης συσσώρευσης κεφαλαίου.
Λόγω αυτών των προβλημάτων, που δημιουργήθηκαν από την
κατά γράμμα εφαρμογή του Κορανίου, έγιναν προσπάθειες ευρύτερης
ερμηνείας των κανόνων αυτών και ειδικά για την αντιμετώπιση του
προβλήματος της κατάτμησης της καλλιεργήσιμης γης. Αυτή η
κατάτμηση, αφενός μεν οδήγησε σε μείωση της παραγωγικότητας και, το
πιο

σημαντικό

για

την

κυβερνώσα

ελίτ

(σουλτάνο,

παλάτι,

στρατιωτικούς), σε μείωση των φόρων που συνέλεγε το κράτος άρα και
της προσόδου που αποκόμιζαν. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους ερμηνευτές του
ισλαμικού δικαίου εάν η γη ανήκει στο κράτος τότε δεν θα μπορεί να
κατατμηθεί λόγω του διαμοιρασμού στους κληρονόμους. Σύμφωνα με
τους σοφούς του ισλάμ, η γη ανήκε στον θεό και κατά συνέπεια στον
εκπρόσωπό του στην γη, τον σουλτάνο (άρα στο κράτος), εκτός από τις
γαίες που υπήρχε πλήρης κυριότητα σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο.
Ειδικότερα οι κατηγορίες των γαιών στην ΟΑ ήταν:
Α) Οι ιδιόκτητες γαίες με πλήρη κυριότητα (mulk). Οι νόμιμες αιτίες
με βάση τις οποίες γίνονταν ιδιόκτητες αυτές οι γαίες ήταν: α) Η δέκατη
για τους μουσουλμάνους (avazi-i osriye) που παραχωρούνταν με την
ιδιότητα του λαφύρου, σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο, β) η γη μη
μουσουλμάνων που υποτάχθηκαν εκούσια (avazi-i haraciye), η οποία
φορολογούνταν με κεφαλικό φόρο (harac), γ) oι άγονες γαίες οι οποίες,
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούσαν να καταστούν ιδιόκτητες με την
προϋπόθεση οι ιδιοκτήτες τους θα τις καλλιεργούσαν (avazi-i mevat), δ) τα
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οικόπεδα στις πόλεις και στα χωριά που επαρκούσαν για την ανέγερση
μιας κατοικίας και για ένα μικρό κηπάριο και ε) οι γαίες των βακουφιών.
Β) Οι πολιτειακές γαίες (avazi-i memleket) οι οποίες ανήκαν στον
σουλτάνο σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο (shariat). O σουλτάνος
μπορούσε να παραχωρήσει πλήρη κυριότητα μιας έκτασης σε έναν ιδιώτη
ή να παραχωρήσει την επικαρπία και να κρατήσει το κράτος την ψιλή
κυριότητα. Σχεδόν στο σύνολο, ο σουλτάνος μοίραζε την γη στους
καλλιεργητές και εισέπραττε ετησίως τον φόρο χρήσης της γης. Οι
καλλιεργητές δεν μπορούσαν να πουλήσουν, να χαρίσουν ή να
κληρονομήσουν την γη που καλλιεργούσαν. Αν και μπορούσαν να
μεταφέρουν το δικαίωμα καλλιέργειας στους απογόνους τους, αυτή η
μεταβίβαση δεν υπόκειτο στους κανόνες του κληρονομικού δικαίου διότι
δεν μεταβιβαζόταν δικαίωμα κτήσης, αλλά δικαίωμα χρήσης.
Γ) Οι κοινόχρηστες γαίες (avazi-i mahmiye) για τις οποίες δεν
επιτρεπόταν σε καμία περίπτωση η αποκλειστική παραχώρησή τους σε
ιδιώτη.
Σύμφωνα με τις κωδικοποιήσεις (kanunane) των φιρμανιών των
σουλτάνων (kanun), κατά τον 14ο – 15ο αιώνα, οι ιδιόκτητες γαίες
περιοριστήκαν σημαντικά γιατί αναγνωρίσθηκε η κυριότητα μόνο στις
γαίες των πόλεων και χωριών που είχαν ανεγερθεί οικίες με τα αντίστοιχα
οικόπεδά τους και τα κηπάρια και αυτές που μετατρέπονταν σε ιδιόκτητες
με ειδικό σουλτανικό διάταγμα (temlim –names). Ο θεσμός της δημόσιας
γης μείωσε σημαντικά την ιδιοκτησία γης και αύξησε σημαντικά τους
κατόχους δικαιωμάτων εξουσιάσεως. Η εξουσία αυτή ήταν ατελής
ιδιοκτησία, νομικά περιορισμένη και μη ταυτιζόμενη με την έννοια της
πλήρους κυριότητας. Η σταδιακή κατάργηση των ιδιωτικών γαιών που
δόθηκαν με σουλτανικό διάταγμα οφείλεται στην εφαρμογή του ΙΚΔ που
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οδηγούσε σε κατάτμηση της ιδιοκτησίας, όπως είπαμε παραπάνω.
Επομένως σε ένα χρονικό ορίζοντα ενός ή δύο αιώνων αυτή η περιουσία
είχε εξαϋλωθεί και κρίθηκε αναγκαία η επαναφορά της στο κάθετος της
δημόσιας και ταυτόχρονα η εφαρμογή της παραχώρησης του δικαιώματος
επικαρπίας και όχι πλήρους κυριότητας.
Ερχόμενοι εγγύτερα προς την ημερομηνία της ενσωμάτωσης της
Θεσσαλίας στην Ελλάδα, η ΟΑ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του
Tanzimat, προχώρησε στην κωδικοποίηση όλων των προηγούμενων
kannunane σχετικά με το καθεστώς των γαιών με τον Οθωμανικό Νομό
περί Γαιών του 1858. Σύμφωνα με τον Οθ.Ν.Γ/1858, οι οθωμανικές γαίες
κατανέμονταν σε επτά κατηγορίες: ιδιόκτητες, δημόσιες, αφιερωμένες,
καθιερωμένες σε κοινή χρήση (ή εγκαταλειμμένες), νεκρές, μοναστηριακές
και στις δημόσιες – κρατικές.
Σύμφωνα με το άρθρα 1 και 2 του Οθ.Ν.Γ/1858 ως ιδιόκτητες (mulk,
arazi-i memluke), των οποίων η πλήρης κυριότητα ανήκε στον ιδιόκτητή
τους, ορίζονταν οι γαίες των χωριών και κωμών, τα τμήματα των
δημοσίων γαιών που έγιναν ιδιόκτητες σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο
(δεκατιζόμενες και φορολογούμενες).
Όμως εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι με το τέλος των
επεκτατικών πολέμων της ΟΑ ουσιαστικά σταματά και η κατοχύρωση
ιδιοκτησίας γης ως λάφυρο, όπως προβλέπει ισλαμικός νόμος. Κατά
συνέπεια, από τα μέσα του 17ου αιώνα δεν μπορεί να υπάρχει νέα κατανομή
γαιών ως λάφυρα, εφόσον δεν κατακτούνται νέες χώρες. Με το πέρασμα
των χρόνων, οι μουσουλμάνοι υπήκοοι κάτοχοι γης με βάση την δέκατη,
επειδή υπόκειντο στο ΙΚΔ και όπως αναλύσαμε παραπάνω, η γη τους
διαμοιραζόταν σε πολλούς κληρονόμους. Στα 200 χρόνια που
μεσολάβησαν από τα μέσα του 17ου αιώνα έως τα 1880 δεν θα έπρεπε να
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υπάρχει καμία μεγάλη περιουσία δεκάτης στην Θεσσαλία. Όσον αφορά
την άλλη κατηγορία γαιών, σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο, τις
φορολογούμενες με τον κεφαλικό φόρο που ανήκουν σε μη
μουσουλμάνους; υπηκόους της ΟΑ που υποτάχθηκαν εκούσια, θα
σημειώσουμε τα ίδια ακριβώς με τους κατόχους της δεκάτης. Από τα μέσα
του 17ου αιώνα που σταματούν οι επεκτατικοί πόλεμοι και οι κατακτήσεις
νέων χωρών από την ΟΑ δεν προστίθενται νέοι μη μουσουλμάνοι που
υποτάσσονταν εθελούσια στην ΟΑ. Ειδικά στη υπό εξέταση περιοχή της
Θεσσαλίας που κατακτήθηκε κατά τον 15ο αιώνα οι οποίοι γαιοκτήμονες
εκείνης της περιόδου θα είχαν υποστεί σημαντική μείωση της περιουσίας
τους λόγω της αυθαιρεσίας της Οθωμανικής διοίκησης. Όπως σημειώσαμε
παραπάνω, το χαράτσι για τους μη μουσουλμάνους υπηκόους μπορεί να
ήταν μεγάλο ποσό που ενδεχομένως να καθιστούσε ασύμφορη την
παραγωγή των αγροτικών προσόντων. Επίσης, όπως προκύπτει από τα
αρχεία, ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν η διαχείριση της κληρονομίας, καθώς
οι Οθωμανοί δικαστές όσο και η διοίκηση αυθαίρετα έφταναν ακόμη και
σε σημείο πλήρους απαλλοτρίωσης. Ακόμη όμως και με μερική
απαλλοτρίωση θεωρείται στατιστικά αδύνατο μια μεγάλη ακίνητη
περιουσία κατά τον 15ο αιώνα να παρέμεινε μεγάλη μετά από 4 σχεδόν
αιώνες. Κατά συνέπεια τόσο η ιδιόκτητες γαίες της δεκάτης όσο και οι
αντίστοιχες της φορολόγησης εξαϋλωθήκαν κατά το διάβα των αιώνων.
Οι δημόσιες γαίες (arazi-i emiriye) παρέμειναν στο ίδιο καθεστώς
όπως πριν από το 1858. Τέλος, για τις άγονες γαίες στις οποίες, μετά από
άδεια του σουλτάνου, γινόταν εκχέρσωση για να μετατραπούν σε
καλλιεργήσιμες, οι «ιδιοκτήτες» δεν είχαν δικαίωμα κυριότητας αλλά
«εξουσιάσεως» (hakk- i tessaruf). Να σημειώσουμε ότι καθώς στην
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ελληνική ιστοριογραφία αναφέρεται πολλές φορές ότι τα τσιφλίκια ήταν
τα τιμάρια των προηγουμένων αιώνων, με την πάροδο των ετών ο ρόλος
των τιμαρίων μειώθηκε σημαντικά και καταργήθηκαν συνολικά με τον
νόμο του 1858. Ειδικότερα, τα τσιφλίκια παραχωρούνταν με καταβολή
ορισμένου χρηματικού ποσού στο κράτος που αντιστοιχούσε στην αξία
του δικαιώματος «εξουσιάσεως» (hakk- i tessaruf) και η αρχή
παραχωρούσε έναν παραχωρητήριο τίτλο «ταπί» (tapu). Ο τίτλος αυτός
αποτελούσε δηλωτικό με την έννοια του αποδεικτικού εισπράξεως και όχι
συστατικό στοιχείο «εξουσίασεως».
1.3 Το Θέμα των Επίμορτων
Μετά την παραχώρηση από τον σουλτάνο, οι μεγάλοι γαιοκτήμονες
παραχωρούσαν σε επίμορτους αγρότες γη ίση με αυτή που μπορούσε ένα
ζευγάρι βόδια να καλλιεργήσει σε μια καλλιεργητική περίοδο. Η
παραχώρηση γινόταν με συμβόλαιο και μεταβιβάζονταν από τον αγρότη
στους κληρονόμους του, σύμφωνα με το ισλαμικό κληρονομικό δίκαιο που
ακολουθούσαν ακόμη και μη μουσουλμάνοι, όπως καταγράφεται σε
πολλές δικαστικές περιπτώσεις των ισλαμικών δικαστηρίων. Στην
περίπτωση αυτή δεν υπήρχε κατάτμηση διότι η γη δεν ανήκε στον αγρότη
αλλά μόνο το δικαίωμα καλλιέργειας. Άρα μεταβιβαζόταν το δικαίωμα και
όχι η ιδιοκτησία. Σύμφωνα με το συμβόλαιο που ήταν διηνεκές, ο αγρότης
μοιραζόταν την παραγωγή με τον «κάτοχο» της γης. Στο συμβόλαιο
καταγραφόταν ποιος θα πλήρωνε τους φόρους για τα προϊόντα, ποιος θα
πλήρωνε το κόστος της καλλιέργειας και πως θα γινόταν η μοιρασιά της
σοδειάς.
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Το άρθρο 6 της Σύμβασης του 1881 αφορούσε την προστασία των
κεκτημένων ιδιωτικών δικαιωμάτων των Οθωμανών κατοίκων της
περιοχής που προσαρτήθηκε στην Ελλάδα. Ειδικότερα αναφέρει:
«Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, ειμή ένεκα
λόγου δημοσίας ανάγκης [pour cause d’ ultilite publique],
προσηκόντως βεβαιουμένης, οσάκις και όπως ο νόμος
ορίζει, και μετά προηγουμένην δικαίαν αποζημίωσιν. Ουδείς
ιδιοκτήτης δύναται να εξαναγκασθή όπως πωλήση τα κτήμα
του εις τους καλλιεργητάς ή εις τρίτους, ουδέ να τους
παραχωρήση μέρος εξ αυτών, ουδεμία δ’ επίσης
τροποποίησις θέλει εισαχθή εις τας μεταξύ των ιδιοκτητών
και καλλιεργητών σχέσεις ειμή δια νόμου γενικού,
εφαρμοσμένου καθόλον το βασίλειον».
Ενώ φαινομενικά το άρθρο θεωρήθηκε ως ασαφές επειδή η
οιαδήποτε αλλαγή του καθεστώτος απαιτούσε γενικό νόμο, η ερμηνεία
που σε αρκετές περιπτώσεις δόθηκε, κυρίως για πολιτικούς λόγους,
ευνόησε την θέση της ασάφειας. Η ρητή διατύπωση της διατήρησης των
ιδίων σχέσεων μεταξύ ιδιοκτητών και καλλιεργητών βασιζόταν στο
δίκαιο της οθωμανικής αυτοκρατορίας σύμφωνα με το οποίο ο επίμορτος
καλλιεργητής είχε δικαιώματα καλλιέργειας τα οποία κληρονομούσε
στους κληρονόμους. Η σχέση μεταξύ «ιδιοκτήτη» και επίμορτου
καλλιεργητή βασιζόταν στο δίκαιο της ΟΑ, αλλά ταυτόχρονα διαμόρφωσε
και εθιμικό δικαίωμα. Σύμφωνα με τον Νάκο (1984), το άρθρο 6 είχε
δεσμευτικό περιεχόμενο, με άλλα λόγια η δεύτερη παράγραφος του
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άρθρου 6 περιείχε μια ρυθμιστική νομική επιταγή για την διατήρηση του
νομικού καθεστώτος των επίμορτων καλλιεργητών και όχι μια γενική
κατευθυντήρια θεωρητική αρχή.
Επιπλέον να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο
υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την σχέση των κτισμάτων και της γης
στην οποία είναι κτισμένο το κτίσμα. Σύμφωνα με το βυζαντινορωμαϊκό
δίκαιο ισχύει η αρχή «τα υπερκείμενα είκει τοις υποκειμένοις», ενώ
αντίθετα στο ισλαμικό δίκαιο ισχύει η αντίστροφη, «τα υποκείμενα είκει
τοις επικειμένοις». Επομένως, το κτίσμα, κατοικία ή αποθήκη, του
επίμορτου καλλιεργητή οδηγεί σε ιδιοκτησία και της γης επί της οποίας
είναι κτισμένο το κτίσμα σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο. Αντίθετα, στο
βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο το κτίσμα ανήκει στον κάτοχο της γης. Αυτού
του τύπου η ιδιωτική γη αναφέρθηκε και παραπάνω ως η μόνη
πραγματική ιδιωτική γη κατά την οθωμανική περίοδο. Κατά παραβίαση
του ίδιου άρθρου της Σύμβασης και του προϋπήρξαντος οθωμανικού
δικαίου, οι «ιδιοκτήτες» των τσιφλικιών θεώρησαν ότι στην πλήρη
κυριότητα συμπεριλαμβανόταν και οτιδήποτε άλλο υπήρχε όπως σπίτια,
αποθήκες, ζώα και εργαλεία, ενώ η Σύμβαση αναφέρει ρητά ότι δεν μπορεί
να υπάρξει αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ των δυο. Επίσης, ενώ οι συμβάσεις
μεταξύ των επίμορτων καλλιεργητών και των προηγουμένων Οθωμανών
κατόχων της γης υπό την μορφή «εξουσιάσεως» (hakk- i tessaruf) ήταν
διηνεκούς διαρκείας, όπως είδαμε, με δικαίωμα κληροδοτήσεως, οι νέοι
«ιδιοκτήτες υποχρέωναν τους καλλιεργητές να υπογράφουν ετήσιες
συμβάσεις μίσθωσης σαν να ήταν μισθωτές της γης και όχι επίμορτοι
καλλιεργητές, αναγνωρίζοντας έμμεσα την πλήρη ιδιοκτησία των
γαιοκτημόνων (Πατρώνης, 2015). Επομένως, η πολιτική του ελληνικού
κράτους, όπως αυτή πραγματώθηκε και στις δικαστικές αποφάσεις, σε
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αυτό το σημείο αφενός μεν παραβίασε το συγκεκριμένο άρθρο της
Συμβάσεως του 1881 και αφετέρου λόγω της αρνητικής διάθεσης των
δικαστηρίων να εφαρμόσουν το οθωμανικό δίκαιο θεωρώντας το
Ελληνικό κράτος ως συνέχεια του Οθωμανικού, οδήγησε στις μεγάλές
κοινωνικές συγκρούσεις λόγω του περιορισμού των δικαιωμάτων που
μέχρι τότε απολάμβαναν σε κτήματα, σπίτια και σε κοινόχρηστους
χώρους του τσιφλικιού.
1.4 Και τα Χωριά;
Η λανθασμένη ερμηνεία που δόθηκε στην Σύμβαση δημιούργησε ακόμη
ένα δισεπίλυτο πρόβλημα καθώς ολόκληρα χωριά που βρίσκονταν μέσα
στο λεγόμενο τσιφλίκι εθεωρούντο «ιδιοκτησία» του ιδιοκτήτη» του
τσιφλικιού. Σύμφωνα, όμως, με την κωδικοποίηση του Οθ.Ν.Γ/1858, οι
γαίες για κοινή χρήση (arazi – i metruke) [με το προηγούμενο καθεστώς
κοινόχρηστες γαίες (avazi-i mahmiye)] προορίζονταν αποκλειστικά για
κοινή χρήση όλων των κατοίκων μια περιοχής, όπως για παράδειγμα οι
πλατείες, οι ναοί, οι δημόσιοι δρόμοι, οι αγορές, τα αλώνια, οι βοσκές, τα
θέρετρα και τα χειμαδιά. Αυτές οι γαίες δεν ήταν δυνατό και σε καμία
περίπτωση να υφίστανται «εξουσίαση» από ιδιώτες επειδή είχαν ως
προορισμό την κοινή χρήση. Όπως καταγράφεται στον τύπο της εποχής,
σε έρευνες που έχουν γίνει σε υποθηκοφυλακεία, σε ομιλίες στην Βουλή
και σε μελέτες, οι «ιδιοκτήτες» των τσιφλικιών θεωρούσαν ότι εφόσον τα
χωριά ήταν εγκαταστημένα μέσα στο τσιφλίκι, η πλήρης κυριότητα ανήκε
σε αυτούς, κατά παράβαση του δικαίου και της ίδιας της Σύμβασης 1881 η
οποία αναφέρει στο άρθρο 4: «Η Ελληνική Κυβέρνησις θέλει αναγνωρίσει …
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το της ιδιοκτησίας δικαίωμα … επί των αγροκηπίων, βοσκών, λειμώνων,
νομών(γρασιδότοπων) δασών, και πάντος είδους γαιών, ή ακινήτων,
κατεχόμενων υπό ιδιωτών ή κοινοτήτων, δυνάμει φιρμανίων, χοτζετίων,
ταπίων, και άλλων τίτλων ή δυνάμει οθωμανικών νόμων». Δεν μπορεί
επομένως να υπήρξαν δικαιώματα «ιδιοκτησίας», έστω και με την
λανθασμένη ερμηνεία που δόθηκε από το Ελληνικό κράτος, στις
κοινόχρηστες γαίες (avazi-i mahmiye) οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν
μπορούσαν να είναι ιδιωτικές μέχρι και την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας
στην Ελλάδα.
1.5 Γιατί Συνέβη ό,τι Συνέβη;
Με την απελευθέρωση του Ελληνικού κράτους ο ιδρυτές του οι οποίοι
είχαν γεννηθεί, μεγαλώσει και δραστηριοποιούνταν στην ΟΑ γνώριζαν
άριστα το οθωμανικό δίκαιο αλλά και το εθιμικό δίκαιο που επικρατούσε
στην ΟΑ επί αιώνες. Από τις πρώτες καταγραφές που έγιναν η
συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής γης εντάχθηκε στην κατηγορία
που ονομάστηκε «εθνικές» γαίες» δηλαδή οι πολιτειακές γαίες σύμφωνα
με το οθωμανικό δίκαιο. Ένα μέρος των υπολοίπων γαιών ήταν ιδιωτικές
κυρίως της μορφής των άγονων που μετατράπηκαν σε καλλιεργήσιμες
(hakk- i tessaruf) καθώς αναφερόμαστε σε περιοχές οι οποίες ήταν ορεινές
και σε περιπτώσεις κακοτράχαλές, όπως η Μάνη. Ο Καποδίστριας ανέθεσε
σε ειδικούς χωροτάκτες να κάνουν πλήρη καταγραφή της γης ώστε στην
συνέχεια να προχωρήσει η διανομή στους ακτήμονες. Η καταγραφή
προχώρησε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό΄ αλλά τόσο η κωλυσιεργίες του
νομοθετικού σώματος όσο και τελικά η δολοφονία του Κυβερνήτη
οδήγησαν σε ματαίωση το σχεδίου. Γεγονός είναι ότι για 40 περίπου
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χρόνια μέχρι την διανομή του 1871, οπότε και έγινε η διανομή, ο αγροτικός
πληθυσμός καλλιεργούσε το μέρος της εθνικής γης που του παραχωρούσε
το κράτος και απέδιδε την δεκάτη. Επιπλέον ο αγρότης είχε την ευχέρεια
να επεκτείνει την καλλιέργειά του και σε διπλανές γαίες που έμεναν
ακαλλιέργητες. Το θετικό της αρχικής απόφασης των δημιουργών του
Ελληνικού κράτους είναι ότι α) δεν γνώρισαν ως τίτλους ιδιοκτησίας
«τσιφλίκια» τα οποία σχεδόν στο σύνολο τους ήταν υπό καθεστώς
επικαρπίας και όχι πλήρους κυριότητας, β) η έλλειψη χρηματοδότησης τα
αγροτικού τομέα θα καθιστούσε τους νέους αγρότες που θα αποκτούσαν
μερίδιο στην εθνική γη μέσω της διανομής εύκολο στόχο των πλέον
ευκατάστατων αγροτών από την ΟΑ και σε κάποιο χρονικό διάστημα
λόγω της τοκογλυφίας τα μικρά κτήματα θα περνούσαν στα χέρια των
πλουσίων. Σε αυτήν την περίπτωση θα δημιουργούνταν μια ενδογενής
κατηγορία τσιφλικάδων και ακτημόνων με τα όποια κοινωνικά ζητήματα
που θα προέκυπταν. Θεωρώ λοιπόν πολύ σοφή την πολιτική γης που
εφάρμοσαν οι δημιουργοί του ελληνικού κράτους καθώς δεν επέτρεψε να
δημιουργηθεί κάποιο σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα, όπως έγινε στην
Θεσσαλία. Η προστασία της μικρής αγροτικής εκμετάλλευσης και η
εχθρική στάση απέναντι στις μεγάλες ιδιοκτησίες, λόγω του παλαιότερου
καθεστώτος της ΟΑ, ήταν στρατηγική επιλογή τους.
Πενήντα χρόνια μετά, οι κυβερνήτες της χώρας δεν είχαν μνήμες
και εμπειρία από την ΟΑ. Οι περισσότεροι εκτός των γερόντων, δεν είχαν
λειτουργήσει υπό καθεστώς οθωμανικού δικαίου και επομένως δεν
γνώριζαν και το ειδικό εθιμικό δίκαιο όσον αφορά το γαιοκτητικό
καθεστώς.
Μετα το 1981 η πολιτική του Τρικούπη σηματοδότησε την
ανατροπή της πολιτικής του Ελληνικού κράτους απέναντι στη μεγάλη
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ιδιοκτησία, η οποία μέχρι τότε ήταν εχθρική. Το ελληνικό κράτος
απεμπόλησε τα δικαιώματα που θα μπορούσε να ασκήσει ως διάδοχο του
οθωμανικού κράτους. Υπό την πίεση των νέων γαιοκτημόνων και
μεγάλων κεφαλαιούχων του εξωτερικού, η κυβέρνηση Τρικούπη
μετέβαλλε ολοσχερώς την πάγια γεωργική πολιτική του ελληνικού
κράτους, προκειμένου να προστατεύσει την μεγάλη έγγειο ιδιοκτησία των
τσιφλικιών. Και πράγματι, στην Παλιά Ελλάδα τα τσιφλίκια αποτελούσαν
περιθωριακό φαινόμενο, καταλαμβάνοντας λιγότερο από το 5% των
συνολικών εδαφών. Γιατί ο Τρικούπης ακολουθήσε αυτήν την πολιτική;
Μια ερμηνεία είναι ότι από την στιγμή που προσκάλεσε το ομογενειακό
κεφάλαιο να επενδύσει στην χώρα θα του ήταν πολύ δύσκολο να
προχωρήσει σε διαφορετική ερμηνεία ως προς τις ιδιοκτησίες που
αποκτήθηκαν από Έλληνες ομογενείς πληρώνοντας του Οθωμανούς
«κατόχους».
Γεγονός όμως είναι ότι η πολιτική αυτή οδήγησε αφενός μεν σε
μακρόχρονες κοινωνικές συγκρούσεις με αποκορύφωμα το Κιλελέρ, σε
μεγάλη φτώχεια και εξαθλίωσή του αγροτικού πληθυσμού της Θεσσαλίας
με αποτέλεσμα την πρώτη μεγάλη εσωτερική αλλά και εξωτερική
μετανάστευση και ακόμη σε ραγδαία μείωση της παραγωγικότητας η
οποία έφτασε ακόμη και στο 40% της ήδη χαμηλής αντίστοιχης επί ΟΑ.
Αυτό οφείλεται και στις διαρκείς κοινωνικές συγκρούσεις αλλά και στην
αδράνεια των νέων γαιοκτημόνων να επενδύσουν σε σύγχρονες
καλλιεργητικές μεθόδους που είχαν ήδη εισαχθεί στην δύση. Οι νέοι
γαιοκτήμονες λειτούργησαν ως εισπράκτορες προσόδου, όπως ακριβώς
λειτουργούσαν οι ελίτ της ΟΑ. Η Θεσσαλία από σιτοβολώνας της ΟΑ
μετετράπη σε φτωχό συγγενή της Παλιάς Ελλάδας. .Αντίθετα, στην Παλιά
Ελλάδα, η διανομή της γης του 1871 οδήγησε σε ραγδαία αύξηση της
παραγωγικότητας του αγροτικού τομέα σε ειδικούς τομείς όπως η
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σταφίδα, το κρασί, το λάδι και αποτέλεσε για 20 περίπου χρόνια της
ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Το θέμα της επίλυσης του
προβλήματος δεν θα μας απασχολήσει εδώ.
Συμπερασματικά, μπορούμε να σημειώσουμε ότι η εφαρμογή του
ισλαμικού δικαίου και ειδικότερα του κληρονομικού και του δικαίου
πολυγαμίας δημιούργησε ένα ειδικό καθεστώς γης στην ΟΑ, με πολύ
μεγάλο περιορισμό στην ιδιοκτησία. Το Ελληνικό κράτος αρχικά θεώρησε
εαυτόν διάδοχο του Οθωμανικού και μετέτρεψε το καθεστώς των γαιών
στο νομικό βυζαντινό - ρωμαϊκό πλαίσιο με ομαλό τρόπο λόγω της
εμπειρίας των δημιουργών κράτους. Αντίθετα η έλλειψη γνώσης και
εμπειρίας του οθωμανικού και εθιμικού δικαίου στην ΟΑ σε συνέργεια και
με την αλλαγή της πολιτικής οδήγησαν στο μεγάλο αγροτικό ζήτημα που
ταλάνισε την χώρα επί σαράντα και πλέον χρόνια. Μια νέα καταστροφή
έλυσε τελεσίδικα το πρόβλημα.
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Κεφάλαιο 2
Εργασιακές Σχέσεις τον καιρό της Πανδημίας: Μια Πρώτη
Αποτίμηση
Θεόδωρος Κουτρούκης & Ελένη Τριανταφυλλίδου

Η επέλαση του COVID-19 στις αναπτυγμένες χώρες προκάλεσε
δραματικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες κι επηρέασε τις
εργασιακές σχέσεις. Με αφορμή ή ως συνέπεια της διασποράς τoυ
COVID-19 διαδόθηκε σε ευρεία κλίμακα η τηλεργασία τόσο στον δημόσιο,
όσο και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, ενώ οι άτυπες, ευέλικτες και
ευκαιριακές θέσεις απασχόλησης διαδόθηκαν περαιτέρω. Η κοινωνική
αποστασιοποίηση μετέβαλε σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις εργοδοτώνεργαζομένων, ενώ συθέμελα κλονίστηκε η συλλογική έκφραση των
εργαζομένων και οι παραδοσιακές μορφές δράσης. Παρά το γεγονός ότι η
πανδημία βρίσκεται ακόμη εν εξελίξει, υπάρχουν κάποια πρώτα σημάδια
των κυοφορούμενων αλλαγών που ενδέχεται να γίνουν μόνιμες. Ωστόσο,
η έκταση των μεταβολών θα εξαρτηθεί από τη χρονική διάρκεια της
πανδημίας, τον βαθμό της ύφεσης και την ικανότητα των κοινωνικών
εταίρων να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Στην εργασία
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επιχειρείται μια αποτύπωση των σχετικών μεταβολών, προωθείται ο
κριτικός σχολιασμός των σχετικών ερευνών και διατυπώνονται χρήσιμα
συμπεράσματα.
Λέξεις Κλειδιά COVID-19, Ευελιξία της Εργασίας, Επισφάλεια,
Βιομηχανικές Σχέσεις

2.1 Εισαγωγή
Το ξέσπασμά της Πανδημίας του COVID-19 δρομολόγησε πολυσήμαντες
εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Επομένως, η υγειονομική κρίση
επέδρασσε στην προσφορά και τη ζήτηση, στις επενδύσεις και το
επενδυτικό «κλίμα», στην επιχειρηματικότητα αλλά και την αβεβαιότητα
των αγορών. Η πανδημία συνεχίζει την επέλαση της σε όλο τον κόσμο και
έχει αναδομήσει την κοινωνική και οικονομική ζωή (Vlados, 2020b).
Επίσης, συνιστά το πέρασμα σε μια νέα φάση της εξέλιξης του
«παγκοσμίου χωριού» (Vlados, 2020a). Σε αυτές τις συνθήκες είχαμε τρεις
κύριες εξελίξεις: την προώθηση της εργασίας από απόσταση (η οποία
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μετέπειτα), τα μέτρα υγιεινής στο χώρο
εργασίας και τη διευκόλυνση της ισορροπίας ζωής και εργασίας για
πολλούς εργαζόμενους (Bakirtzi, 2020).
2.2 Η Εμφάνιση του COVID-19 στην Αγορά Εργασίας
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Ως επακόλουθο της υγειονομικής κρίσης εμφανίστηκε μια μεγάλη μείωση
των ωρών εργασίας παγκοσμίως, μια μείωση της κινητικότητας της
εργασίας και μια μείωση των μεταναστευτικών ροών (Brodeur & al,
2020).
Σκιαγραφώντας τις εξελίξεις στην εργασία μπορούμε να
καταγράψουμε ως πιο σημαντικές τα lockdown, τους περιορισμούς στην
κίνηση των απασχολουμένων, την εκ νέου οριοθέτηση της έννοιας «τόπος
εργασίας»,

τη

διάδοση

της

τηλεργασίας,

τον

εξωπορισμό

της

απασχόλησης (outsourcing), και την αύξηση του αριθμού των gig
workers. Οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια και τους χώρους γραφείων θα
έπρεπε να εργάζονται σε νέες συνθήκες (αποστάσεις, επιβράδυνση,
περισσότερες βάρδιες, διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας επιχειρήσεων),
ενώ οι μάνατζερ πρέπει να επινοήσουν τρόπους για την ασφάλεια του
προσωπικού (Larue, 2020).
Περαιτέρω επιδράσεις της Πανδημίας στην αγορά εργασίας ήταν
η μείωση της απασχόλησης, η αύξηση της ανεργίας, η εξόχως ανησυχητική
μείωση ποσοστού συμμέτοχης του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό,
ένα βαρύτατο πλήγμα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και η αύξηση των
«εργαζόμενων φτωχών» (Corbion & al, 2020).
Εμφανής ήταν ο κίνδυνος εξόδου της τηλεργασίας από το
βεληνεκές

του

εργατικού

δικαίου.

Ταυτόχρονα,

εμφανίστηκαν

προβλήματα ελέγχου, καθώς η εργασία από το σπίτι αποσύρεται από την
εμβέλεια ελέγχου των Επιθεωρητών Εργασίας. Διαδεδομένη είναι πλέον η
αδιάλειπτη συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο, ενώ κρίσιμο ρόλο αναμένεται
να

διαδραματίσει

το

δικαίωμα

αποσύνδεσης,

όπου

αυτό

έχει

θεσμοθετηθεί. Επιπλέον, διακυβεύεται η απόσπαση των εργαζομένων
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από περιβάλλοντα συναδέλφωσης και αλληλεγγύης, η αλλοτρίωση
εργαζόμενου από την εργασία/προϊόν και η μεγαλύτερη εξατομίκευση στο
δίκαιο των συμβάσεων (Κυριακούλιας, 2020).
Για παράδειγμα, έχει μελετηθεί σε βάθος μια ομάδα
δραστηριοτήτων που επλήγη σε μεγάλο βαθμό από την Πανδημία και
ειδικότερα η εκπαίδευση, που αντιμετώπισε βαρυσήμαντα προβλήματα
και δυσκολίες κοινωνικού, οικονομικού, ψυχολογικού και διοικητικού
χαρακτήρα. (Spyropoulou & Koutroukis, 2021).
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που κόμισε ο κορωνοϊός
στην αγορά εργασίας επινοήθηκαν διεθνώς προγράμματα στήριξης των
επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, όπως το Jobkeeper
στην Αυστραλία (Kaine, 2020).
Η περίοδος του COVID-19 ήταν μία μεγάλη ευκαιρία για την
πλήρη και ριζοσπαστική αναδιοργάνωση της εργασίας και για την
αναπλαισίωση των εργασιακών δικαιωμάτων από την πλευρά της
ζήτησης στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο της «κατάστασης
κατεπείγοντος», οι πρωταγωνιστές της αγοράς εργασίας μπορεί να είναι
καλύτερα πληροφορημένοι και να διαπραγματευτούν καλές εργασιακές
σχέσεις, βέλτιστες πρακτικές, που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης και μπορούν να προσαρμοστούν πλέον στις ευάλωτες
ομάδες, την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Όλα αυτά τα φαινόμενα
πλέον μπορούν να γίνουν αντικείμενο διαχείρισης στη μακροχρόνια
περίοδο (Spyridakis, 2020).
Από την άλλη πλευρά, το φάσμα της κατάρρευσης των
επιχειρήσεων στους ευάλωτους τομείς όπως ο τουρισμός και η φιλοξενία
δημιούργησε ένα κλίμα, στο οποίο το πεδίο των εργασιακών σχέσεων
έγινε στόχος για τις επιχειρήσεις που αναζητούν τρόπους περικοπής του
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κόστους. Τα επιχειρηματικά λόμπι έχουν ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία
στην αγορά εργασίας και μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις γιατί
θεωρούν ότι αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να προωθήσουν την
οικονομική ανάκαμψη. Κατά τη διάρκεια της Πανδημίας μία μερίδα
εργαζομένων έχασε πλήρως την εργασία της, ενώ σε παρόμοια κατάσταση
βρέθηκαν πολλά ελευθέρια επαγγέλματα. Παράλληλα, όσοι εργάζονταν
από το σπίτι βίωναν μία δραστική μεταβολή στη σχέση τους με τη σφαίρα
της εργασίας αλλά και ισχυρούς φόβους για το μέλλον. Εκείνοι που
συνέχισαν να εργάζονται εκτεθειμένοι σε κίνδυνο για την υγεία τους ήταν
μια δεύτερη κατηγορία απασχολουμένων. Τέλος, είχαμε και μια τρίτη
κατηγορία εργαζομένων, στους οποίους εντάσσονται πολλές περιπτώσεις
μη τήρησης της νομιμότητας και των ωρών εργασίας από τους εργοδότες
(Πετράκη, 2020).
Αυτή η ευρεία κατάρρευση της οικονομίας συνοδεύτηκε από την
ανάδυση κάποιων «κατώτερης ποιότητας εργασιών», που θεωρήθηκαν
πλέον ουσιαστικές για την οικονομία καθ’όλη τη διάρκεια της πανδημίας.
Με εξαίρεση τους γιατρούς όλες οι άλλες θέσεις δε θεωρούνταν πως
απολάμβαναν υψηλό κύρος στην αγορά εργασίας (Γαβρόγλου & Κώτσιος,
2021). Τώρα οι εργαζόμενοι απέκτησαν πλέον ένα σχετικό αίσθημα
υπερηφάνειας γιατί ανήκουν σε αυτές τις ομάδες. Πολλά από αυτά τα
επαγγέλματα/ εργασίες είναι γένους θηλυκού π.χ.

δασκάλες,

νοσηλεύτριες, παιδοκόμοι, φροντιστές ηλικιωμένων, εργαζόμενοι στα
σούπερ-μάρκετ κ.α. (Markey, 2020). Από την άλλη πλευρά, οι εργοδότες
κατά τη διάρκεια της πανδημίας άσκησαν ισχυρότερες πιέσεις -κυρίως
λόγω της υψηλής ανεργίας- στους μισθούς και τους λοιπούς όρους
εργασίας. Ο μεγάλος κίνδυνος που ελλοχεύει είναι η αλλαγή που θα συμβεί
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στην αγορά εργασίας να λάβει ιδεολογική κατεύθυνση. Οι εργοδοτικές
ενώσεις έχουν αρχίσει ήδη να πιέζουν για βιομηχανικές εργασιακές
μεταρρυθμίσεις καθώς αισθάνθηκαν ότι ήρθε μία ευκαιρία να
εκμεταλλευτούν υπέρ τους. (Markey, 2020).
Κατά τη διάρκεια της Πανδημίας αναδείχθηκε, επιπλέον, η
σημασία των ουσιαστικών επαγγελμάτων φροντίδας και παραγωγής
κρίσιμων αγαθών και υπηρεσιών (υγειονομικοί, διανομείς, καθαριστές,
οδηγοί και αγρότες) ως καθοριστικά για την επιβίωση. Όλα αυτά τα
επαγγέλματα διαδραματίζουν έναν ύψιστο κοινωνικό ρόλο και πρέπει να
επανεξεταστεί και να αναδειχθεί η κοινωνική τους σημασία. Επιπλέον,
κατά την περίοδο της καραντίνας και των lockdown αναδείχθηκε η
σημασία του Κράτους ως ευεργετικού παράγοντα στην οικονομία, όπως
πρεσβεύει και ο κεϋνσιανισμός. Όλες αυτές οι νέες προκλήσεις ανέδειξαν
νέα πεδία δράσης στην αγορά εργασίας που σχετίζονται με πολιτικές για
την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων, τη διατήρηση
αρμονικών εργασιακών σχέσεων, την κοινωνική εταιρικότητα και τη δια
βίου μάθηση (Triantafillidou & Koutroukis, 2021).
Σε μια σχετική μελέτη του ΕΛΙΝΥΑΕ βρέθηκε ότι υφίστανται
οργανωσιακές αλλαγές για τη μείωση του συνωστισμού στο χώρο
εργασίας. Το 1/6 των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αισθάνθηκε αρκετό έως
πάρα πολύ άγχος, το τελευταίο εξάμηνο. Επίσης όσο αυξανόταν ο βαθμός
αρνητικής επίδρασης της πανδημίας, τόσο συχνότερα αναφερόταν η
ύπαρξη άγχους (ΕΛΙΝΥΑΕ, 2020).
Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι ώρες
εργασίας τους αυξήθηκαν σε ποσοστό 37,4% ή ότι έμειναν σταθερές σε
ποσοστό 45,6%. Οι τηλεργαζόμενοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους
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ήταν πλήρως απασχολούμενοι δηλ. σε ποσοστό 91%. Οι τηλεργαζόμενοι
αναγνωρίζουν σχεδόν απόλυτα ότι η τηλεργασία έχει οφέλη κόστους και
θεωρησαν ότι κατά την εκτέλεση της τηλεργασίας, τους στηρίζαν
πρωτίστως οι συνάδελφοί τους και δευτερευόντως οι προϊστάμενοι και
εργοδότες σε μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης (ΟΠΑ-Εργαστήριο
διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, 2021). Σε μικρότερο βαθμό θεωρούν ότι
η τηλεργασία ενισχύει την παραγωγικότητά τους και γενικά είναι μάλλον
ευχαριστημένοι από την ευκαιρία να εργαστούν εξ αποστάσεως (ΟΠΑΕργαστήριο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, 2021).
Σε μία μελέτη του ΚΕΠΕ για την εργασία από το σπίτι βρέθηκε ότι
τα θετικά της ήταν: εξοικονόμηση χρόνου και κόστους μετακίνησης από
εργασία προς το σπίτι και αντίστροφα, καλύτερος συνδυασμός
οικογένειας και εργασίας, μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (ΚΕΠΕ,
2020). Αντίθετα, τα αρνητικά της εργασίας από το σπίτι ήταν: ενίσχυση
του άτυπου χαρακτήρα των εργασιακών σχέσεων, δυσκολία του ελέγχου
από τα ελεγκτικά όργανα (όπως το ΣΕΠΕ), εμπλοκή οικογενειακής και
επαγγελματικής δραστηριότητας. Άρα, κατέληγε η έρευνα απαιτείται
νομικό πλαίσιο και έλεγχοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας (ΚΕΠΕ, 2020).
Σε μια σχετική έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε συνεργασία με την Alcο βρέθηκε
πως στο 56% των ερωτώμενων μειώθηκαν τα εισοδήματα - στον ιδιωτικό
τομέα- κατά την Πανδημία. Ειδικότερα στο 22% μειώθηκαν πάνω από
30%, στο 14% από 21 έως 30%, στο 13% από 11 έως 20% και στο 7% από
μηδέν έως 10%. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ & Alco, 2021).
Η τηλεργασία θεωρήθηκε αρνητική κατά 40% για την
επαγγελματική εξέλιξη, κατά 40% για την εξέλιξη της αμοιβής, κατά 65%
για τις ώρες εργασίας, κατά 54% για τα εργασιακά δικαιώματα κρατικής
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προέλευσης, κατά 52% για την προσωπική ζωή, κατά 31% για την
παραγωγικότητα, κατά 54% για τη διάθεση ψυχικής ισορροπίας (ΙΝΕ
ΓΣΕΕ & Alco, 2021).
Οι προβλέψεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας περιλαμβάνουν
μια αβεβαιότητα επικίνδυνη για την ανάκαμψη. Οι σχεδιαστές πολιτικής
θα πρέπει να υποστηρίξουν μία ανάκαμψη που θα είναι σταθερή και
στιβαρή, να επικεντρώσουν στην απασχόληση, τα εισοδήματα, τα
εργασιακά δικαιώματα, τον κοινωνικό διάλογο και να συνιστούν μία
ανθρωποκεντρική ανάκαμψη (ILO, 2021a).
Στα θετικά των αλλαγών που συνέβησαν είναι η μείωση του
χρόνου και του κόστους μετακίνησης για τους εργαζόμενους. Ωστόσο, δεν
πρέπει να υποτιμηθούν σχετικοί φόβοι για την εργατική πλευρά καθώς η
εργασία στο σπίτι έχει παραδοσιακά συνδεθεί με την εκμετάλλευση των
εργαζομένων, όπως μαρτυρούν τα παραδείγματα στη βιομηχανία
ενδυμάτων και ιματισμού (Κυριακούλιας, 2020). Επίσης, η εργασία εξ
αποστάσεως δημιουργεί μία ρευστότητα στο όριο μεταξύ εργασίας και
σχόλης. Ο χώρος του σπιτιού μπορεί να είναι ανεπαρκώς δομημένος για
αποδοτική και ασφαλή εργασία, ενώ τα κέρδη στην παραγωγικότητα
ίσως να είναι αμελητέα. Ακόμη, αξιοσημείωτη είναι η πιθανότητα να
μετακυληθεί το κόστος αγοράς και χρήσης του εργαστηριακού
εξοπλισμού στους εργαζόμενους, οι οποίοι καθίστανται de facto «κάτοχοι
κεφαλαίου». Τα ζητήματα ασφαλείας θα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο
νέο περιβάλλον. Παράλληλα, σε αυτό το τοπίο τα εργατικά συνδικάτα
έχουν καταστεί αδύναμα ως πρωταγωνιστές των εργασιακών σχέσεων
και έχουν πιεστεί να αποδεχτούν και τελικά να συνθηκολογήσουν σε
ρυθμιστικές μεταβολές. Ορισμένες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις έχουν
θετικές επιδράσεις αλλά συνολικά οι εργαζόμενοι και η κυβέρνηση
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αντιμετωπίζουν

μεγάλες

προκλήσεις

για

αλλαγές

τόσο

στη

μεσοπρόθεσμη, όσο και στη μακροπρόθεσμη περίοδο (Markey, 2020).
Οι προτεραιότητες θα πρέπει να στραφούν σε μια ενισχυτική της
ανάκαμψης μακροοικονομική πολιτική που θα: α) υποστηρίζει το
εισόδημα και τις επενδύσεις β) βοήθα τα χαμηλά και μεσαία στρώματα,
όπου απαιτείται εμβολιασμός ή/και φαρμακευτική δαπάνη γ) ισορροπεί
τις ανάγκες των διαφοροποιημένων τομέων και θα υποστηρίζει τους
εργαζόμενους για την μετάβαση σε άλλους τομείς και άλλες επιχειρήσεις
δ)

εφαρμόσει στρατηγικές ανάκαμψης, που θα βασίζονται στον

κοινωνικό διάλογο (ILO, 2021b).
2.3 Επιδράσεις στις Εργασιακές Σχέσεις
Στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων διακυβεύονται και πάλι ζητήματα
εργασιακής ασφαλείας όπως στην Α’ βιομηχανική επανάσταση. Κάποιες
οργανώσεις επιχειρούν de facto να μεταφέρουν ένα μέρος του ρίσκου και
του κόστους στους εργαζόμενους. Επιπλέον, διαμέσου των νέων
σχημάτων απασχόλησης προωθούν πρακτικές αύξησης ωρών εργασίας
ιδίως για τους casual workers. Αισθητή είναι η επικράτηση μιας
μεγαλύτερης ευελιξίας με μονομερή πρωτοβουλία (Αντωνοπούλου, 2021).
Μια άλλη εξέλιξη στις εργασιακές σχέσεις είναι η μεταφορά
πολλών εργαζομένων σε καθεστώς gig workers. Αξίζει εδώ να σημειωθεί
πως τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και ο ελάχιστος
μισθός ισχύουν για τους μισθωτούς αλλά όχι για τους «εργολάβους». Ένας
άλλος κίνδυνος είναι εκείνος της απαξίωσης των παλαιότερων
εργαζομένων λόγω ψηφιακού χάσματος και της αντικατάστασης τους με
νεότερους εργαζόμενους δίχως δικαιώματα, προνόμιο ωρίμανσης, χωρίς
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εργασιακές μνήμες από την εποχή που τα εργατικά συνδικάτα πέτυχαν
ένα καλύτερο καθεστώς όρων αμοιβής και απασχόλησης. Ακόμη
επελαύνει ο αυξημένος εργάσιμος χρόνος. Επίσης, υφίσταται μεγάλη
πτώση δραστηριοτήτων του κοινωνικού διαλόγου σε διαδικασίες όπως
είναι στην Ελλάδα ο ΟΜΕΔ, τα Συμβούλια Εργαζομένων του Ν. 1767/88, οι
διαδικασίες συμφιλίωσης, τα εγχειρήματα συνομολόγησης συλλογικών
συμβάσεων ή της έκδοσης διαιτητικών αποφάσεων. Ο τριμερής και ο
διμερής διάλογος έχουν παγώσει και δεν χρησιμοποιήθηκαν για την
προσαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Παράλληλα, υπήρξε
μεγάλη αποδυνάμωση των συμμετοχικών θεσμών προς όφελος του
διευθυντικού δικαιώματος, ενώ στην Ελλάδα υπήρξε μια επικράτηση των
Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) στις εργασιακές σχέσεις
χωρίς να έχει προηγηθεί παρέμβαση από το Κοινοβούλιο. Περιορισμένη
ήταν και η χρήση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ακόμη οι
εργασιακές σχέσεις τον καιρό της πανδημίας χαρακτηρίστηκαν από
διεύρυνση του δανεισμού των εργαζομένων και του outsourcing, από
μεγαλύτερη αποκέντρωση των εργασιακών περιβαλλόντων, από
συνωστισμό των εργαζομένων, από τους πολυάνθρωπους χώρους
εργασίας και από μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος στη
διάσταση του χώρου.
Επιπλέον, πολύ εποικοδομητικό ήταν το δικαίωμα να διαθέτουν
φωνή οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διαβούλευσης,
ιδίως όταν στο κλαδικό και ομοιοεπαγγελματικό επίπεδο δεν λειτουργούν
αποτελεσματικά οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και αποδυναμώνονται
τα συλλογικά δικαιώματα. Άρα είναι πολύ σημαντική η ανάδειξη του
επιχειρησιακού επιπέδου διαβούλευσης εργοδοτών και εργαζομένων
(Πετράκη, 2020). Μια άλλη προσέγγιση θεώρησε πως στη διάρκεια της
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Πανδημίας απαιτήθηκε μία συνεργατική προσέγγιση των εργασιακών
σχέσεων και κυρίως έπρεπε να ακούγεται η φωνή των μισθωτών
(Markey, 2020).
Είναι ενδεικτικό ότι στα ευρήματα μιας πρόσφατης έρευνας
αποτυπώθηκε η μη τήρηση των όρων εργασίας κατά τη διάρκεια της
πανδημίας αλλά και της νομιμότητας από τους εργοδότες. Ειδικότερα το
35,1% των εργαζομένων ανέφερε ότι ο εργοδότης δεν τηρεί τα
συμφωνηθέντα ωράρια εργασίας, το 14,9% το συμφωνημένο ύψος
μισθού, το 18,2% δήλωσε ότι ο εργοδότης δεν σεβάστηκε το δικαίωμα των
εργαζομένων στην απεργία, το 12,5% του δικαίωμα στον συνδικαλισμό
(Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, 2021: σ. 6).
Τα μέρη που εμπλέκονται στις εργασιακές σχέσεις έχουν εκφράσει
μία ευχή να συνεχίσουν μία πιο συνεργατική σχέση κατά τη διάρκεια της
περιόδου μετά την Πανδημία. Η εργασία από το σπίτι είναι η νέα
κανονικότητα για πολλούς βιοπαλαιστές που φοβούνται ότι ένα μέρος του
κόστους θα μεταφερθεί στους εργαζόμενους π.χ. το κόστος του
εργασιακού τους εξοπλισμού. Επιπλέον τα συνδικάτα έχουν
αποδυναμωθεί στο ρόλο τους στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τον
κοινωνικό διάλογο. Η τριμερής συνεργασία αντιμετωπίζει πλέον
τεράστιες προκλήσεις. Μεγάλος κίνδυνος υφίσταται αν αυτές οι αλλαγές
στις εργασιακές σχέσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα είναι
ιδεολογικά κινούμενες και θα ξεκινήσει μία περίοδος κρίσιμων αλλαγών
και μεταρρυθμίσεων στις εργασιακές σχέσεις χωρίς να υιοθετείται η
κουλτούρα και το κλίμα της κοινωνικής εταιρικότηας. (Markey, 2020)
Οι σχεδιαστές πολιτικής θα πρέπει να εφαρμόσουν στρατηγικές
ανάκαμψης που θα βασίζονται στην κοινωνική συνεργασία και το
διάλογο, οι οποίες θα προωθούν μία μετάβαση σε ένα πιο συμπεριληπτικό
και ανθεκτικό και αειφόρο κόσμο της εργασίας. (ILO, 2020b)
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Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν αποκλειστικά από το σπίτι πετυχαίνουν
χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με εκείνους που δουλεύουν από άλλες
τοποθεσίες εργασίας. Επιπλέον, είναι λιγότερο πιθανό να αισθανθούν ότι
επιτελούν μία χρήσιμη εργασία. Πιο
συχνά παραπονιούνται ότι
αντιμετωπίζουν υψηλές ποσοτικές απαιτήσεις και πιο συχνά αναφέρουν
ότι νιώθουν απομονωμένοι. (Eurofound, 2020:3)
Οι εθνικοί νόμοι και οι φορείς κοινωνικού διαλόγου και
εργασιακών σχέσεων αναπτύχθηκαν συστηματικά γύρω από την εργασία
σε εργοστασιακές εγκαταστάσεις. Επομένως τα συνδικάτα ενδέχεται να
ανησυχούν για κινήσεις που μπορεί να διασπείρουν τους εργάτες καθώς
με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να αποδυναμωθούν τα δικαιώματά και
η διαπραγματευτική τους δύναμη απέναντι στον εργοδότη. Οι εργοδότες
μπορεί να παρακολουθούν τους εργαζόμενους και να τους επιβλέπουν
μέσω τηλεργασίας. Η ευελιξία της εργασίας εκτός του χώρου εργασιας
συχνά συνδέεται με περισσότερες αντικοινωνικές ώρες εργασίας
(Eurofound, 2020a: σ.56)
Η πανδημία του COVID-19 προκάλεσε “φτωχές σχέσεις” στο
εργασιακό περιβάλλον καθώς υπήρχε μία σπανιότητα συναντήσεων και
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων. Επομένως, ήταν δύσκολο να
διατηρηθεί η αρμονία και η ειρήνη στις εργασιακές σχέσεις. Αλλά εκείνη
ήταν η στιγμή που έπρεπε οι εργαζόμενοι να διατηρήσουν ψηλά το πνεύμα
για την επίτευξη των στόχων όχι μόνο σε ατομικό αλλά επίσης και σε
οργανωσιακό επίπεδο (Kaushik & Guleria 2020).
Το φαινόμενο της εκτεταμένης χρήσης της πληροφορικής
τεχνολογίας προκαλεί αναταράξεις λόγω των μεταβολών που προκαλεί
στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. Επίσης, δημιουργεί ζητήματα στην
προστασία του ιδιωτικού βίου αλλά και την τήρηση των διατάξεων για
τον χρόνο εργασίας (Παπαδημητρίου 2018).
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Οι τοπικοί και χρονικοί περιορισμοί στη συγκεντροποίηση της
απασχόλησης εξαιτίας της τηλεργασίας δημιουργεί ένα φαινόμενο
αποπροσωποποίησης στις εργασιακές σχέσεις και έχει ως συνέπεια την
επίταση της αποξένωσης του εργαζόμενου από τον επιχειρησιακό
περίγυρο και ασφαλώς την εκ βάθρων αναδιάρθρωση των ιεραρχικών
σχέσεων (Ληξουριώτης 1998).
Εξαιτίας του COVID-19 συντελέστηκαν: α) οργανωσιακές αλλαγές
για τη μείωση του συνωστισμού στο χώρο εργασίας, β) αποκέντρωση των
εργασιών γραφείου σε περιφερειακές μονάδες, γ) μεταφορά ενός μέρους
της παροχής των υπηρεσιών στο διαδίκτυο, δ) επιδράσεις στην
απασχόληση και τις θέσεις εργασίας, ε) ανάγκη αποκέντρωσης και
ενίσχυσης των διαδικασιών διαβουλεύσεων διεύθυνσης-εργαζόμενων στο
αποκεντρωμένο επίπεδο στ)

ανάγκη να ενισχυθούν οι διαδικασίες

κοινωνικού διαλόγου, όπου ακούγεται η φωνή των εργαζομένων.
Παράλληλα, εμφανίστηκε η ανάγκη για στοχευμένες δράσεις των
εργατικών ενώσεων όπως: σύσταση ταμείων έκτακτης ανάγκης,
καμπάνιες ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα, νομικές συμβουλές,
δίκτυα διαλόγου των εργαζομένων, παρέμβαση στα μέτρα κοινωνικής
προστασίας, σεβασμός του διαχωρισμού ανάμεσα στον εργάσιμο και τον
ελεύθερο χρόνο, δικαίωμα στην αποσύνδεση από το δίκτυο.
2.4 Ο Νέος Ρόλος των Εργατικών Συνδικάτων
Ο COVID-19 πρώτα χτύπα τις πιο ευάλωτες ομάδες εργαζομένων, γι’ αυτό
είναι σημαντική η διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι δεν θα χάσουν τα
εργασιακά και συνδικαλιστικά τους δικαιώματα.
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Πλήττονται περισσότεροι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας της
πρώτης γραμμής (front line), γυναίκες, πρόσφυγες, μετανάστες, ειδικές
κοινωνικές ομάδες, άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρία. Επίσης,
πλήττονται κλάδοι όπως ο τουρισμός, οι θαλάσσιες και οδικές μεταφορές,
οι αερογραμμές, οι οικοδομικές κατασκευές, το εμπόριο, η φιλοξενία και
εν μέρει η βιομηχανία (ILO, 2020a).
Μέσα σε αυτό το δύσβατο σκηνικό διανοίγονται ορισμένες
προοπτικές για τους εργαζόμενους. Η συναφής εμπειρία έχει καταδείξει
ότι: α) Η χρήση της συλλογικής διαπραγμάτευσης αμβλύνει τις συνέπειες
των αναδιαρθρώσεων για τους εργαζόμενους, β) Θα πρέπει να δοθεί
έμφαση στα δικαιώματα των εργαζομένων (κοινωνικά-συνδικαλιστικά) γ)
έχει αποκτήσει

μεγάλη σημασία η «φωνή» των εργαζομένων στο

αποκεντρωμένο επίπεδο (Heiland, 2020), ώστε να προωθηθούν
«μνημόνια

αμοιβαίας

εμπιστοσύνης»

ή

συμφωνίες

ανά

ομάδα

εργαζομένων στο επίπεδο της αποκεντρωμένης επιχειρηματικής μονάδας,
αν χρειαστεί (ILO, 2020b).
Ένας νέος ρόλος διαφαίνεται και για τα εργατικά συνδικάτα. Ήδη
από πολλές πλευρές έχουν προταθεί καινοτόμες δράσεις για το
συνδικαλιστικό κίνημα, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν σύσταση
ταμείου αλληλεγγύης, καμπάνιες πληροφόρησης, παροχή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, αντιμετώπιση του ανορθολογισμού με παροχή έγκυρής
πληροφόρησης, παροχή νομικής συμπαράστασης, προώθηση της
αναγνώρισης της νόσου COVID-19 ως επαγγελματικής ασθένειας,
παροχή υπηρεσιών συμψηφισμού προσφοράς και ζήτησης στην αγορά
εργασίας, μείωση της συνδικαλιστικής συνδρομής (όπου είναι εφικτό) κ.α.
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Επιπροσθέτως, υφίσταται μεγάλο περιθώριο πρωτοβουλιών του
συνδικαλιστικού κινήματος για την ενημέρωση και ένταξη των
εργαζομένων στα συνδικάτα, τη δρομολόγηση ανθρωπιστικών δράσεων
(ιατρεία για άτυπα εργαζόμενους, σχολεία ελληνικών για αλλοδαπούς,
κ.λπ.), την αντιμετώπιση της αδιαφάνειας και της μονομέρειας αναφορικά
με τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, δράσεις υπεράσπισης
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, την προώθηση αιτημάτων για
καθολική φροντίδα όλων των απασχολούμενων για επιδόματα ανεργίας
και ασθενείας και τη διασφάλιση εισοδημάτων (ILO, 2020b).
Τέλος, τα εργατικά συνδικάτα μπορούν

να προωθήσουν

τη

διασφάλιση μιας νέας ψηφιακής συλλογικότητας (σε μια μορφή eσωματείων),

την

προώθηση

μιας

οικουμενικής

απάντησης

στα

προβλήματα της εργασίας (ελάχιστος μισθός, θεμελιώδη δικαιώματα
ανασφάλιστων και μεταναστών), ενώ καθημερινό διακύβευμα είναι η
έκφραση της πολιτικής βούλησης, της γνώσης, και της ικανότητας
εκπροσώπησης του σημερινού πολυποίκιλου και συχνά πολυπολιτισμικού
εργατικού δυναμικού. Όπως σημειώνει η Αντωνοπούλου, η τηλεργασία
αποτελεί καταλυτικό παράγοντα αναδιαμόρφωσης της εργασιακής
κουλτούρας, καθώς ο εργαζόμενος απουσιάζει από το τυπικό εργασιακό
περιβάλλον, οι αλλαγές όμως εδράζονται στις ιδιαιτερότητες των
μισθωτών και επιπλέον στις μορφές εργασιακών σχέσεων που τους
διέπουν (Αντωνοπούλου, 2021).
Ο τριμερής και διμερής διάλογος είναι αναγκαίος. Είναι μεγάλη η
σημασία της φωνής των εργαζομένων για τις εργασιακές σχέσεις την
περίοδο της πανδημίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μνημόνια
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αμοιβαίας κατανόησης ή συλλογικές συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και
εργαζομένων στο επιχειρησιακό επίπεδο.
Το συνδικαλιστικό κίνημα παραπονιέται γιατί δεν συμμετείχε σε
κοινωνικό διάλογο και γιατί υπήρχε αδιαφάνεια στα εφαρμοζόμενα
μέτρα. Επίσης, υπάρχουν παραβιάσεις συνδικαλιστικών δικαιωμάτων
αλλά και εργασιακών
δικαιωμάτων. Μολαταύτα, πολυσήμαντα
διλήμματα αντιμετώπισαν οι μισθωτοί σχετικά με τη χρήση του όπλου της
απεργίας (Li & Ng, 2021).
Σε αυτό το πλαίσιο αναδύεται μία ευκαιρία για καινούργια
κοινωνική και εργασιακή ατζέντα αλλά και για να συμμετέχει το
συνδικαλιστικό κίνημα στη λήψη αποφάσεων, να προωθήσει τον
ελάχιστο μισθό και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ακόμη να καθιερώσει
μέγιστο χρόνο εργασίας και ελάχιστα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Επίσης, τα συνδικάτα ζητούν να δοθούν απαντήσεις παγκόσμιας
εμβέλειας στην Πανδημία και πρεσβεύουν την ανάγκη για ισχυρή
ανάπτυξη, προωθούν την ανθεκτικότητα και την εναρμόνιση με δράσεις
όπως είναι το χτίσιμο πολιτικής βούλησης, η οικοδόμηση γνώσης και
ικανότητας, η αύξηση της ικανότητας εκπροσώπησης για προώθηση των
προτεραιοτήτων της εργασίας, η παροχή νέων υπηρεσιών προς τα μέλη
των συνδικάτων, η επέκταση της εταιρικότητας μαζί με άλλους φορείς και
η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης (ILO, 2021a).
Ο COVID-19 επηρέασε την ποσότητα των θέσεων εργασίας, την
ποιότητα και την σχέση εργασίας. Επίσης, βελτίωσε τα μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας, που πλέον απαιτούν και συμπεριλαμβάνουν την κοινωνική
αποστασιοποίηση,

απαιτήσεις

για

επαγγελματικό

προστατευτικό

εξοπλισμό και ενθάρρυνση. Επιπλέον, απαιτείται η επιμονή σε ένα
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δημιουργικό κοινωνικό διάλογο, στην ανάπτυξη αποτελεσματικών
απαντήσεων στο επίπεδο της επιχείρησης. Τα εργατικά συνδικάτα πρέπει
να ξαναδούν τον COVID-19 σαν ένα ξυπνητήρι για να προωθήσουν τα
εργασιακά

και

κοινωνικά

θέματα

της

ατζέντας

τους,

να

διαπραγματευτούν συλλογικές συμφωνίες, να προωθήσουν τα θεμελιώδη
δικαιώματα των εργαζομένων καθώς και μέτρα για την υγιεινή και την
ασφάλεια της εργασίας (ILO, 2020a).
H ατζέντα των συνδικάτων για την ανθεκτικότητα και την
ενδυνάμωση στο πλαίσιο του COVID-19 και της κρίσης που έφερε,
αποσκοπεί στο να χτίσει πολιτικές που θα συνδράμουν στην ενίσχυση του
κοινωνικού διαλόγου, θα αναδύσουν γνώσεις και δεξιότητες ανάμεσα
στους εργαζόμενους, θα ενισχύσουν την ικανότητα αντιπροσώπευσης, θα
συνεχίσουν να προωθούν τις προτεραιότητες των εργαζομένων, θα
παρέχουν νέες πηγές και νέες συνεργασίες και εταιρικότητες (ILO,
2020a).
2.5 Συμπεράσματα
Μετά την Πανδημία η οργανωσιακή προσαρμογή και το μάνατζμεντ
αλλαγών θα μπορούσε να βοηθήσει τις κοινωνικοοικονομικές οργανώσεις
(π.χ. εργατικές και εργοδοτικές ενώσεις). Παράλληλα, ο τρόπος με τον
οποίο εκτελείται η εργασία έχει αρχίσει να αλλάζει, πιέζοντας το
εργασιακό περιβάλλον να υποστεί έντονες μεταβολές στα
κοινωνικοοικονομικά συστήματα και την προσαρμογή επιχειρήσεων και
εργαζόμενων (Vlados & al, 2021).
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Καταλήγοντας,
η
πανδημία
COVID-19
δρομολόγησε
οργανωσιακές αλλαγές για τη μείωση του συνωστισμού στο χώρο
εργασίας, την αποκέντρωση των εργασιών γραφείου σε περιφερειακές
μονάδες σε συνδυασμό με την έξοδο των πολυάνθρωπων γραφείων από
τις πόλεις, τη μεταφορά ενός μέρους της παροχής υπηρεσιών στο
διαδίκτυο.
Επακόλουθες επιδράσεις δρομολογήθηκαν στην απασχόληση και
τις θέσεις εργασίας, την ανάγκη αποκέντρωσης και ενίσχυσης των
διαδικασιών διαβουλεύσεων διεύθυνσης-εργαζόμενων στο μικρο-επίπεδο
και την αναγκαιότητα να ενισχυθούν οι διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου.
Ειδικότερα, η Πανδημία ανέδειξε εκ νέου το αίτημα για
εκδημοκρατισμό της επιχείρησης και την προώθηση της δυνατότητας για
συναπόφαση και συμμετοχή των εργαζομένων στη στρατηγική της
επιχείρησης για λόγους δικαιοσύνης (Πετράκη, 2020).
Τέλος, τα πέντε κύρια διακυβεύματα τον καιρό της Πανδημίας
ήταν και παραμένουν α) η υγεία και ασφάλεια στην εργασία, όπως
συνέβαινε και όταν πρωτοξεκίνησαν οι εργατικές ενώσεις την εποχή της
βιομηχανικής επανάστασης, β) η συμβολή των εργατικών σωματείων
στην άνοδο του επιπέδου δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, γ) η
προστασία των εργαζομένων από την απομόνωση, τις ψυχολογικές
συνέπειες, το φόβο και το στρες, δ) η

διασφάλιση εργατικών

εισοδημάτων κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας και ε) η αύξηση της
εφευρετικότητας των εργατικών σωματείων για τον έλεγχο του νομικού
πλαισίου των εργαζομένων από το σπίτι.
Σε αυτές τις συνθήκες, εξ αφορμής ή εξ αιτίας του COVID-19, είναι
πολύ δύσκολο να προβλεφθεί το μέλλον της αγοράς εργασίας. Το νέο
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σκηνικό αλλάζει άρδην τις κοινωνικές αντιλήψεις για την εργασία, την
εκπροσώπηση των εργαζομένων και τον ρόλο του κοινωνικού διαλόγου,
ενώ ενισχύει τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, την τηλεργασία και την
επισφάλεια της εργασίας. Παράλληλα, το συνδικαλιστικό κίνημα
περιθωριοποιείται περισσότερο καθώς η μείωση της ομαδικής εργασίας
στον ίδιο χώρο με φυσική παρουσία, αποδυναμώνει τις κλασικές μορφές
συνδικαλιστικής δράσης, διείσδυσης και στρατολόγησης στους χώρους
εργασίας.
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Κεφάλαιο 3
Απεικονίσεις ενός Προσδοκώμενου Χώρου, Συμβολη@ ́ στη
Μελέτη της Κοινωνικής και Ιστορικής Γεωγραφίας του
Καθεστώτος της Ελληνικής Πολιτείας 1941-1944
Φώτης Κουτσόπουλος

Το αντικει&μενο του α& ρθρου ει&ναι η διερευ& νηση των χωρικω&ν
αναπαραστα& σεων των ιθυνο& ντων της Ελληνικη& ς Πολιτει&ας, αναφορικα& με
την αναδιαμο& ρφωση του μοντεaλου παραγωγη& ς της Ελλα& δας εντο& ς της
Νε& ας Ευρω&πης. Βασι&ζεται σε τμη& μα εκπονου& μενης διδακτορικη& ς διατριβη& ς
με προσωρινο& τι&τλο «Διαμορφω&νοντας το κρα& τος της Νε& ας Ευρω&πης, η
περι&πτωση της Ελληνικη& ς Πολιτει&ας 1941-1944».
Λέξεις Κλειδιά ΒΠΠ, Νε& α Ευρω&πη, Ελληνικη& Πολιτει&α, Κατοχη& , Κρα& τος,
Χωρικη& διαλεκτικη&

3.1 Εισαγωγή στο Αντικείμενο
Στην Ελλα& δα η& δη απο& το Μεσοπο& λεμο, υπα& ρχει η συζη& τηση αναφορικα& με
το επιθυμητο& μοντε& λο συγκε& ντρωσης κεφαλαι&ου (Τσοτσορο& ς 2001, σσ.11-
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20). Η συζη& τηση αυτη& αναφε& ρεται στις αντιθε& σεις βιομηχανικου& ,
εμπορικου& ,

τραπεζικου&

και

εφοπλιστικου&

συγκεκριμε& νο ιδεολογικοπολιτικο&

κεφαλαι&ου,

ενω&

ε& χει

στι&γμα. Αυτε& ς οι ιδιαιτεροaτητες

καθιστου& ν δυσδια& κριτη την οριοθε& τηση των επιλογω&ν του πολιτικου&
προσωπικου& της περιο& δου, ανα& γοντας την πολιτικη& πρα& ξη σε εξωτερικου& ς
παρα& γοντες. Έτσι, το πολιτικο& προσωπικο& χαρακτηρι&ζεται ει&τε ως
«γερμανο& φιλο» ει&τε ως «αγγλο& φιλο» κλαν (Ελεφα& ντης 2017, σσ.189).
Όμως, το βασικο& επι&δικο της συζη& τησης περι& του επιθυμητου& μοντε& λου
συγκε& ντρωσης κεφαλαι&ου, απαυγασμε& νο απο& τους χαρακτηρισμου& ς περι&
«γερμανο& φιλων και αγγλο& φιλων κλαν» συνεχι&ζεται κατα& την περι&οδο της
κατοχη& ς, ο& που τη διακυβε& ρνηση του κρα& τους ε& χει αναλα& βει πλε& ον το
καθεστω&ς της Ελληνικη& ς Πολιτει&ας.
Πω&ς αποτυπω&νονται οι προσδοκι&ες που επε& νδυσαν οι ιθυ& νοντες
της Ελληνικη& ς Πολιτει&ας στη Νε& α Ευρω&πη; Ποιο η& ταν το φαντασιακο& που
ε& τρεφαν για τον ροaλο της χω&ρας με& σα στη Νε& α Ευρω&πη; πω&ς συνε& λαβαν
τη χωρικη& αναδιαμο& ρφωση της παραγωγη& ς της Ελλα& δας με& σα στη Νε& α
Ευρω&πη;
Τα

παραπα& νω

ερωτη& ματα

φιλοδοξει&

να

προσεγγι&σει

η

προτεινο& μενη ειση& γηση, αξιοποιω&ντας τη δια& σταση του χω&ρου στην
ιστορικη& ε& ρευνα.
Ο χω&ρος κατα& τον Lefebvre (1991) διαιρει&ται και εννοιολογει&ται μεταξυ&
του αντιληπτου& (perceived space), του θεωρησιακου& (representations of
space) και του παραστατικου& χω&ρου (representational space). Στην
υλιστικη& αντι& ληψη του κοινωνικου& γι&γνεσθαι, ο θεωρησιακο& ς χω&ρος
αντανακλα&

τα σχε& δια, τις προσδοκι&ες και τους στο& χους που
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πραγματω&νονται στον αντιληπτο& χω&ρο ενω& διαμορφω&νει τις συνειδη& σεις
των ατοaμων στον παραστατικο& χω&ρο. Έτσι, ο θεωρησιακο& ς χω&ρος
αποτελει& με& ρος της ενεργητικη& ς προσπα& θειας διαμο& ρφωσης του
κοινωνικου& συνειδε& ναι. Με α& λλα λο& για, τα δρω&ντα υποκει&μενα παρα& γουν
μοντε& λα, χα& ρτες, εννοιολογη& σεις, προβολε& ς και παραστα& σεις, με σκοπο& να
επηρεα& σουν και να πει&σουν για τις κινη& σεις τους.
Υπο& το πλαι&σιο αυτο& επιχειρει&ται η ανασυ& σταση των χωρικω&ν
προσλη& ψεων των δρω&ντων, αναφορικα&

με τα ερωτη& ματα που

αντιμετωπι&ζει η ειση& γηση.
3.2 Το Υλικό και η Προσέγγιση του
Το υλικο& το οποι&ο χρησιμοποιη& θηκε προε& ρχεται απο& δυ& ο σω&ματα
κειμε& νων τα οποι&α τι&θενται σε αντιπαραβολη& . Προ& κειται για α& ρθρα που
δημοσιευ& τηκαν στην οικονομικη& εφημερι&δα «Οικονομολο& γος» και για τα
υπομνη& ματα προς το Ρα& ιχ που συνε& ταξε ο Σωτη& ριος Γκοτζαμα& νης κατα& τις
επισκε& ψεις του στη Ρω&μη και το Βερολι&νο.
Η εφημερι&δα «Οικονομολο& γος» εκδιδο& ταν σε εβδομαδιαι&α βα& ση
στην Αθη& να. Ιδρυτη& ς η& ταν ο Μ. Αιλιανο& ς ενω& διευθυντη& ς εκει& την περι&οδο
χρημα& τισε ο Ε. Οικονομι&δης. Το ε& ντυπο αυτο& αποτελου& σε σημει&ο
αναφορα& ς του οικονομικου& κο& σμου. Πε& ραν των στενα& οριζο& μενων
οικονομικω&ν θεμα& των, στο πρωτοσε& λιδο φιλοξενου& νταν α& ρθρα τα οποι&α
βρισκο& ντουσαν στο μεται&χμιο πολιτικου& και οικονομικου& .
Αυτα& τα α& ρθρα πολλε& ς φορε& ς αλληλοσυμπληρω&νονται, με τρο& πο
ο& που το ε& να εξειδικευ& ει το α& λλο, ενω& αν και δεν αναφε& ρεται ρητα& ,
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συγκροτου& ν συνε& χειες, μαρτυρω&ντας κα& ποιες συγκεκριμε& νες θε& σεις του
εντυ& που.
Αξι&ζει να σημειωθει&, ο& τι ο Οικονομολο& γος η& ταν μια εφημερι&δα η
οποι&α δημοσι&ευε πρωτο& τυπο υλικο& και δεν αναπαρη& γαγε απλω&ς ειδη& σεις
που διακινου& σε η Mundus AG (το πρακτορει&ο τυ& που και εταιρει&α
προπαγα& νδας του ΥΠΕΞ του Ρα& ιχ) η& η Γερμανικη& Πρεσβει&α. Αυτοι& οι
παραπα& νω παρα& γοντες δι&νουν μια επιπλε& ον αξι&α στο ε& ντυπο αυτο& . Ο
λο& γος ει&ναι ο& τι απηχου& ν θε& σεις του οικονομικου& κο& σμου, συνομιλου& ν με
το πολιτικο& γι&γνεσθαι της περιο& δου ενω& ε& χουν α& ποψη και θε& ση για την
πορει&α και το με& λλον της χω&ρας. Οι αναπαραστα& σεις και οι θεωρη& σεις για
την χω&ρα που αναδυ& ονται με& σα απο& τις γραμμε& ς των α& ρθρων ει&ναι που
ε& χουν το ενδιαφε& ρον, καθω&ς μαρτυρου& ν και καταδεικνυ& ουν βρο& γχους
ανα& δρασης ενο& ς συστη& ματος οι οποι&οι λειτουργου& ν υπο& γεια και η& συχα σε
βα& θος χρο& νου. Η σχε& ση με τη συγκυρι&α ει&ναι βεβαι&ως αντικει&μενο ε& ρευνας
και φιλοδοξι&α του α& ρθρου ει&ναι να δοθου& ν κα& ποια στοιχει&α σχετικα& .
Στον

αντι&ποδα,

εδρα& ζονται

υπομνη& ματα

του

Σωτη& ριου

Γκοτζαμα& νη. Προ& κειται για σελι&δες απο& το προσωπικο& αρχει&ο του
Γκοτζαμα& νη, με& σα στις οποι&ες ο ι&διος περιγρα& φει, σταχυολογει& εναποθε& τει
υλικο& απο& τις επισκε& ψεις του στη Ρω&μη και το Βερολι&νο το 1942. Αξονικο& ς
ο ι&διος με υπομνη& ματα τα οποι&α συνε& τασσε προς τον Βασιλια& Γεω&ργιο
στην προσπα& θεια του να πει&σει για την ανα& γκη ε& νταξης της χω&ρας στο
στρατο& πεδο του Άξονα πριν τον πο& λεμο, ανε& λαβε υπουργο& ς της Ελληνικη& ς
Πολιτει&ας οικονομικω&ν. Στο αρχει&ο του περιγρα& φονται οι υπηρεσιακε& ς
του επισκε& ψεις στη Ρω&μη και το Βερολι&νο. Και ενω& κανει&ς θα μπορου& σε να
εικα& σει ο& τι εξωραΐζει καταστα& σεις η& ο& τι εν τε& λει δεν ει&ναι αρκετα&
ειλικρινη& ς με ο& τι μπορει& να σημαι&νει αυτο& , στις αναφορε& ς του περιγρα& φει
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μια ιδιαι&τερη κατα& σταση για την Ελλα& δα. Τα προβλη& ματα που αναφε& ρει
με& σα στο κει&μενο του σαφω&ς λειτουργου& ν ως επιχειρη& ματα των θε& σεων
του, πλην ο& μως ει&ναι αληθινα& . Δεν ξεφευ& γουν απο& την πραγματικο& τητα
και ερχο& μενα σε αντι&θεση με τα κει&μενα του Οικονομολο& γου, σχηματι&ζουν
μια ολο& τελα διαφορετικη& εικο& να της χω&ρας. Έτσι, βοηθου& ν στο να
κατανοη& σουμε τα ο& ρια των α& ρθρων του οικονομολο& γου μεταξυ&
προγραμματικου&

και

συγκυριακου&

λο& γου,

μεταξυ&

σχεδι&ου

και

προβολη& ς/θεω&ρησης αυτου& , ε& ναντι αυτοεκπληρου& μενης προφητει&ας.
Κατα& συνε& πεια, μας βοηθου& ν να προσεγγι&σουμε το αρχικο& ερω&τημα περι&
αναπαραστα& σεων ενο& ς προσδοκω&μενου χω&ρου.
3.3 Το Αίτημα της Οικονομικής Αναδιοργάνωσης
Απο& τις πρω&τες με& ρες τις εγκαθι&δρυσης της Κυβε& ρνησης Τσολα& κογλου και
της ανακη& ρυξης της Ελληνικη& ς Πολιτει&ας, τι&θεται στις σελι&δες του
«Οικονομολο& γου» το ζη& τημα της λεγο& μενης οικονομικη& ς αναδιοργα& νωσης.
Οι ο& ροι με τους οποι&ους τι&θεται ει&ναι μα& λλον ασαφει&ς, ενω& η γενικο& τερη
προβληματικη& πολλε& ς φορε& ς φαι&νεται προσιδια& ζει περισσο& τερο σε αυτο&
που αποκαλει&ται μακρο-οικονομικη& αναπροσαρμογη& . Μο& νο που σε αυτη& ν
την προβληματικη& απουσια& ζει ο λο& γος για δομικε& ς αλλαγε& ς η& για πολιτικε& ς
σταθεροποι&ησης οικονομικω&ν ανισορροπιω&ν.
Η ανα& γκη για οικονομικη& αναδιοργα& νωση προτει&νεται ως
απα& ντηση σε προβλη& ματα που ανακυ& πτουν απο& την καρτελοποι&ηση των
διεθνω&ν αγορω&ν. Συ& μφωνα με το φυ& λλο της 3ης Μαΐου του 1941, του
πρω&του φυ& λλου που κυκλοφο& ρησε ε& πειτα απο& την εγκαθι&δρυση της
κυβε& ρνησης Τσολα& κογλου, (φ.1212) το Λονδι&νο και μετα& τον Α' Παγκο& σμιο
Πο& λεμο η Νε& α Υο& ρκη, μονοπωλου& σαν τη διεθνη& αγορα& πρω&των υλω&ν.
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Απε& ναντι σε αυτη& την ιδιο& τυπη διαδοχη& του Λονδι&νου απο& την Νε& α Υο& ρκη
και του μπλοκ που συστη& νουν, βρι&σκεται το «συγκρο& τημα του Γιεν υπο&
την αιγι&δα της Ιαπωνι&ας και το Ευρωπαϊκο& συγκρο& τημα υπο& την αιγι&δα
της Γερμανι&ας». Οι θε& σεις που τυπω&νονται στην εφημερι&δα δεν διαφε& ρουν
απο& τις επι&σημες θε& σεις του Τριμερου& ς Συμφω&νου. Το προ& βλημα ακου& ει
στο ο& νομα Αγγλι&α, ενω& οι ΗΠΑ φαι&νεται να ε& χουν καταστει& «επικι&νδυνα»
μεγα& λο με& γεθος. Την επιχειρηματολογι&α αυτη& συνεπικουρου& ν πι&νακες
παραγωγη& ς αγαθω&ν. Το ενδιαφε& ρον παρουσια& ζεται στις ομαδοποιη& σεις
των πινα& κων. Σε α& ρθρο του ι&διου φυ& λλου ο& που παρουσια& ζεται η
παγκο& σμια παραγωγη& κλωστικω&ν ινω&ν, οι ομαδοποιη& σεις των χωρω&ν
αντιπαρατα& σσουν τις Ευρωπαϊκε& ς ε& ναντι των Αμερικανικω&ν χωρω&ν.
Παρεμβα& λλεται μο& νο η Ρωσι&α και η Ιαπωνι&α. Το στη& σιμο του α& ρθρου,
δημιουργει& μια συγκεκριμε& νη εικο& να, ο& που η Ευρω&πη ως ενιαι&ο συ& νολο
δυ& ναται να υπερσκελι&σει το συ& νολο των Αμερικανικω&ν κρατω&ν.
Ουσιαστικα& προ& κειται για τον βασικο& σχεδιασμο& της Νε& ας Ευρω&πης, ενο& ς
οικονομικου& χω&ρου με «εξορθολογισμε& νο» καταμερισμο& εργασι&ας (Funk
1941), ικανο& να καταστη& σει τον ευρωπαϊκο& χω&ρο συγκρι&σιμο με& γεθος με
αυτο& των ΗΠΑ.
Έτσι, αναφορικα& με τα προβλη& ματα στα οποι&α απαντα& ει η
αιτου& μενη οικονομικη& αναδιοργα& νωση, υπα& ρχει απο& λυτη ταυ& τιση των
α& ρθρων με τις προγραμματικε& ς θε& σεις του Άξονα. Αυτο& ο& μως που ι&σως ε& χει
μια αξι&α, ει&ναι η παραμετροποι&ηση των παραπα& νω θε& σεων, η εξειδι&κευση
τους, ο& πως αυτη& συντελει&ται σε επο& μενα α& ρθρα.
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3.4 Τα Χαρακτηριστικά της Αναδιοργάνωσης: Το Πρόβλημα και
η Λύση
Στην αρθρογραφι&α παρουσια& ζεται μια σταθερα& : η απουσι&α του κρα& τους
ως ενεργου& παρα& γοντα στην υλοποι&ηση της οικονομικη& ς αναδια& ρθρωσης.
Το κρα& τος, ο& χι απλω&ς ως ε& να κυβερνητικο& σχη& μα αλλα& ως συ& στημα
διαδικασιω&ν με δομε& ς. Διαδικασι&ες οι οποι&ες στο παρελθο& ν οργα& νωναν και
σχεδι&αζαν -ο& χι πα& ντα αυτοβου& λως- το παραγωγικο& μοντε& λο της χω&ρας.
«Δὲν ἔχομεν καιρὸν αὐτὴν τὴν στιγμὴν δια μελε& τας καὶ γενικωτε& ρας
συζητη& σεις» τονι&ζεται στο φυ& λλο της 28ης Ιουνι&ου (φ.1220). Το συγκει&μενο
αναφορα& ς της παραπα& νω φρα& σης σχετι&ζεται με το προ& βλημα της
διατροφη& ς του ελληνικου& λαου& . Ο αρθρογρα& φος επικαλει&ται την
επισιτιστικη& κρι&ση και προτα& σσει την ανα& γκη εντατικη& ς εργασι&ας με
αυταπα& ρνηση. Μια προτροπη& η οποι&α επανεμφανι&ζεται σε πλη& θος α& ρθρων( ενδεικτικα& φ.1219, 1236, 1245), ο& που αφενο& ς αγγι&ζει εργα& τες και
αγρο& τες αφετε& ρου καλει& εμμε& σως σε μια επιτα& χυνση της λη& ψης
αποφα& σεων, α& ρα μια ενι&σχυση της εκτελεστικη& ς εξουσι&ας.
Αν ο& μως το κρα& τος δεν προκρι&νεται να διατελε& σει τον ρο& λο του και
επιπλε& ον δηλω&νεται ο& τι δεν υπα& ρχει χρο& νος για σχεδιασμο& και μελε& τη,
το& τε ο δια& λογος για δομικε& ς αλλαγε& ς η& προσπα& θειες εξισορρο& πησης
οδηγει&ται

σε

ε& να

τε& λμα:

ποιος

αναλαμβα& νει

την

οικονομικη&

αναδιoργα& νωση; Απο& αυτο& το προ& βλημα οδηγου& μαστε σε δυ& ο πιθανε& ς
«λυ& σεις» οι οποι&ες ο& μως δεν ει&ναι απαραι&τητα αλληλοαποκλειο& μενες: ει&τε
η χω&ρα με& σα στο πλαι&σιο της Νε& ας Ευρω&πης θα ει&ναι ουραγο& ς των
εξελι&ξεων -ακολουθω&ντας πειθη& νια εντολε& ς-, ει&τε κα& ποια μερι&δα του
κεφαλαι&ου αναμε& νεται να υπαγορευ& σει τα αιτη& ματα της, ως λυ& ση.
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Η εμπειρι&α της Νε& ας Ευρω&πης ε& δειξε ε& ναν ιδιαι&τερο μηχανισμο&
αναδιαμο& ρφωσης του χω&ρου. Οι Neuman και Sweezy (Laudani 2013,
σσ.397) απε& δωσαν πολυ& γλαφυρα& τον θεσμικο& μηχανισμο& μεταφορα& ς
αξιω&ν απο& την κατεκτημε& νη Ευρω&πη προς το Βερολι&νο. Προ& κειται για την
Κεντρικη& Διευ& θυνση Παραγγελιω&ν (ZAST, Zentral Auftragen Stellen),
ε& ναν μηχανισμο& διευθε& τησης του clearing στημε& νο ε& πειτα απο& την
επιτυχη& λειτουργι&α της γαλλικη& ς Κομιτε& (Comite Central de Repartition
des Matieres Premieres στη Γαλλι&α). Ελληνικο& Τμη& μα της γερμανικη& ς
εταιρει&ας φαι&νεται πως λειτου& ργησε η DEGRIGES. Ο μηχανισμο& ς αυτο& ς
παρουσι&αζε χαρακτηριστικα& αυτου& που ση& μερα θα ονομα& ζαμε shock
treatment:

Οι διαδικασίες του μηχανισμου& προέβλεπαν αρχικά την

πρόσκαιρη εμπορική απομόνωση της περιοχής, την λεηλασία του στοκ,
την εισαγωγή «κατοχικού νομίσματος» και την «συγχώνευση» παρόμοιων
βιομηχανιών. Η απομο& νωση μιας περιοχη& ς συνεπαγο& ταν και την παυ& ση
ροη& ς κεφαλαι&ων, μια «τεχνητη& κρι&ση». Σε αυτη& ν την ιδιο& τυπη «κρι&ση» στο
με& τρο που δεν υπη& ρχε κα& ποια προ& βλεψη στον κεντρικο& σχεδιασμο& του
Funk (1941), ενεργοποιου& νταν τα ομοιοστατικα& χαρακτηριστικα& της
κοινωνι&ας ου& τως ω&στε να τεθει& ο συγκεκριμε& νος αποκομμε& νος χω&ρος
ξανα& σε τροχια& συγκε& ντρωσης κεφαλαι&ου. Στο συ& νολο της η παραπα& νω
διαδικασι&α ευνο& ησε τις συγκεντροποιη& σεις κεφαλαι&ων. Στο επο& μενο
στα& διο της διαδικασι&ας αυτη& ς, η ZAST με& σω των παραρτημα& των της
μονοπωλου& σε τη δια& θεση και κυκλοφορι&α των πρω&των υλω&ν, των
μηχανω&ν και των παραγο& μενων εμπορευμα& των στο συ& νολο της Ευρω&πης.
Η κανονικοποι&ηση αυτου& του συστη& ματος συντελε& στηκε απο& τον
Αυ& γουστο του 1940 με σχετικη& οδηγι&α του Göbbels. (Laudani 2013,
σσ.397)
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Στην Ελλα& δα της περιο& δου το βιομηχανικο& κεφα& λαιο η& ταν
α& ρρηκτα συνδεδεμε& νο με τη Γερμανι&α. Οι νο& μοι περι& βιομηχανι&ας του
μεσοπολε& μου (Τσοτσορο& ς 2001, σσ.231) δημιου& ργησε ε& να πλαι&σιο
ανα& πτυξης του βιομηχανικου& κεφαλαι&ου, εξαρτημε& νο ο& μως απο& τη
Γερμανι&α. Οι συμφωνι&ες clearing μεταξυ& των δυ& ο κρατω&ν δημιου& ργησαν
μοιραι&α οικονομικου& ς δεσμου& ς μεταξυ& Ελλη& νων και Γερμανω&ν
επιχειρηματιω&ν, σχηματι&ζοντας ε& να δι&κτυο του οποι&ου η λειτουργι&α
εξακτινω&θηκε και στα χρο& νια της στρατιωτικη& ς κατοχη& ς. Στον αντι&ποδα
βρισκο& ταν το εφοπλιστικο& κεφα& λαιο, το οποι&ο διε& θετε βαθυ& τερο χρονικο&
αποτυ& πωμα, ενω& οι σχε& σεις των Ελλη& νων εκπροσω&πων του εφοπλιστικου&
κεφαλαι&ου διασταυρω&νονταν με την Αγγλι&α και ο& χι με τη Γερμανι&α.
Συνεπω&ς, αν πια& σει κανει&ς το νη& μα απο& τις δυ& ο πιθανε& ς μηαλληλοαποκλειο& μενες λυ& σεις στον γρι&φο του ποιος αναλαμβα& νει την
οικονομικη& αναδιοργα& νωση της χω&ρας, ο& πως διατυπω&θηκε παραπα& νω,
θα μπορου& σε να εικα& σει ο& τι το βιομηχανικο& κεφα& λαιο στην Ελλα& δα
βρι&σκεται σε πλεονεκτικο& τερη θε& ση, στη συγκεκριμε& νη συγκυρι&α.
3.5 Τα Χαρακτηριστικά της Αναδιοργάνωσης: Υφαρπαγή της
Συγκυρίας;
Ο νο& μος περι& βιομηχανι&ας του μεσοπολε& μου ω&θησε στη δημιουργι&α
αρκετω&ν παραγωγικω&ν επιχειρη& σεων, ωστο& σο δεν αποτε& λεσε ε& να
στιβαρο& μακρο& πνοο σχε& διο. Οι μεγα& λες επιχειρη& σεις που ωφελη& θηκαν,
λειτουργου& σαν αποκλειστικα& με εισαγο& μενες μηχανε& ς απο& τη Γερμανι&α,
ενω& πολλε& ς επιχειρη& σεις στα ο& ρια της βιοτεχνι&ας αξιοποιου& σαν την
μεγα& λη εφεδρικη& στρατια& εργατω&ν των προσφυγικω&ν πληθυσμω&ν. Τα
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παραγο& μενα προϊο&ντα η& ταν μικρη& ς προστιθε& μενης αξι&ας, ενω& στο& χευαν
αποκλειστικα& στην εσωτερικη& αγορα& . Τε& λος, σε μεγα& λο βαθμο& φαι&νεται
ο& τι οι επιχειρη& σεις αυτε& ς η& σαν ενεργειακα& εξαρτημε& νες απο& το πετρε& λαιο,
καυ& σιμο του οποι&ου η δια& θεση η& ταν στα χε& ρια του εφοπλιστικου& κεφαλαι&ου.
Σε πλη& θος α& ρθρων γι&νεται αναφορα&

για το θαυ& μα της

«εκμηχα& νισης της παραγωγη& ς» (ενδεικτικα& : φ.1237, 1239, 1236). Το «θαυ& μα»
αυτο& περιγρα& φεται ως το «με& λλον της αποδοτικη& ς παραγωγη& ς», ενω&
παρατι&θενται στοιχει&α απο& διαφορετικου& ς τυ& πους μηχανω&ν, ο& πως επι&σης
και δοκιμιακου& χαρακτη& ρα α& ρθρα αναφορικα& με τις θε& σεις εργασι&ας που
χα& νονται κατα& την εκμηχα& νιση. Υπα& ρχει ε& ντονη αρθρογραφι&α αναφορικα&
με το ενεργειακο& ζη& τημα και τα χαρακτηριστικα& εκει&να που καθιστου& ν τον
οπτα& νθρακα (κωκ) ανω&τερο και αποδοτικο& τερο του λιγνι&τη(φ.1221, 1233).
Του λιγνι&τη ο οποι&ος εξορυ& σσεται στην Ελλα& δα και του οπτα& νθρακα του
οποι&ου η εξο& ρυξη και η επεξεργασι&α συντελει&ται στη Γερμανι&α. Αναφορικα&
δε με τη ναυτιλι&α, με βασικο& επιχει&ρημα του συνεχει&ς τεχνολογικου& ς
ανταγωνισμου& ς οι οποι&οι θε& τουν εκτο& ς συναγωνισμου& πλοι&α παλαιο& τερης
τεχνολογι&ας, προτει&νεται η επαναχρησιμοποι&ηση ιστιοφο& ρων (!) ε& ναντι
ατμοκι&νητων και βενζινοκι&νητων πλοι&ων. Το επιχει&ρημα καταλη& γει στη
διαβεβαι&ωση ο& τι η ναυπη& γηση ιστιοφο& ρων δεν αποτελει& αναχρονισμο& .
Πλε& ον οι παρα& γοντες που καθιστου& σαν ασυ& μφορη την ναυπη& γηση
ιστιοφο& ρων δεν υφι&στανται, ο ανταγωνισμο& ς δηλαδη& απο& ατμοκι&νητα και
βενζινοκι&νητα πλοι&α στο πλαι&σιο του διεθνου& ς εμπορι&ου. Με βα& ση αυτο& ,
ως στο& χος προκρι&νεται η χρη& ση τους μο& νο για τις εσωτερικε& ς ανα& γκες της
χω&ρας, καθω&ς το ζη& τημα των διεθνω&ν μεταφορω&ν προ& κειται να
αναλα& βουν οι σιδηρο& δρομοι και οι αυτοκινητο& δρομοι.
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Ουσιαστικα& , αυτο& το οποι&ο περιγρα& φεται ει&ναι μια πλη& ρης
μεταβολη&

του

παραγωγικου&

μοντε& λου

της

χω&ρας,

με

πλη& ρη

ακρωτηριασμο& του εφοπλιστικου& κεφαλαι&ου. Οι δε «εσωτερικε& ς ανα& γκες»
συμβαδι&ζουν με την βιομηχανικη& παρα& δοση της χω&ρας απο& το
Μεσοπο& λεμο, ο& που τα παραγο& μενα προϊο&ντα προορι&ζονταν για μια μικρη&
και περιορισμε& νη εσωτερικη& αγορα& . Σε σχετικα& α& ρθρα (φ.1235, 1236)
τι&θεται επι& τα& πητος το ο& ραμα μιας μεταποιητικη& ς περιορισμε& νης βιομηχανι&ας προσανατολισμε& νης στις ανα& γκες τις εγχω&ριας αγορα& ς, ενω&
ακολουθου& ν δοκιμιακου& χαρακτη& ρα α& ρθρα (φ.1242) ο& που αναπτυ& σσονται
επιχειρη& ματα για το εμπο& ριο ως θεσμο& ικανο& να ανασυγκροτη& σει τον
κοινωνικο& ιστο& με& σα απο& την κατανα& λωση.
3.6 Διαμεσολαβήσεις της Πραγματικότητας
Το προ& βλημα ο& μως που αντιμετωπι&ζει κανει&ς διαβα& ζοντας αυτα& τα α& ρθρα
ει&ναι το κατα& πο& σο εξωραϊζουν την πραγματικο& τητα, τη συγκυρι&α με& σα
στην οποι&α οι ι&διοι οι συντα& κτες ζουν η& αν ο& ντως αποτελου& ν συνειδητου& ς
σχεδιασμου& ς. Σε κα& θε περι&πτωση, με& σα απο& αυτη& ν την αρθρογραφι&α
αναδυ& εται μια θεω&ρηση για τον ελληνικο& χω&ρο και τη θε& ση με& σα σε ε& ναν
ευρωπαϊκο& καταμερισμο& εργασι&ας ποδηγετου& μενο απο& το Βερολι&νο. Αυτη&
ο& μως η εικο& να φαι&νεται να προσκρου& ει πολλε& ς φορε& ς στην
πραγματικο& τητα. Τουλα& χιστον στις διαμεσολαβη& σεις της με& σα απο& τα
υπομνη& ματα του Σωτη& ριου Γκοτζαμα& νη υπουργου& του καθεστω&τος της
Ελληνικη& ς Πολιτει&ας προς τις Αξονικε& ς δυνα& μεις.
Στα υπομνη& ματα του το& νιζε τις δυσχε& ρειες που παρουσι&αζε ο
σχεδιασμο& ς της κατοχη& ς, τονι&ζοντας ο& τι με αυτο& ν τον σχεδιασμο& η Ελλα& δα
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αδυνατου& σε να ανταποκριθει& στις υποχρεω&σεις της το& σο απε& ναντι στον
πληθυσμο& της ο& σο και προς τον γερμανικο& στρατο& .
Παρουσι&αζε τις διαφορετικε& ς τιμε& ς αγαθω&ν εντο& ς του ελλαδικου&
χω&ρου, ο& που για παρα& δειγμα το λα& δι τιμολογου& νταν 150 με 250 δραχμε& ς
ανα& οκα& στην Κρη& τη, στην Πελοπο& ννησο η& ταν μεταξυ& 2.500 και 3.500
δραχμω&ν ενω& στη Μακεδονι&α ξεπερνου& σε τις 10.000 δραχμε& ς ανα& οκα&
(Γκοτζαμα& νης 2016, σ.21). Στα λαχανικα& και λοιπα& οπωροκηπευτικα&
σημει&ωνε πως σε Θεσσαλι&α και Μακεδονι&α οι τιμε& ς κυμαι&νονταν μεταξυ&
100 και 200 δραχμω&ν ανα& οκα& ενω& στην Αθη& να οι τιμε& ς η& ταν περι& τις 800
με 1500 (Γκοτζαμα& νης 2016, σ.34)
Το προ& βλημα που καλου& νταν να λυ& σει η κατοχικη& κυβε& ρνηση η& ταν
σι&γουρα το επισιτιστικο& , ο& μως αυτα& τα συγκριτικα& στοιχει&α μαρτυρου& ν
μια α& λλη πραγματικο& τητα.
Στο συ& στημα που εφα& ρμοσαν οι δυνα& μεις κατοχη& ς με την
απομο& νωση των εδαφικω&ν περιφερειω&ν, το πλεο& νασμα της ο& ποιας
παραγωγη& ς τελου& νταν στη δια& θεση του τοπικη& ς στρατιωτικη& ς μονα& δας
κατοχη& ς. Η κυκλοφορι&α κεφαλαι&ων το& σο σταθερω&ν ο& σο και μεταβλητω&ν
υπο& κεινταν και αυτη& στους παραπα& νω περιορισμου& ς, ενω& ο ε& λεγχος των
καυσι&μων και των μεταφορικω&ν με& σων, η ακο& μη καλυ& τερα η επι&ταξη
τους, ενε& τεινε το παραπα& νω προ& βλημα κυκλοφορι&ας (Γκοτζαμα& νης 2016,
σ.33).
Τε& τοιοι περιορισμοι& εκ πρω&της ο& ψεως δημιουργου& σαν απλω&ς
ανωμαλι&ες στις τιμε& ς, αφου& διαφορετικα& προϊο&ντα παρα& γονταν και
πλεο& ναζαν σε διαφορετικε& ς περιοχε& ς. Το λα& δι η& ταν φθηνο& τερο στην
Κρη& τη, στην Αθη& να ο& μως σπα& νιζε και η& ταν εξαιρετικα& δυ& σκολη η
μεταφορα& του προς το κλεινο& ν Άστυ. Ο Γκοτζαμα& νης εκπροσωπω&ντας το
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ελληνικο& κατοχικο& καθεστω&ς θεωρου& σε ο& τι αυτε& ς οι ανισο& τητες θα
μπορου& σαν να επιλυθου& ν. Σε σχετικο& του υπο& μνημα το& νιζε την ανα& γκη
ι&δρυσης ενω&σεων/σωματει&ων/συνεταιρισμω&ν που θα αναλα& μβαναν τη
συγκε& ντρωση και δια& θεση των προϊο&ντων και κατ’ επε& κταση τη διανομη&
των κερδω&ν στους παραγωγου& ς, σε συνεννο& ηση με το επι&σημο κρα& τος
(Γκοτζαμα& νης 2016, σ.68).
Αυτο& που δεν αντιλη& φθηκε ο& πως φαι&νεται η& τουλα& χιστον δεν
διανοη& θηκε να διατυπω&σει, ει&ναι ο& τι ο αυτο& ς τρο& πος λειτουργι&ας των
κατοχικω&ν στρατευμα& των στην Ελλα& δα δεν διε& φερε ως λογικη& απο& α& λλες
χω&ρες ο& που μπη& καν οι ναζι&, επιβεβαιω&νοντας ε& τσι το σταθερο& μοτι&βο
αυτου& του ιδιο& τυπου shock-treatment με την απομο& νωση των εδαφικω&ν
περιφερειω&ν. Αυτο& το μοτι&βο δημιου& ργησε ιδιαι&τερες διαφορετικε& ς
χωρικε& ς πραγματικο& τητες, ο& πως για παρα& δειγμα στη Θεσσαλι&α, μια
αρκετα& πλου& σια περιφε& ρεια η οποι&α για ε& να μεγα& λο δια& στημα φαι&νεται να
η& ταν ευνοϊκη& η παρουσι&α ενο& ς στρατου& που κατανα& λωνε το συ& νολο των
προϊο&ντων που παρα& γονταν εκει&.
Το μοτι&βο ο& μως αυτο& που επαναλαμβανο& ταν σε ο& λη την
κατεχο& μενη Ευρω&πη η& ταν σε γνω&ση των ελληνικω&ν κατοχικω&ν
κυβερνη& σεων;
Ο Μαζα& ουερ (1994, σ.108) στηλιτευ& ει τον Γκοτζαμα& νη
χαρακτηρι&ζοντας τον ως ε& ναν αφελη& ο οποι&ος πι&στεψε ο& τι συνομιλει& με
τους Γερμανου& ς στο Βερολι&νο ως ι&σος προς ι&σο. Πρα& γματι, ο ι&διος ο
Γκοτζαμα& νης ε& χει πολλε& ς τε& τοιες αναφορε& ς. Ωστο& σο αυτο& που ξεφευ& γει
απο& τον Μαζα& ουερ η& ταν ο δια& λογος που συντελου& νταν στην Αθη& να για το
οικονομικο& με& λλον της Νε& ας Ευρω&πης και την θε& ση της Ελλα& δας σε αυτο& .
Σε κα& θε στραβοπα& τημα των διαπραγματευ& σεων που νο& μιζε ο& τι
ε& κανε ο Γκοτζαμα& νης, σε κα& θε α& ρνηση των Γερμανω&ν να εκπληρω&σουν
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αιτη& ματα της κατεχο& μενης Ελλα& δας, ο Γκοτζαμα& νης προε& τασσε
σχεδιασμου& ς για την επαναλειτουργι&α του μεταποιητικου& τομε& α,
θεωρω&ντας αφενο& ς ως ευκαιρι&α την υ& παρξη του γερμανικου& στρατου& ,
αφετε& ρου το& νιζε πως ο& χι μο& νο τρο& φιμα αλλα& οτιδη& ποτε χρησιμοποιει&ται
και καταναλω&νεται απο& τα γερμανικα& στρατευ& ματα οφει& λουν και πρε& πει
να κατασκευα& ζονται στην Ελλα& δα.
Για να το υποστηρι&ξει αυτο& εκθε& τει αρχικα& την ανα& γκη λειτουργι&ας
της χω&ρας ως ι&σης προς το συμφε& ρον της ηπειρωτικη& ς Ευρω&πης, ε& πειτα
την τεχνοκρατικη& σχεδιοποι&ηση της παραγωγη& ς. Αυτο& που κα& νει δηλαδη&
ει&ναι ει&ναι να θε& σει εκ νε& ου τη χω&ρα στους γνω&ριμους δρο& μους της
ελληνικη& ς οικονομι&ας πολε& μου των προηγου& μενων περιο& δων, φε& ρνοντας
απο& την πι&σω πο& ρτα τις ιδε& ες της ελληνικη& ς εκδοχη& ς του διαλο& γου περι&
τεϋ λορισμου& . Της συζη& τησης δηλαδη& ο& που στα οικονομικα& ε& ντυπα της
περιο& δου ει&ναι δια& χυτη ως αντι&δοτο στην κρι&ση της κατοχη& ς.
3.7 Επίλογος
Συνοψι&ζοντας λοιπο& ν μπορου& με να παρατηρη& σουμε τα εξη& ς:
το πολιτικο& προσωπικο& του καθεστω&τος της Ελληνικη& ς Πολιτει&ας
φαι&νεται να συντα& σσεται με τα κληροδοτη& ματα του παρελθο& ντος.
Βλε& πει τη θε& ση της χω&ρας μα& λλον στην ημιπεριφε& ρεια μιας ηπειρωτικη& ς
Νε& ας Ευρω&πης, μακρια& και απαλλαγμε& νη απο& τις χειραγωγη& σεις των
Αγγλοαμερικανω&ν.
Συντα& σσεται με τις ο& ποιες επιστημονικοφανει&ς μεθο& δους
ριζοσπαστικοποι&ησης της εργασι&ας, θεωρω&ντας τες ως αντι&δοτο στις νε& ες
χωρικε& ς ανισο& τητες που δημιουργου& νταν.
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Στον σχολιασμο& που κα& νει ο Μαζα& ουερ (1994, σ.108) για την
ελληνικη& κυβερνητικη& αποστολη& στο Βερολι&νο, κλει&νει λε& γοντας πως
αδι&κως προσπαθου& σε να εμπλακει& στη συζη& τηση περι& ομοσπονδι&ας της
Νε& ας Ευρω&πης, καθω&ς συ& μφωνα με τον ι&διο «η οικονομι&α η& ταν αυτη& που
θα καθο& ριζε τις σχε& σεις ανα& μεσα στα κρα& τη και ο& χι η πολιτικη& ».
Διαπνεο& μενος ο& μως απο& το πνευ& μα του βρετανικου&
φιλελευθερισμου& αυτο& που ι&σως χα& νει ει&ναι ο& τι στον καπιταλιστικο& τρο& πο
παραγωγη& ς η πολιτικη& και η βι&α ει&ναι παρα& γωγα της οικονομι&ας. Και τι
α& λλο θα μπορου& σε α& λλωστε να ορι&σει την πολιτικη& πε& ραν του ο& τι ει&ναι ε& να
συ& νολο τρο& πων και μεθο& δων διαχει&ρισης και κατανομη& ς του
παραγο& μενου πλεονα& σματος;
Αυτο& ο& μως που παραμε& νει ακο& μη ανοιχτο& ει&ναι η διερευ& νηση των
χωρικω&ν ανισοτη& των και η θε& ση της Ελλα& δας με& σα σε αυτε& ς. Το πω&ς
λειτου& ργησαν τα ομοιοστατικα& χαρακτηριστικα& της κα& θε κοινωνι&ας σε
τοπικο& επι&πεδο, το ποιες συγκεντροποιη& σεις προε& κυψαν και το πω&ς
επενδυ& θηκε αυτο& ιδεολογικα& παραμε& νει ανοιχτο& ως ζη& τημα.
Στην αρθρογραφι&α της περιο& δου, δημιουργει&ται μια αντι&φαση
σχετικα& με το τι σχεδια& ζουν, με το τι συμβαι&νει και με το τι ει&ναι το
προσδοκω&μενο. Δηλαδη& , ο λο& γος για το σχεδιασμο& του πλαισι&ου
λειτουργι&ας/σχεδιασμο& στο υψηλο& επι&πεδο, ει&ναι δια& φορος του λο& γου
αναφορικα& με το τι α& μεσα μπορει& να προσφε& ρει η χω&ρα στη Νε& α Τα& ξη
Πραγμα& των. Αυτη& η σχε& ση ει&ναι αρκετα& περι&πλοκη. Αφενο& ς απηχει& στο
χα& ος της νε& ας Ευρω&πης, με τις διοικητικε& ς υποδιαιρε& σεις, τον
κατακερματισμο& και αποκλεισμο& των περιφερειω&ν και τα πειρα& ματα
shock-treatment. Αφετε& ρου, ε& χει να κα& νει με δομικου& ς παρα& γοντες της
μακρα& ς

δια& ρκειας

του

ελληνικου&

κρα& τους,

στην

τελευται&α

συγκεκριμενοποι&ηση της κατα& τον μεσοπο& λεμο. Βασικη& συνιστω&σα των
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παραγο& ντων αυτω&ν ει&ναι η επικρα& τηση αυτου& που ο Ελεφα& ντης ονο& μασε
γερμανο& φιλο κλαν, το οποι&ο συγκυριακα& ανδρω&θηκε απο& τον Νο& μο περι&
Βιομηχανι&ας. Απο& αυτη& ν την κατα& σταση ευνοει&ται σαφω&ς η Γερμανι&α,
αλλα& , διαμορφω&νει και καταστα& σεις εντο& ς της χω&ρας.
Τι κα& νει ο& μως το κρα& τος; το κρα& τος ως συ& στημα ευρυ& τερο του
εκα& στοτε κυβερνητικου& σχη& ματος, ως ζωντανη& διαδικασι&α; εδω& ει&ναι ε& να
ερω&τημα το οποι&ο αποτελει& μια ειδικη& περιπλοκη& , καθω&ς η συ& νταξη του
πολιτικου& προσωπικου& με τους Αξονικου& ς σχεδιασμου& ς απο& μο& νη της, δεν
ε& χει πολλα& να προσφε& ρει. Δεδομε& νης της κατα& στασης στρατιωτικη& ς
κατοχη& ς, το πως λειτουργει& το κρα& τος και ποια με& ρη του ενεργου& ν
αποτελει& δυ& σκολο γρι&φο. Χρεια& ζεται ειδικη& εννοιολο& γηση της μορφη& ς του
κρα& τους που δημιουργει&ται, της οποι&ας το περιεχο& μενο, το ευ& ρος και το
βα& θος θα το καθορι&σουν τα δεδομε& να που αντλου& νται απο& διαδικασι&ες
στις πολλαπλε& ς κατατομε& ς του χω&ρου.
Φιλοδοξι&α του α& ρθρου αυτου& α& λλωστε η& ταν οι παραπα& νω σκε& ψεις
να αποτελε& σουν μια δοκιμη& , μια προσπα& θεια ελε& γχου της υπο& θεσης
εργασι&ας για τους προβληματισμου& ς αυτου& ς.
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Κεφάλαιο 4
Ο Ρόλος των Μικρών και “micro” Επιχειρήσεων στην Ελλάδα,
η «Έκθεση Πισσαρίδη» και το Ζήτημα της Μετασχηματισμού
του Εγχώριου Παραγωγικού Υποδείγματος
Χαράλαμπος Αράχωβας & Μανόλης Μανιούδης

Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας (2008-2016) επέφερε, μεταξύ άλλων,
μακροοικονομική αστάθεια και παραγωγικές υστερήσεις. Εκτός από τη
δραματική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, η ύφεση κληροδότησε
μια σειρά από διαρθρωτικές δυσχέρειες στο εγχώριο παραγωγικό
υπόδειγμα: απομείωση του παραγόμενου προϊόντος, απώλεια εργατικού
δυναμικού (brain-drain) και συρρίκνωση της απασχόλησης, καθώς και
μονομέρεια της κλαδικής εξειδίκευσης της ελληνικής οικονομίας προς τον
τουρισμό, με αποτέλεσμα την μονοσήμαντη ανάπτυξη των παραγωγικών
δυνάμεων της οικονομίας. Η πανδημία του COVID-19 και η υποχώρηση
των τουριστικών ροών, ανέδειξαν τα όρια της μονομέρειας αυτής και
(επαν)έφεραν την ελληνική οικονομία σε τροχιά ύφεσης. Στο πλαίσιο των
συνεπειών αυτών, και με ευκαιρία την «Έκθεση Πισσαρίδη»
επενεκκινήθηκε η επιστημονική και πολιτική συζήτηση για τον ρόλο των
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πολύ μικρών επιχειρήσεων και της «αρνητικής» σημασία τους για την
παραγωγική αναβάθμιση του εγχώριου παραγωγικού υποδείγματος.
Όμως, η μικρή και η πολύ μικρή επιχείρηση αποτελούν συστατικό στοιχείο
του εγχώριου παραγωγικού υποδείγματος και για τον λόγο αυτό θα
πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της «αναπτυξιακής πολιτικής» στο
πλαίσιο μιας νέας κλαδικής εξειδίκευσης.
Λέξεις Κλείδια Μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜμΕ), COVID-19,
Παραγωγικό υπόδειγμα, «Έκθεση Πισσαρίδη», Οικονομική κρίση.

4.1 Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι η ελληνική οικονομία, ιστορικά, παρουσιάζει έντονα
γνωρίσματα

από-συγκεντροποίησης

της

επιχειρηματικής

δράσης,

ανεξαρτήτως τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο
στοιχείο συνδέεται τόσο με την πεπερασμένη διαδικασία της
διευρυνόμενης αναπαραγωγής του κεφαλαίου και τη λεγόμενη
«καχεκτική εκβιομηχάνιση», όσο και με τον «υδροκεφαλισμό» του
αγροτικού τομέα, ο οποίος λόγω και του μικρού κλήρου συνδέθηκε με ένα
ανεπαρκές πλεόνασμα το οποίο δεν ευνόησε τη διάχυση ιδιωτικών
επενδύσεων. Αναμφίβολα, αυτή η περιορισμένη διάχυση τόσο των
ιδιωτικών (όσο και των δημοσίων) επενδύσεων αλλά και η «επενδυτική
αποχή» των ομογενειακών κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία, σε όλον
τον μακρύ 19ο αιώνα, οδήγησαν στη συγκρότηση ενός αστερισμού πολύ
μικρών επιχειρήσεων (Ψυρούκης 1975).
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Ειδικότερα, η απροθυμία των ομογενών να επενδύσουν, η στροφή
των μεγάλων γαιοκτημόνων (πρώην προκρίτων) προς τον πολιτικό
ακτιβισμό - κοινοβουλευτισμό παρά στην οικονομική δραστηριότητα
αλλά και η δημιουργία μιας μεγάλης τάξης μικροϊδιοκτητών στη γη, με
πενιχρά μέσα, δεν συνεισέφερε στη δημιουργία μεγάλων επιχειρηματικών
μονάδων οι οποίες θα εκμεταλλευόταν εκτεταμένα τη μισθωτή εργασία.
Η αδυναμία αυτή εντάθηκε λόγω των δυο παγκοσμίων πολέμων γεγονός
που συνεχίστηκε και μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου (1946-1949).
Κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες (1950-1970) το μέσο μέγεθος
των επιχειρήσεων, ιδίως στη μεταποίηση μεγεθύνεται κυρίως λόγω των
υποτιμήσεων της δραχμής, του χαμηλού ενεργειακού και μισθολογικού
κόστους αλλά κυρίως λόγω του έντονου προστατευτισμού (βλ. δασμούς,
εξαγωγικές επιδοτήσεις κλπ.) της ελληνικής οικονομίας.
Όμως η σταδιακή σύνδεση της χώρας με τις διεργασίες της
ευρωπαϊκής ενοποίησης αποδυνάμωσε τον προστατευτισμό και εξέθεσε
τις ελληνικές βιομηχανίες στον οξύ ευρωπαϊκό ανταγωνισμό. Το γεγονός
αυτό, σε συνδυασμό με το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω των
πετρελαϊκών κρίσεων, ενέτεινε τη διαδικασία της αποβιομηχάνισης,
μεγεθύνοντας την αναλογική συμμετοχή του τριτογενούς τομέα.
Ειδικότερα μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980, το λιανικό εμπόριο, το
οικοσύστημα του τουρισμού και οι υπηρεσίες απορροφούν το μεγαλύτερο
μέρος της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και επιδρούν σημαντικά
στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) της ελληνικής οικονομίας.
Η έντονη τριτογενοποίηση της ελληνικής οικονομίας ευνόησε τον
πολλαπλασιασμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έγιναν το
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κεντρικό

κύτταρο

του

οικοσυστήματος

της

ελληνικής

επιχειρηματικότητας. Η αύξηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τις
δεκαετίες της «Αλλαγής» και των «μικρομεσαίων» συνδέθηκε με την
ενδυνάμωση της λεγόμενης «παραδοσιακής μεσαίας τάξης» η οποία
απέκτησε κρίσιμο οικονομικό και πολιτικό ρόλο, οδηγώντας παράλληλα
στη δημιουργία ενός ιδιότυπου παραγωγικού υποδείγματος (Αρανίτου
2018). Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, και ιδίως μετά την οικονομική
κρίση (2008-2018), η μικρομεσαία επιχείρηση μετατρέπεται από θύμα σε
υπαίτιο της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο της μετατροπής αυτής,
ανοίγει η συζήτηση για την αναζήτηση ενός νέου παραγωγικού
παραδείγματος το οποίο θα έχει στο επίκεντρο του τη μεγέθυνση των
επιχειρήσεων ώστε αυτές να καταστούν περισσότερο παραγωγικές και
εξωστρεφείς. Άλλωστε, η έκθεση της «Επιτροπής Πισσαρίδη» (2020)
συμπυκνώνει με καθαρότητα την αναγκαιότητα της στροφής αυτής.
Όμως, παρά την διττή κρίση των προγραμμάτων δημοσιονομικής
σταθεροποίησης (Μνημόνια) και της υγειονομικής κρίσης του COVID-19,
η μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) παραμένει το σημαντικότερο «κύτταρο»
της ελληνικής οικονομίας, εισφέροντας στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει την «κεφαλή της
πινέζας» της συζήτησης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της
ελληνικής οικονομίας. Η παρούσα εργασία έχει ουσιαστικά ένα διττό
σκοπό. Αφενός να αναδείξει, μέσα από δευτερογενή και πρωτογενή
ποσοτικά δεδομένα, τη σημασία αλλά και την ανθεκτικότητα της ΜμΕ και
αφετέρου να συνεισφέρει στο διάλογο που έχει ανοίξει σε σχέση με το
ρόλο της ΜμΕ σε ένα νέο διατηρήσιμο και βιώσιμο (;) παραγωγικό
αναπτυξιακό παράδειγμα.
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4.2 Η Μικρομεσαία Επιχείρηση: Συστατικό Στοιχείο της
Ελληνικής Οικονομίας;
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η ΜμΕ αποτελεί ζωντανό
«κύτταρο» του ελληνικού οικονομικού και κοινωνικού σχηματισμού για
λόγους οι οποίοι ανάγονται στην νεότερη ελληνική οικονομική ιστορία
(Τσουκαλάς 1977).
Ιστορικά, η ιδιαίτερα έντονη παρουσία των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων απαντάται στο σύνολο των κλάδων της
ελληνικής οικονομίας και βρίσκει τις ιστορικές της ρίζες στον 19ο αιώνα.
Πιο συγκεκριμένα στον αγροτικό τομέα, η μικρή ιδιοκτησία εμπεδώθηκε
στην Ελλάδα ήδη από το 1871 με την περίφημη αγροτική μεταρρύθμιση η
οποία και κατέληξε στην κυριαρχία της μικρής οικογενειακής αγροτικής
ιδιοκτησίας

(Πατρώνης

2015).

Άλλωστε,

σημαντικοί

πολιτικοί

οικονομολόγοι του ύστερου 19ου αιώνα, όπως ο Ιωάννης Σούτσος (18041890) και ο Αριστείδης Οικονόμος (1835-1890) ακολουθώντας τον
πρωτοπόρο John Stuart Mill, επισημαίνουν οικονομικά και ηθικά οφέλη
της μικρής ιδιοκτησίας στη γη (Manioudis, Giardoglou and Milonakis
2021). Η μεταποίηση, για διάφορους λόγους (exempli gratia, περιορισμένη
μισθωτή εργασία, αποσπασματική συσσώρευση κεφαλαίου κλπ.) δεν
παρουσίασε ιδιαίτερους ρυθμούς μεγέθυνσης κατά τον 19ο αιώνα
(Αγριαντώνη 1986; Χατζηιωσήφ 1993). Τέλος, το λιανικό εμπόριο,
σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, αποκτά κατά τον 19ο αιώνα
το κυριότερο χαρακτηριστικό του: το μικρό μέγεθος (Μανιούδης 2021).
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Κατά τον 20ο αιώνα, οι διαρκείς εμπόλεμες συρράξεις και ιδίως ο
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος (1939-1945), επιφέρουν σημαντικές
καταστροφές διαρρήτοντας την παραγωγική βάση της ελληνικής
οικονομίας. Η καταστροφή αυτή είχε σημαντικές επιπτώσεις σε επίπεδο
επιχειρηματικότητας, απομειώνοντας το μέσο μέγεθος της επιχείρησης.
Παράλληλα, το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου (1949) απονομιμοποιεί τη
συμμετοχή ενός μεγάλου εύρους του πληθυσμού από τον κρατικό
μηχανισμό με αποτέλεσμα πολλοί εξ’ αυτών να επιλέξουν, όπως σημειώνει
ο Sombart, την επιχειρηματικότητα ως οικονομική και κοινωνική διέξοδο
(Carroso 1952). Ακόμα και κατά τη δεκαετία του 1970, της λεγόμενης
οικονομικής ανάπτυξης με «κάθε κόστος», οι μικρές επιχειρήσεις
παραμένουν το κυρίαρχο μέγεθος της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Η αποβιομηχάνιση της ελληνικής οικονομίας στρέφει ένα μεγάλο
μέρος του πληθυσμού στον κλάδο των υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο,
τουρισμός, εστίαση κλπ.) όπου το μικρό μέγεθος παραμένει το δηλωτικό
γνώρισμα. Η περίοδος 1980-2000 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η
χρυσή περίοδος της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας η οποία
μετατρέπεται στην «αιχμή του δόρατος» του ελληνικού παραγωγικού
υποδείγματος. Τα Μνημόνια, και η παρεπόμενη βίαιη οικονομική
προσαρμογή, ασκούν ιδιαίτερα κρίσιμη πίεση στις ΜμΕ, με αποτέλεσμα
αρκετές από αυτές να καταστρέφονται και να κλείνουν. Όμως, παρά το
γεγονός ότι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας ραγίζει (Παλούκης
2020), η παρουσία των ΜμΕ, και ιδιαίτερα των πολύ μικρών (micro)
χαρακτηρίζεται ακόμη και σήμερα ως ιδιαίτερα σημαντική (βλ. Πίνακας 1).
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Πίνακας 1. Συμβολή των ΜμΕ στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση
Μέγεθος

Αριθμός επιχειρήσεων
Ελλάδα

ΕΕ-28

Αριθμός

Μερίδιο

Μερίδιο

800.075

97,4%

93,0%

Αριθμός απασχολουμένων
Ελλάδα
Αριθμός

Προστιθέμενη αξία
Ελλάδα

ΕΕ-28

Μερίδιο

Μερίδιο

1.527.075

62,0%

29,7%

9,0

Δισεκ.

ΕΕ-28

Μερίδιο

Μερίδιο

17,6%

20,8%

€

Πολύ μικρές
Μικρές

18.958

2,3%

5,9%

398.514

16,2%

20,1%

11,8

23,1%

17,6%

Μεσαίες

2.176

0,3%

0,9%

239.627

9,7%

16,8%

11.7

22,9%

18,0%

821.209

100,0%

99,8%

2.165.216

87,9%

66,6%

32,6

63,5%

56,4%

Μικρομεσαίες
(ΜμΕ)
Μεγάλες
Σύνολο

331

0,0%

0,2%

297.411

12,1%

33,4%

18.7

36,5%

43,6%

821.540

100,0%

100,0%

2.462.627

100,0%

100,0%

51,2

100,0%

100,0%

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020), SBA Fact Sheet Greece 2019

Είναι χαρακτηριστικό πως το 2019, μετά τα τρία προγράμματα
δημοσιονομικής προσαρμογής, οι πολύ μικρές – micro επιχειρήσεις (0-9
απασχολούμενοι) αποτελούν το 97.4% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα
εισφέροντας το 62% των απασχολούμενων και το 17.6% της
προστιθέμενης αξίας. Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνει ότι παρά την έντονη
πίεση που άσκησαν τα Μνημόνια στην επιχειρηματικότητα το μικρό
μέγεθος συνεχίζει να παραμένει κυρίαρχο, τουλάχιστον από την άποψη
του αριθμού των επιχειρήσεων αλλά και της δημιουργίας των θέσεων
απασχόλησης.
Παράλληλα, η πολύ μικρή επιχείρηση ταυτίστηκε με την
οικογένεια καθώς η τελευταία, αναζητώντας τη σταθερότητα, προχωρά
στη λεγόμενη πολυέργεια, η οποία σε μεγάλο βαθμό συγκράτησε την
εκτίναξη της ανεργίας ακόμα και κατά την περίοδο της δημοσιονομικής
κρίσης (2008-2018). Ωστόσο, η παρουσία πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων παρουσιάζεται ως ένα από τα διαρθρωτικά προβλήματα της
ελληνικής οικονομίας, όπως αποτυπώνεται σε πληθώρα ευρωπαϊκών και
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εγχώριων κειμένων αλλά και στην έκθεση της «Επιτροπής Πισσαρίδη»
(2020), η οποία αποτελεί την πλατφόρμα της λεγόμενης μεταστροφής του
παραγωγικού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, η
micro επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως η κρίσιμη παράμετρος της
περιορισμένης παραγωγικότητας και της χαμηλής εξωστρέφειας της
ελληνικής οικονομίας.
4.3 Οι ΜμΕ Μεταξύ της «Σκύλλας» των Μνημονίων και της
«Χάρυβδης» της Πανδημικής Κρίσης
Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, η ΜμΕ μπήκε στο «μάτι του κυκλώνα»
της δημοσιονομικής κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό πως η μικρή και μεσαία
επιχειρηματικότητα λοιδορήθηκε ως η αιτία τόσο της χαμηλής
παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας όσο και της εκτεταμένης
φοροδιαφυγής η οποία αποστερεί από την ελληνική οικονομία
φορολογικά έσοδα. Η θέση ότι οι ΜμΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
ελληνικής οικονομίας αμφισβητήθηκε και επανήλθαν οι θεωρίες περί μη
ανεπτυγμένου καπιταλισμού και δημιουργικής καταστροφής (creative
destruction). Σε επίπεδο δημόσιο λόγου, οι ΜμΕ (μαζί με τους δημοσίους
υπαλλήλους) θεωρήθηκαν υπαίτιοι της κρίσης. Είναι χαρακτηριστικές οι
φράσεις των Αρ. Δοξιάδη και Θ. Πάγκαλου οι οποίοι ταύτισαν την ΜμΕ και
το μικρό επιχειρηματικό μέγεθος, με την αναποτελεσματικότητα και την
παραοικονομία. Σύμφωνα με τον Δοξιάδη (2013, κεφ. 2):
«Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη και στον ΟΟΣΑ που να έχει
τόσο πολλούς αυτοαπασχολούμενους και τόσο μικροαφεντικά
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όπως η Ελλάδα σε αναλογία με τον πληθυσμό […] Σε μια σύγχρονη
οικονομία, το μέγεθος είναι πλεονέκτημα – αν όχι σε όλες τις
δουλειές, πάντως σε πάρα πολλές. Εδώ όμως οι επιχειρήσεις δε
μεγαλώνουν. Ας απαριθμήσουμε τις αιτίες: Οι νόμοι δεν
εφαρμόζονται ομοιόμορφα. Η φορολογία, η κοινωνική ασφάλιση, οι
κανονισμοί εργασίας κ.α επιβαρύνουν περισσότερο τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις, επειδή οι μικρές παρανομούν πιο εύκολα. Όταν το
ταμείο το κρατάει η οικογένεια, μπορεί να αποκρύψει πωλήσεις ή
να απασχολήσει ανασφάλιστους. Ενώ όταν η τιμολόγηση και οι
προσλήψεις καταγράφονται σε οργανωμένο λογιστήριο από
υπαλλήλους, η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή ενέχει
μεγαλύτερο ρίσκο. Συνεπώς, στην Ελλάδα η ανομία ευνοεί τον
κατακερματισμό. Το κράτος γενικά δεν κυνηγάει τους μικρούς […]
Αν η μισή μεσαία τάξη, αυτή που είχαμε λειτουργούσε αμυντικά και
εν μέρει παρασιτικά η άλλη μισή, αυτή που δεν είχαμε, δεν υπήρχε
για να υποστηρίξει πολιτικές υπερ της παραγωγικότητας και της
καινοτομίας».
Η παραπάνω αναφορά δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αποτέλεσε την
ιδεολογική πλατφόρμα της επίθεσης στις ΜμΕ μέσα από την πολιτική της
εσωτερικής υποτίμησης. Οι ΜμΕ θεωρήθηκαν εμπόδιο της οικονομικής
ανάπτυξης (Arachovas and Manioudis 2021). Υπάρχει μια εκτεταμένη
βιβλιογραφία για τα αίτια και τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης
και των Μνημονίων. Δεν υπάρχει όμως μια αποτίμηση των μέτρων που
ελήφθησαν και επηρέασαν τη βιωσιμότητα των ΜμΕ. Μια ενδεικτική
σταχυολόγηση των μέτρων που ελήφθησαν κατά τη δεκαετία της κρίσης
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αρκεί για να διαφανεί η επιθετική πολιτική απέναντι στη μικρή και μεσαία
επιχειρηματικότητα. Μερικά ενδεικτικά μέτρα είναι τα ακόλουθα:
1. Μετάβαση σε ανώτερη κλίμακα ΦΠΑ (13-23%) για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες εστίασης.
2.

Επιβολή ετήσιου τέλους (τέλος επιτηδεύματος: 500 ευρώ και 650
ευρώ από 2012).

3. Κατάργηση αφορολόγητου για επιτηδευματίες (Φορολογικό
νομοσχέδιο 2012).
4. Πρόβλεψη απελευθέρωσης κλειστών επαγγελμάτων.
5.

Αύξηση φορολογικών συντελεστών για προσωπικές εταιρείες
(26% από το πρώτο ευρώ μέχρι 50.000 και 33% για το υπόλοιπο
ποσό).

6.

Μείωση φορολογικών συντελεστών ΑΕ και ΕΠΕ από 33,4% στο 2728%.

7.

Κατάργηση Κυριακάτικης Αργίας.

8.

Αύξηση προκαταβολής φόρου από το 55% στο 75% για ΜμΕ και
ελεύθερους επαγγελματίες (φορολογικό έτος 2015).

9.

Δυσμενείς τροποποιήσεις στο καθεστώς ρύθμισης ληξιπρόθεσμων
οφειλών (επιτόκιο από 3% σε πάνω από 5% για τη ρύθμιση 100
δόσεων) (Μνημόνιο ΙΙΙ).

Αυταπόδεικτα, μέτρα όπως τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη μείωση της
καταναλωτικής δαπάνης, οδήγησαν στην καταστροφή ενός μεγάλου
αριθμού επιχειρήσεων. Συνολικά, όπως διαφαίνεται και στον Πίνακα 2, το
διάστημα 2009-2015, μαζί με το ¼ του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος,
εξωθήθηκε από την αγορά μια στις πέντε επιχειρήσεις.
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Πίνακας 2. Αριθμός επιχειρήσεων κατά κλάδο και τάξη μεγέθους απασχόλησης
2009-2015
2009

Σύνολο επιχειρήσεων

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΞΕΝΟΔ./ΕΣΤΙΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

82.456

309.522

40.584

108.788

130.437

671.787

2015

Micro επιχειρήσεις

71.328

292.319

37.881

99.348

126.471

627.347

Σύνολο επιχειρήσεων

Μicro επιχειρήσεις

(0-4

(0-4

άτομα)

άτομα)
57.792

48.704

(-29.9%)

(-31.7%)

237.716

219.576

(-23.2%)

(-24.9%)

60.247

57.006

(48.5%)

(50.5%)

110.122

89.340

(1.2%)

(-10.1%)

62.615

58.588

(-52%)

(-53.7%)

528.492

473.214

(-21.3%)

(-24.6%)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Ίδια επεξεργασία

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η δημοσιονομική κρίση και οι
συνακόλουθες πολιτικές λιτότητας που ακολουθήθηκαν είχαν εξαιρετικά
σημαντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας, το
οποίο συρρικνώθηκε και κατέστη καχεκτικό, με εξαίρεση συγκεκριμένους
κλάδους που απέκτησαν δυναμική κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Μάλιστα, οι ιδιαίτερα μικρές επιχειρήσεις (0-4 απασχολούμενοι)
δέχθηκαν ισχυρότερη πίεση συγκριτικά με το ευρύτερο σύστημα της
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επιχειρηματικότητας. Είναι χαρακτηριστικό πως σε κλάδους όπως η
μεταποίηση (-31.7%), το εμπόριο (-24.9%) και οι κατασκευές (-53.7%) η
συρρίκνωση του αριθμού των μικρότερων επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα
υψηλή. Επίσης στον κλάδο του τουρισμού, ο οποίος γνώρισε σημαντική
μεγέθυνση εντός της δημοσιονομικής κρίσης, στο σύνολο των
επιχειρήσεων καταγράφεται οριακή μεγέθυνση της τάξης του 1.2% στις
μικρότερες επιχειρήσεις η μείωση αγγίζει το 10%. Το στοιχείο αυτό, σε
συνδυασμό με τα δεδομένα που καταγράφηκαν παραπάνω, τεκμηριώνει
την τάση για μείωση του ιδίως των micro επιχειρήσεων, με σκοπό τη
δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών μονάδων. Μια άμεση συνέπεια
της συρρίκνωσης του αριθμού των micro ήταν η αύξηση των ανενεργών
επιχειρηματικών στεγών. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1, το Σεπτέμβριο
του 2013, δηλαδή εν μέσω οικονομικής κρίσης, ο αριθμός των ανενεργών
επαγγελματικών στεγών ανήλθε στο 31.4%, το οποίο αποτελεί το
υψηλότερο ποσοστό για την περίοδο 2012-2019.
Στη συνέχεια, το ποσοστό εξομαλύνεται, παραμένοντας υψηλό,
για να αρχίσει εκ νέου να καταγράφει αυξητικές τάσεις από το 2019
(Μάρτιος: 29.3% και Σεπτέμβριος: 29.3%). Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι
παραμονές της πανδημικής κρίσης τα «λουκέτα» των επιχειρήσεων
αυξάνονται (INEMY-ΕΣΕΕ 2020).
Αποτελούν όμως όλα αυτά ενδείξεις μιας μεταστροφής προς ένα
αναπτυξιακό παράδειγμα με μεγαλύτερες επιχειρήσεις;
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40.0%

30.0%

31.4%
29.3%

29.2%
27.9%

27.3%

27.7%

28.1%

27.9%

27.8%

28.1%

27.8%

28.1%

27.7%

29.3%

27.9%

20.0%

10.0%
Σ-12 Μ-13 Σ-13 Μ-14 Σ-14 Μ-15 Σ-15 Μ-16 Σ-16 Μ-17 Σ-17 Μ-18 Σ-18 Μ-19 Σ-19
Πηγή: Απογραφικά δελτία ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ

Σχήμα 1. Η εξέλιξη του ποσοστού των ανενεργών επαγγελματικών στεγών
(λιανικό εμπόριο & εστίαση) στο σύνολο του απογραφικού πεδίου (Σεπτέμβριος
2012-Σεπτέμβριος 2019)

Ο Πίνακας 3 δείχνει ότι παρά την εξαιρετικά ισχυρή πίεση που
δέχθηκε το οικοσύστημα των micro επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των
Μνημονίων, οι micro επιχειρήσεις συνεχίζουν να παραμένουν η κυρίαρχη
μορφή από την άποψη του μεγέθους. Είναι δηλωτικό πως στους κλάδους
που παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση επιχειρήσεων, όπως το λιανικόχονδρικό εμπόριο ή οι επαγγελματικές-επιστημονικές δραστηριότητες,
καταγράφεται εξαιρετικά υψηλό ποσοστό micro επιχειρήσεων.
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Πίνακας 3. Κατανομή micro επιχειρήσεων ανά κλάδο (αριθμός επιχειρήσεων και
κύκλος εργασιών) [2018]
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ
ΚΛΑΔΟΙ

Αριθμός
επιχειρήσεων

0-9

Ποσοστό

απασχολούμενοι

micro

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

για micro

(σε εκ.

επιχειρήσεις

ευρώ)

(σε εκ.
ευρώ)
Επαγγελματικές,
επιστημονικές και
τεχνικές
δραστηριότητες
Μεταποίηση

135.562

133.870

98,8%

4.808.510

9.040.333

(53,2%)

57.171

51.854

90,7%

5.756.951 (9,6%)

60.021.788

7.244

7.158

98,8%

3.335.184 (22,1%)

15.111.639

1.956

1.692

86,5%

258.549 (16,6%)

1.560.041

λυμάτων,
διαχείριση
αποβλήτων και
δραστηριότητες
εξυγίανσης
Κατασκευές

59.843

57.898

96,7%

3.714.345 (37%)

10.033.327

Χονδρικό και

227.682

219.488

96,4%

42.157.638

113.447.138

Παροχή
ηλεκτρικού
ρεύματος,
φυσικού αερίου,
ατμού και
κλιματισμού
Παροχή νερού,
επεξεργασία

λιανικό εμπόριο,
επισκευή
μηχανοκίνητων
οχημάτων και
μοτοσυκλετών
Μεταφορά και
αποθήκευση

(37,2%)

59.764

57.966
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Δραστηριότητες
υπηρεσιών
παροχής
καταλύματος και
υπηρεσιών
εστίασης
Ενημέρωση και
επικοινωνία
Διαχείριση
ακίνητης
περιουσίας
ΣΥΝΟΛΟ

107.764

93.230

86,5%

3.452.878 (27,1%)

12.760.177

16.605

15.650

94,2%

1.167.908 (11,5%)

10.119.677

8.497

8.210

96,6%

758.676 (43,4%)

1.750.020

709.696

672.765

94,8%

69.253.693

256.489.299

(27%)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Ίδια επεξεργασία

Ο μοναδικός κλάδος ο οποίος παρουσιάζει σχετικά χαμηλή
συγκέντρωση micro επιχειρήσεων είναι των καταλυμάτων και των
υπηρεσιών εστίασης (86.5%) γεγονός που τεκμηριώνει τη μεγέθυνση
ιδίως των ξενοδοχειακών μονάδων κατά τη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης (2008-2018). Είναι χαρακτηριστικό πως παρά την επιθετική
δημοσιονομική προσαρμογή οι κυριότεροι κλάδοι της μη αγροτικής
οικονομίας κυριαρχούνται από συστάδες micro επιχειρήσεων, των
οποίων

τα

δομικά

γνωρίσματα

δεν

μεταβλήθηκαν,

ούτε

και

μετασχηματίστηκαν.
Από την άλλη, η πανδημία του COVID-19 αποτελεί τη δεύτερη
φάση

ισχυρών

πιέσεων

στις

ΜμΕ.

Συγκεκριμένοι

κλάδοι

που

επηρεάστηκαν από τα lockdowns και την κοινωνική αποστασιοποίηση
γνώρισαν

σημαντικές

απώλειες

σε

επίπεδο

κύκλου

εργασιών,

προστιθέμενης αξίας, απασχόλησης κ.λπ. Σύμφωνα με τα δεδομένα του
Πίνακα 4 κλάδοι όπως το εμπόριο, οι τέχνες και οι επαγγελματικέςεπιστημονικές δραστηριότητες γνώρισαν σημαντική συρρίκνωση σε
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επίπεδο ΑΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό πως ο κλάδος των τεχνών, της
διασκέδασης και της ψυχαγωγίας, ο οποίος κυριαρχείται από ΜμΕ,
καταγράφει σημαντική συρρίκνωση σε επίπεδο ΑΠΑ καταγράφοντας
απώλειες ύψους -25.8%. Από την άλλη, στον κλάδο του εμπορίου, όπου το
ποσοστό των micro επιχειρήσεων ανέρχεται στο 96.4%, οι απώλειες σε
όρους ΑΠΑ ανέρχονται στο 23.3% μεταξύ 2019-2020.
Το στοιχείο αυτό τεκμηριώνει την εξαιρετικά ισχυρή πίεση που
δέχθηκαν οι ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης. Μάλιστα, η
πίεση αυτή μεταφράζεται και στην επιδείνωση σημαντικών μεταβλητών
των επιχειρήσεων, όπως είναι τα χρέη. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την
Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2020, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην
εφορία των ΜμΕ στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκαν από το 24% των
επιχειρήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2019 στο 30% το αντίστοιχο εξάμηνο
του 2020 ενώ αντίστοιχη εξέλιξη παρουσιάζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς τα ασφαλιστικά ταμεία (25% για το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι
27% το πρώτο εξάμηνο του 2020) και τους προμηθευτές (18% για το
πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι 21% το πρώτο εξάμηνο του 2020)
(ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 2021).
Οι σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας στις ΜμΕ δεν
αποτυπώνονται μονάχα στα μεγέθη που αφορούν το ιδιωτικό χρέος, το
οποίο συνολικά ανήλθε στα 244.2 δις ευρώ στα τέλη του 2020, όντας γύρω
στο 133.3% του ΑΕΠ (Μανιούδης & Αράχωβας 2021). Αποτυπώνονται και
γενικότερα ευρήματα που αφορούν στις ΜμΕ. Exempli gratia, στον κλάδο
του εμπορίου, ο οποίος απαριθμεί πάνω από 220 χιλιάδες επιχειρήσεις, οι
απώλειες που σημείωσε ο κύκλος εργασιών για το 2020, σύμφωνα με τα
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δεδομένα των διοικητικών πηγών, ανήλθαν στα 10.1 δις ευρώ
καταγράφοντας μείωση 8.2% σε σχέση με το 2019. Είναι χαρακτηριστικό,
σύμφωνα με τα δεδομένα που προσφέρει η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού
Εμπορίου, ότι το 88% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η πανδημία επηρέασε
αρνητικά τον κύκλο εργασιών για το 2020 ενώ το 56% των επιχειρήσεων
αυτών εκτιμά πως η ετήσια πτώση του κύκλου εργασιών τους θα υπερβεί
το 40% (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ 2021).
Πίνακας 4. Ποσοστιαίες Μεταβολές Προστιθέμενης Αξίας κατά Κλάδο 2018-2020
(τρέχουσες τιμές σε εκ. ευρώ)
Κλάδος

2018

2019

2020

2019/2018

2020/2019

Γεωργία, δασοκομία 6576

6932

6829

5,4%

-1,5%

και αλιεία
Ορυχεία και

21501

21413

20618

-0,4%

-3,7%

εξυγίανση
Κατασκευές

2270

2222

2454

-2,1%

10,4%

Χονδρικό και

41883

43856

33637

4,7%

-23,3%

λατομεία,
μεταποίηση,
ενέργεια, παροχή
νερού, επεξεργασία
λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων,

λιανικό εμπόριο,
επισκευές οχημάτων
και μοτοσικλετών,
μεταφορά και
αποθήκευση,
υπηρεσίες παροχής
καταλύματος και
υπηρεσίες εστίασης
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5271

5255

5,9%

-0,3%

8339

7628

0,1%

-8,5%

25689

25529

0,2%

-0,6%

7949

8066

7046

1,5%

-12,6%

31346

31623

32487

0,9%

2,7%

5626

4176

5,8%

-25,8%

4979

επικοινωνία
Χρηματοπιστωτικές 8330
και ασφαλιστικές
δραστηριότητες
Διαχείριση ακίνητης 25629
περιουσίας
Επαγγελματικές,
επιστημονικές και
τεχνικές
δραστηριότητες,
διοικητικές και
υποστηρικτικές
δραστηριότητες
Δημόσια διοίκηση
και άμυνα,
υποχρεωτική
κοινωνική
ασφάλιση,
εκπαίδευση,
δραστηριότητες
σχετικές με την
ανθρώπινη υγεία
και την κοινωνική
μέριμνα
Τέχνες, διασκέδαση 5318
και ψυχαγωγία

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ./Ίδια επεξεργασία

4.4 Από την Κρίση του Αναπτυξιακού Υποδείγματος στην
“Έκθεση Πισσαρίδη”: Aut Viam Inveniam Aut Faciam;
Αναντίρρητα, τα παραπάνω δεδομένα συνηγορούν στην σκιαγράφηση
μιας δεύτερης φάσης βραχείας διάρκειας της ελληνικής οικονομίας. Η
παρατεταμένη κρίση χρέους και η διττή (υγειονομική και οικονομική)
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κρίση του COVID-19 αναδεικνύουν τα όρια του σημερινού υποδείγματος
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Όπως έχει αναδειχθεί με ενάργεια
και αλλού (Mariolis, Rodousakis and Soklis 2021), η εξάρτηση από τον
τουρισμό επιτάχυνε, σε έναν βαθμό, τον υφεσιακό κύκλο που ακολούθησε
μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν
κατά 13.8 δις ευρώ (μείωση περίπου 76%) επηρεάζοντας αρνητικά τους
κλάδους που διασυνδέονται με τον τουρισμό. Πρόδηλα, η πανδημική
κρίση έδειξε ότι το υπάρχον παραγωγικό υπόδειγμα της ελληνικής
οικονομίας, το οποίο «τσακίστηκε» σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της
δημοσιονομικής κρίσης αδυνατεί να δημιουργήσει μεταξύ άλλων:
α. υψηλό όγκο και υψηλής ποιότητας απασχόληση.
β. ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με αυξανόμενα μερίδια.
γ. μια βιώσιμη και διατηρήσιμη κλαδική αναδιάρθρωση.
δ. τεχνολογικό (ψηφιακό) μετασχηματισμό και πράσινη μετάβαση.
ε. ισχυρές αλυσίδες προστιθέμενης αξίας
Παράλληλα, η συσσώρευση δημοσίου και εξωτερικού χρέους αλλά
και η μεγέθυνση του ιδιωτικού χρέους, λόγω και της αδυναμίας του
ιδιωτικού τομέα να δημιουργήσει διατηρήσιμες πηγές εισοδήματος,
αποστερεί πόρους για την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής
οικονομίας.
Εξαιτίας

των

παραπάνω

διαρθρωτικών

αδυναμιών,

που

οξύνθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, η συζήτηση για την μεταστροφή
του παραγωγικού μοντέλου εντυπώθηκε στην περίφημη έκθεση της
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«Επιτροπής Πισσαρίδη». Έχουν γραφεί αρκετά κείμενα για την αποτίμηση
της έκθεσης με χαρακτηριστικά αυτά των Ινστιτούτων των Κοινωνικών
Εταίρων, τα οποία ασκούν κριτική στην έκθεση από την πλευρά της
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.3 Σε ένα γενικό επίπεδο το
κείμενο αποπνέει μια «επιτηδευμένη αποστείρωση» η οποία σε μεγάλο
βαθμό εκφράζει την ψευδοδιάκριση θετικών και κανονιστικών
οικονομικών. Ουσιαστικά, αν επιτευχθούν οι στόχοι της Έκθεσης, το πιο
πιθανό αποτέλεσμα θα είναι ο συνδυασμός μεγέθυνσης (λόγω
κερδοφορίας) και οικονομικής ανισότητας (ήτοι μη προστασία των
μισθωτών, μείωση αριθμού micro, μικρών επιχειρήσεων).
Γενικότερα, απουσιάζει μια προβληματική όσον αφορά στην
μακροπρόθεσμη προοπτική της ελληνικής οικονομίας (π.χ. κάποια
αναφορά ένα βιώσιμο και συμπεριληπτικό υπόδειγμα οικονομικής
ανάπτυξης), ειδικά υπό τις συνθήκες της πανδημίας και η μονήρης εστίαση
σε «παραδεδεγμένες κοινοτυπίες». Οι «ποσοτικοί στόχοι» που προτείνει η
έκθεση (exempli gratia, αύξηση εταιρικών επενδύσεων στο 14% ΑΕΠ,
αύξηση εξαγωγών προϊόντων στο 48% του ΑΕΠ) δεν προκύπτουν από
κάποια προηγούμενη επεξεργασία αλλά μονάχα με μια αναφορά στους
ευρωπαϊκούς μέσους όρους, ως να πρόκειται για «κοινό τόπο». Από την
άλλη, η γενικότερη συζήτηση περί του ψηφιακού και του πράσινου
μετασχηματισμού παρουσιάζεται, με μια καλογραμμένη είναι η αλήθεια,
αξιολογική ουδετερότητα (neutrality), η οποία ωστόσο δεν είναι σε καμία
3

ΓΣΕΒΕΕ (2020), Παρατηρήσεις και Προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ επί του Σχεδίου Ανάπτυξης για την

Ελληνική Οικονομία, ΓΣΕΕ (2020), Μια εναλλακτική πρόταση στη ‘Έκθεση Πισσαρίδη’, ΕΣΕΕ (2020),
Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, Συνοπτικός Σχολιασμός και Προτάσεις.
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περίπτωση αυτονόητη. Ο διττός μετασχηματισμός μπορεί να οξύνει τις
αντιθέσεις (π.χ. μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων), δύναται να
καταστήσει την κοινωνική συνοχή περισσότερο εύθραυστη.
Στο επίπεδο της επιχειρηματικότητας, ο σχεδιασμός μια λογικής
μικρο-κινήτρων που προτείνει η Έκθεση Πισσαρίδη για την αντιμετώπιση
των παραγωγικών αδυναμιών του παραγωγικού υποδείγματος υποτιμά
τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας. Από την πλευρά των προτάσεων
σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, η έκθεση μοιάζει να διακρίνεται από μια
έλλειψη αναπτυξιακού προγραμματισμού. Σημειώνοντας πως οι μικρέςμεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν εμπόδιο και προτείνοντας κίνητρα που
εξαντλούνται στη στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, τα
δυνητικά αναπτυξιακά αποτελέσματα μοιάζουν αμφίβολα. Αυτό που δεν
επισημαίνεται είναι ότι σημαντική αιτία της χαμηλής παραγωγικότητας
των μικρών επιχειρήσεων έγκειται (συχνά) στην αδυναμία των μεγάλων
επιχειρήσεων να πολλαπλασιάσουν τις διασυνδέσεις τους με τις
μικρότερες επιχειρήσεις, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό σημαντικές
οικονομίες κλίμακας (π.χ. μείωση της ατελούς πληροφόρησης, μείωση του
συναλλακτικού, του μεταφορικού και του ενεργειακού κόστους κ.λπ.).
Σε αντίθεση με το ενδιάμεσο κείμενο, η τελική Έκθεση, παρότι
αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα
συνεχίσουν να αποτελούν την πλειονότητα της επιχειρηματικότητας (και
σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι και δορυφόροι ποιότητας), δεν τις
τοποθετεί με ένα καθαρό τρόπο εντός του νέου αναπτυξιακού
υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας. Αναφέρεται απλά, «η διασύνδεση
τους με αλυσίδες αξίας και με τις μεγάλες επιχειρήσεις» (Πισσαρίδης et. al.
2020, σ. 12).
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Από την άλλη πλευρά, στο Ελλάδα 2.0, το «Ελληνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» το οποίο εδράζεται στην οικονομική
φιλοσοφία της έκθεσης Πισσαρίδη, οι ΜμΕ δεν τοποθετούνται με ένα
ξεκάθαρο τρόπο εντός του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της
ελληνικής οικονομίας. Γίνεται αναφορά σε ένα καθεστώς κινήτρων για
την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των ΜμΕ αλλά χωρίς αναφορά
στις ιδιαιτερότητες της εγχώριας οικονομίας. Ειδικότερα, δεν
εξειδικεύεται η διασύνδεση των ΜμΕ η οποία είναι απαραίτητη για την
μεγέθυνση τους. Μια συνεκτική πολιτική συμπράξεων, δικτυώσεων
(networking) και συνεργειών (clustering) είναι απαραίτητη για ένα νέο
βιώσιμο και διατηρήσιμο υπόδειγμα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
χωρίς περιορισμούς. Οι καθαροί πόροι του Ελλάδα 2.0 για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων δεν είναι ιδιαίτερα υψηλοί (375 εκ.
ευρώ), με αποτέλεσμα να μην αναμένεται να συμβάλλουν στην άμβλυνση
των αντιθέσεων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Από την άλλη, ο
πράσινος μετασχηματισμός των επιχειρήσεων προωθείται κυρίως μέσα
από τη λογική φορολογικών κινήτρων (π.χ. υπεραποσβέσεις), γεγονός το
οποίο δεν ευνοεί τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δεχθεί
ισχυρό πλήγμα από τον COVID-19.
4.5 Προς Έναν Ανοικτό Επίλογο
Στο επίπεδο αυτό, σε όρους οικονομικής πολιτικής, οι ΜμΕ, παρά τη
σημαντική συμμετοχή τους στο οικοσύστημα της επιχειρηματικότητας,
αντιμετωπίζονται είτε ως εμπόδιο (βλ. έκθεση Πισσαρίδη) είτε ως
διαρθρωτική αδυναμία (βλ. Ελλάδα 2.0). Όμως, οποιαδήποτε συζήτηση
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για τη στροφή προς ένα νέο βιώσιμο και διατηρήσιμο υπόδειγμα
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να λάβει υπόψη της τον
ιστορικό, οικονομικό και κοινωνικό ρόλο των ΜμΕ. Η μετάβαση προς ένα
νέο παραγωγικό υπόδειγμα αυτή δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε και
αυτονόητη και για το λόγο αυτό είναι «ανοικτή». Παράλληλα, απαιτεί
μείζονες μεταβολές: θεσμικές τομές, επιχειρηματική κουλτούρα αλλά και
παρεμβάσεις

σε

επίπεδο

μικροοικονομικής,

μακροοικονομικής,

βιομηχανικής, χρηματοδοτικής και κοινωνικής πολιτικής. Σημαντικές
παράμετροι είναι οι θεσμικές-πολιτικές παρεμβάσεις: α) για την
προώθηση της προσαρμογής στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής, β)
στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας, γ) στη μεγέθυνση του
όγκου και της ποιότητας των επενδύσεων, δ) στη βελτίωση της
πρόσβασης επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηματοδότηση και ε) στην
ενδυνάμωση των θεσμών κοινωνικής προστασίας.
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Κεφάλαιο 5
Κλαδική Απασχόληση Εργασίας και Τεχνική
Αποτελεσματικότητα στην Ελληνική Οικονομία 2010–2014*
Θεόδωρος Μαριόλης & Δέσποινα Κεσπέρη

Βάσει ενός υποδείγματος Leontief–Sraffa, εκτιμώνται οι μεταβολές στις
απαιτήσεις απασχόλησης, στους πολλαπλασιαστές ζήτησης και στην
τεχνική αποτελεσματικότητα της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο
της δημοσιονομικής αναπροσαρμογής και της υποτίμησης των μισθών,
2010–2014. Ανιχνεύεται ότι (i) δεν σημειώθηκαν σημαντικές
ανακατατάξεις κλάδων με βάση τις απαιτήσεις και τους πολλαπλασιαστές
απασχόλησης, (ii) υπήρξαν αυξητικές τάσεις στις διαρροές και στους
πολλαπλασιαστές απασχόλησης, καθώς και, με την εξαίρεση του
πρωτογενούς τομέα, στις απαιτήσεις απασχόλησης, (iii) στη συνολική
οικονομία έλαβε χώρα «χρησιμοποιούσα εργασία, εξοικονομούσα
εγχώριες παραγωγικές εισροές και χρησιμοποιούσα εισαγόμενες
παραγωγικές εισροές» τεχνική μεταβολή, ενώ στον πρωτογενή τομέα
έλαβε χώρα «εξοικονομούσα εργασία και χρησιμοποιούσα παραγωγικές
εισροές» τεχνική μεταβολή, και (iv) η συνολική τεχνική
αποτελεσματικότητα της οικονομίας μειώθηκε και η ποσοστιαία
* Το παρόν κείμενο αποτελεί συντομευμένη εκδοχή του Mariolis and Kesperi (2022), ενώ αντλεί
ορισμένα εμπειρικά αποτελέσματα από το Κεσπέρη (2020).
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επίπτωση των εισαγομένων παραγωγικών εισροών σε αυτή την
αποτελεσματικότητα αυξήθηκε. Τα ευρήματα μάλλον υποδηλώνουν ότι η
εφαρμοσθείσα πολιτική δεν αντιμετώπισε τα δομικά προβλήματα της
ελληνικής οικονομίας και, επομένως, εγείρουν αμφιβολίες ως προς τις
μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της.
Λέξεις

Κλειδιά

Ανάλυση

εισροών–εκροών,

Ελληνική

οικονομία,

Πολλαπλασιαστές και διαρροές απασχόλησης, Σραφφαϊανή θεωρία,
Τεχνική αποτελεσματικότητα
5.1 Εισαγωγή
Περί το έτος 2008 εκδηλώθηκαν κρίσιμες, μη περαιτέρω διαχειρίσιμες,
ανισορροπίες στον εξωτερικό και, ταυτοχρόνως, στο δημόσιο τομέα της
ελληνικής οικονομίας, οι οποίες οδήγησαν σε ό,τι – μονομερώς – καλείται
«ελληνική κρίση δημοσίου χρέους». Από τα μέσα του έτους 2010, οι
ανισορροπίες

αντιμετωπίστηκαν

με

«ψύξη»

της

οικονομικής

δραστηριότητας ή, αλλιώς, με διαδοχικούς στραγγαλισμούς της ενεργού
ζητήσεως: περικοπές δημοσίων δαπανών (ιδίως, των κοινωνικών
δαπανών), αυξήσεις φόρων, και υποτιμήσεις μισθών. Το τελικό
αποτέλεσμα ήταν η εξομάλυνση της κατάστασης, με κόστος τη θεαματική
μείωση του Α.Ε.Π. και την υπερακόντιση της ανεργίας.
Βάσει ενός υποδείγματος Leontief (1986)–Sraffa (1960), και
χρησιμοποιώντας στοιχεία από τους Εθνικούς Πίνακες Εισροών–Εκροών
(NIOTs) και τους Κοινωνικο-Οικονομικούς Λογαριασμούς (SEAs) της
Παγκόσμιας Βάσης Δεδομένων Εισροών–Εκροών (WIOD–2016 Release), η
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παρούσα μελέτη εκθέτει εκτιμήσεις για τις μεταβολές (i) στις απαιτήσεις
απασχόλησης της εργασίας, (ii) στις αντίστοιχες «διαρροές (leakages)»
(Reis and Rua, 2009) απασχόλησης, (iii) στους «πολλαπλασιαστές
απασχόλησης τύπου Ι» (Moore and Petersen, 1955), και (iv) στη συνολική
τεχνική αποτελεσματικότητα (βλέπε Degasperi and Fredholm, 2010, και
Zambelli et al., 2017) της ελληνικής οικονομίας, κατά την περίοδο 2010–
2014. Το υπόλοιπο του παρόντος κειμένου δομείται ως εξής: Στην Ενότητα
2 εκτίθενται οι εξισώσεις του υποδείγματος βάσει των οποίων
πραγματοποιούνται οι εκτιμήσεις.4 Στην Ενότητα 3 εκτίθενται τα
εμπειρικά ευρήματα. Τέλος, η Ενότητα 4 είναι συμπερασματική.
5.2 Αναλυτικό Πλαίσιο
Θεωρούμε μία ανοικτή, βιώσιμη (viable), γραμμική και κυκλοφορούντος
κεφαλαίου οικονομία απλής παραγωγής (single production), η οποία
παράγει μόνο «βασικά» εμπορεύματα (με την έννοια του Sraffa, 1960, pp.
7–8) και ανταγωνιστικές εισαγωγές. Εισάγοντας τις συνήθεις υποθέσεις
της κατά Leontief–Sraffa ανάλυσης, εξάγονται τα ακόλουθα:
(i). Η άμεση απαίτηση απασχόλησης, l j , του κλάδου j , j = 1, 2,..., n , ανά
μονάδα ακαθάριστης εκροής του, δίνεται από την εξίσωση l j = L j x -j 1 ,
όπου το L j συμβολίζει το συνολικό αριθμό απασχολουμένων στον εν
λόγω κλάδο, και το x j την ακαθάριστη εκροή του.

4

Η παρούσα έκθεση είναι συνοπτική (αναλυτικά, βλέπε Mariolis and Kesperi, 2022).

102

Δύο Αιώνες Ελληνική Οικονομία. Μεταξύ Ανάπτυξης, Υπανάπτυξης και Αποανάπτυξης

(ii). Το διάνυσμα των συνολικών, ή «υποθετικών», απαιτήσεων
απασχόλησης εκτιμάται ως

v T º l T [I n - A]-1 = l T [I n + H ]
όπου l T º [l j ] είναι το 1´ n διάνυσμα των άμεσων απαιτήσεων
απασχόλησης, I n η n ´ n μοναδιαία μήτρα, A η n ´ n μήτρα των άμεσων
συνολικών (δηλαδή, εγχωρίων και εισαγόμενων) τεχνικών συντελεστών,

[I n - A]-1 = I n + H η μήτρα των πολλαπλασιαστών συνολικών εκροών, η
οποία συνδέει το καθαρό προϊόν της οικονομίας με το ακαθάριστο προϊόν
της,

και

H º A[I n - A ]-1

η

μήτρα

των

συνολικών

«καθέτως

ολοκληρωμένων» (Pasinetti, 1973, και Sraffa, 1960, Appendix A)
τεχνικών συντελεστών. Το διάνυσμα των εγχωρίων, ή «πραγματικών
(actual)», απαιτήσεων απασχόλησης της οικονομίας εκτιμάται ως

v Td º l T [I n - D]-1 = l T [I n + H d ]
όπου D είναι η n ´ n μήτρα των άμεσων εγχωρίων τεχνικών
συντελεστών, [I n - D]-1 = I n + H d

η μήτρα των πολλαπλασιαστών

εγχωρίων εκροών, η οποία συνδέει την τελική ζήτηση για εγχωρίως
παραγόμενα εμπορεύματα με το ακαθάριστο προϊόν της οικονομίας, και

H d º D[I n - D]-1 η μήτρα των εγχωρίων καθέτως ολοκληρωμένων
τεχνικών συντελεστών. Τα αντίστροφα των στοιχείων των εν λόγω
διανυσμάτων συνιστούν δείκτες των αντιστοίχων κλαδικών «καθαρών
(net)» παραγωγικοτήτων εργασίας.
(iii). Οι από περίοδο σε περίοδο μεταβολές των συνολικών και των
εγχωρίων απαιτήσεων απασχόλησης δύνανται να αποσυντεθούν στις
ακόλουθες τρεις επιπτώσεις: άμεσων απαιτήσεων απασχόλησης,
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παραγωγικών

εισροών,

και
T

T
1

«αλληλεπίδρασης

παράδειγμα, εάν τα Dl º l - l

T
0

(interaction)».

Για

και DA º A1 - A0 δηλώνουν τις

μεταβολές των l και A , μεταξύ των περιόδων t = 0 και t = 1 , τότε για
τη μεταβολή των συνολικών απαιτήσεων απασχόλησης λαμβάνουμε
T

Dv T = [Dl T ][I n - A]-1 + l T D[I n - A]-1 + [Dl T ]D[I n - A]-1
όπου

D[I n - A]-1 = [I n - A1 ]-1[DA][I n - A 0 ]-1 = [I n - A 0 ]-1[DA][I n - A1 ]-1
Από την τελευταία εξίσωση έπεται, επίσης, ότι οι πολλαπλασιαστές
συνολικών εκροών είναι γνησίως αύξουσες συναρτήσεις των στοιχείων
της μήτρας A .
(iv). Εάν γινόταν υποκατάσταση όλων των εισαγομένων παραγωγικών
εισροών από εγχώριες, τότε θα ίσχυε D = A και, άρα, οι εγχώριεςπραγματικές απαιτήσεις απασχόλησης θα δίνονταν από το διάνυσμα v .
T

Ως εκ τούτου, το διάνυσμα των διαρροών απασχόλησης εκτιμάται ως

v T - v Td = l T [H - H d ]
(v). Οι συνολικοί και οι εγχώριοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης τύπου Ι
εκτιμώνται ως

vTˆl -1 = l T [I n - A]-1 ˆl -1 = eT + l T Hlˆ-1
και, αντιστοίχως,

vTd ˆl -1 = l T [I n - D]-1 ˆl -1 = eT + l THd ˆl -1
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όπου το l̂ συμβολίζει τη διαγώνια μήτρα, η οποία σχηματίζεται με τα
T
στοιχεία του διανύσματος των άμεσων απαιτήσεων απασχόλησης, l , και

eT º [1,1,...,1]T .
(vi). Εάν οι εισαγόμενες παραγωγικές εισροές θεωρηθούν ως παραγόμενες
εισροές της ημεδαπής οικονομίας, τότε ο γεωμετρικός τόπος των
εφικτών-οικονομικά σημαντικών συνδυασμών των μεταβλητών της
κατανομής του κοινωνικού εισοδήματος συνίσταται στη γνησίως
φθίνουσα «καμπύλη χρηματικού ωρομισθίου ( w )–ποσοστού κέρδους ( r
)» (Sraffa, 1960, Chaps. 4–6), η οποία δίνεται από την εξίσωση

w = ( v T [I n - rH]-1 z ) -1
όπου το

n ´1 διάνυσμα z συμβολίζει το μέτρο μέτρησης των

εμπορευματικών τιμών ή numéraire. Το σημείο τομής αυτής της καμπύλης
με τον άξονα του χρηματικού ωρομισθίου (του ποσοστού κέρδους)
αποτελεί δείκτη της μέσης καθαρής παραγωγικότητας της εργασίας (του
κεφαλαίου) της συνολικής οικονομίας. Επίσης, η διαχρονική μεταβολή του
εμβαδού της επιφάνειας, η οποία περικλείεται κάτω από αυτή την
καμπύλη και τους άξονες των συντεταγμένων, δύναται να θεωρηθεί ως
συναθροιστικό (aggregate) μέτρο της μεταβολής της συνολικής τεχνικής
αποτελεσματικότητας της οικονομίας.5 Τέλος, η αρνητικού προσήμου
διαφορά ανάμεσα στο εν λόγω εμβαδόν και στο αντίστοιχο εμβαδόν, το
οποίο ορίζεται βάσει της υποθετικής καμπύλης χρηματικού ωρομισθίου–
ποσοστού κέρδους, wd º ( v dT [I n - rH d ]-1 z ) -1, δύναται να θεωρηθεί ως
συναθροιστικό μέτρο της επίπτωσης των εισαγομένων παραγωγικών
5

Προφανώς, η συνήθης μέτρηση της μεταβολής της λεγομένης «συνολικής παραγωγικότητας των

συντελεστών παραγωγής (TFP)» συνιστά ειδική περίπτωση της εν λόγω μέτρησης.
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εισροών στη συνολική τεχνική αποτελεσματικότητα της οικονομίας. Εάν,
αντιθέτως, οι εισαγόμενες παραγωγικές εισροές θεωρηθούν ως μία,
μοναδική, μη-παραγόμενη εισροή (primary input) της ημεδαπής
οικονομίας, τότε ο εν λόγω γεωμετρικός τόπος συνίσταται στην
«επιφάνεια χρηματικού ωρομισθίου ( w )–συναλλαγματικής ισοτιμίας ( E
)–ποσοστού κέρδους ( r )» (Mariolis, 2021a, b, και Metcalfe and
Steedman, 1981), η οποία δίνεται από την εξίσωση

w = wd (1 - EφT (r )[I n - rH d ]-1 z )
T
όπου φ T (r ) º (1 + r )f T M[I n + H d ] , f είναι το διάνυσμα των τιμών των

εισαγομένων παραγωγικών εισροών, εκφρασμένων σε αλλοδαπό
νόμισμα, M º A - D είναι η n ´ n μήτρα των άμεσων εισαγομένων
τεχνικών

συντελεστών,

και

M[I n + H d ] είναι η μήτρα των

πολλαπλασιαστών εισαγωγών, η οποία συνδέει την τελική ζήτηση για
εγχωρίως παραγόμενα εμπορεύματα με τις εισαγωγές της ημεδαπής
οικονομίας. Κατά μήκος αυτής της επιφάνειας, οι τρεις κατανεμητικές
μεταβλητές ( w , E , r ) συνδέονται μεταξύ τους, ανά δύο, μέσω γνησίως
φθινουσών σχέσεων. Η διαχρονική μεταβολή του όγκου, ο οποίος
περικλείεται κάτω από αυτήν την επιφάνεια και τους άξονες των
συντεταγμένων (και ο οποίος δεν εξαρτάται, ωστόσο, μόνο από τις
τεχνικές συνθήκες παραγωγής αλλά και από το f ), δύναται να θεωρηθεί
ως συναθροιστικό μέτρο της μεταβολής της συνολικής τεχνικής
T

αποτελεσματικότητας της οικονομίας. Τέλος, η ποσοστιαία επίπτωση των
εισαγομένων παραγωγικών
εισροών στη συνολική
τεχνική
αποτελεσματικότητα της οικονομίας δίνεται από την εξίσωση

wd-1w - 1 = - EφT (r )[I n - rH d ]-1 z
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5.3 Εμπειρικά Ευρήματα
Η εφαρμογή του παρόντος αναλυτικού πλαισίου σε στοιχεία από τους
Εθνικούς Πίνακες Εισροών–Εκροών (NIOTs) και τους ΚοινωνικοΟικονομικούς Λογαριασμούς (SEAs) της ελληνικής οικονομίας, για τα έτη
2010 και 2014 ( n = 55 ), έδωσε τα ακόλουθα, κύρια ευρήματα:6
5.3.1

Κλαδικές Απαιτήσεις και Πολλαπλασιαστές
Απασχόλησης

Στον Πίνακα 1 εκτίθενται οι απαιτήσεις απασχόλησης και οι αντίστοιχοι
πολλαπλασιαστές απασχόλησης, για κάθε κλάδο, j , της οικονομίας.7
Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι, από το έτος 2010 στο έτος 2014, δεν
σημειώθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις κλάδων με βάση τις απαιτήσεις
και τους πολλαπλασιαστές απασχόλησης. Εξάλλου, όπως δείχνουν τα
στοιχεία του Πίνακα 2, οι σχετικοί Spearman συντελεστές συσχέτισης
είναι όλοι μεγαλύτεροι του 0.900, οι Kendall συντελεστές συσχέτισης
είναι όλοι μεγαλύτεροι του 0.760, ενώ οι Pearson συντελεστές
συσχέτισης είναι όλοι μεγαλύτεροι του 0.930. Τέλος, παρατηρείται ότι,
κατά μήκος του χρόνου, οι κλάδοι δημιουργίας υψηλών και χαμηλών

6

Για τα διαθέσιμα στοιχεία και την κατασκευή των μεταβλητών υποδείγματος, βλέπε το Παράρτημα

του παρόντος.
7

Θα πρέπει να σημειωθεί, εξαρχής, ότι ο κλάδος 10 («Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης

πετρελαίου») εμφανίζει το υψηλότερο μερίδιο αλλοδαπής προστιθέμενης αξίας στην τελική ζήτηση
για το εμπόρευμά του, ήτοι 60.4% (έτος 2010) και 72.7% (έτος 2014). Η μέση τιμή αυτού του μεγέθους
στην υπόλοιπη ελληνική οικονομία βρέθηκε ίση με 13.3% και 14.1%, αντιστοίχως (τα εν λόγω μερίδια
T
-1
δίνονται από τα στοιχεία του διανύσματος e M[I n - D] – βλέπε Hummels et al., 2001).
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επιπέδων απασχόλησης («employment-generating industries») τείνουν να
είναι οι ίδιοι, ενώ οι υψηλότεροι πολλαπλασιαστές απασχόλησης τείνουν
να συγκεντρώνονται στον τομέα της βιομηχανίας. Αυτά τα ευρήματα είναι
σε συμφωνία με εκείνα που εκτίθενται σε άλλες μελέτες εισροών–εκροών,
διαφόρων, ετερογενών μεταξύ τους, εθνικών οικονομιών (βλέπε, για
παράδειγμα, Valadkhani, 2005, και Lopes, 2011).
Πίνακας 1. Κλαδικές απαιτήσεις και πολλαπλασιαστές απασχόλησης: έτη 2010 και
2014
Έτος 2010

Απαιτήσεις

Έτος 2014

Πολλαπλασιαστές

Απαιτήσεις

Πολλαπλασιαστές

j

Άμεσες

Συνολικές

Εγχώριες

Συνολικοί

Εγχώριοι

Άμεσες

Συνολικές

Εγχώριες

Συνολικοί

1

34.8

47.6

44.2

1.37

1.27

29.5

43.5

39.9

1.47

1.35

2

61.0

70.5

68.1

1.15

1.12

52.1

56.9

53.7

1.09

1.03

3

14.0

18.8

17.2

1.34

1.22

12.3

17.5

15.9

1.42

1.29

4

5.8

13.3

11.6

2.29

2.00

6.3

16.9

14.5

2.67

2.28

Εγχώριοι

5

5.1

20.2

17.1

4.00

3.38

5.3

23.3

19.5

4.42

3.70

6

13.0

22.1

19.3

1.70

1.48

13.2

24.8

21.4

1.88

1.62

7

20.2

32.0

29.4

1.58

1.46

24.9

43.3

38.2

1.74

1.54
2.58

8

5.9

17.2

13.1

2.93

2.24

5.1

17.7

13.1

3.49

9

11.3

19.3

16.5

1.71

1.47

12.8

20.8

18.0

1.63

1.41

10

0.3

11.9

3.6

47.55

14.40

0.2

18.1

5.8

115.29

37.20

11

4.5

14.7

11.5

3.27

2.56

4.0

16.3

12.0

4.04

2.97

12

6.1

15.4

13.3

2.53

2.18

6.4

18.2

15.5

2.86

2.44

13

6.2

16.6

13.1

2.68

2.12

6.2

21.9

16.1

3.53

2.60

14

6.3

16.1

12.9

2.54

2.03

7.2

16.5

13.4

2.28

1.86

15

2.8

14.3

9.5

5.10

3.41

2.9

12.0

8.4

4.19

2.93

16

8.3

17.5

14.0

2.11

1.69

8.8

18.2

14.7

2.06

1.67

17

7.2

13.2

11.3

1.84

1.57

4.2

13.2

10.0

3.15

2.39
2.50

18

4.9

14.5

11.1

2.96

2.26

4.7

15.7

11.8

3.33

19

12.3

20.0

17.5

1.62

1.42

9.8

17.5

15.0

1.79

1.53

20

8.9

17.4

15.0

1.94

1.68

8.9

19.4

16.4

2.17

1.84

21

12.4

20.0

17.0

1.61

1.37

15.2

21.4

18.8

1.41

1.24

108

Δύο Αιώνες Ελληνική Οικονομία. Μεταξύ Ανάπτυξης, Υπανάπτυξης και Αποανάπτυξης
22

16.7

26.0

23.6

1.55

1.41

17.0

27.8

24.7

1.63

23

6.4

11.4

9.7

1.77

1.52

5.0

9.0

7.6

1.80

1.45
1.53

24

2.4

8.9

6.4

3.72

2.65

3.0

12.8

8.8

4.33

3.00

25

6.2

13.4

11.9

2.16

1.93

6.9

17.3

15.1

2.52

2.19

26

6.4

11.8

10.3

1.84

1.61

5.6

10.2

8.9

1.82

1.59

27

11.3

21.8

18.9

1.93

1.67

10.2

22.8

19.3

2.23

1.88

28

12.8

16.1

14.9

1.26

1.16

12.5

16.1

14.7

1.28

1.17
1.32

29

10.3

15.9

13.9

1.54

1.35

12.4

18.4

16.3

1.49

30

25.5

29.1

27.9

1.14

1.09

33.7

38.7

37.0

1.15

1.10

31

12.2

18.4

16.6

1.51

1.36

13.2

21.1

18.8

1.60

1.42

32

1.4

8.7

5.3

6.17

3.75

1.6

10.3

6.3

6.38

3.89

33

2.6

10.0

7.1

3.83

2.72

1.8

12.2

8.1

6.96

4.64

34

7.2

12.4

11.5

1.73

1.60

6.7

12.2

11.1

1.82

1.67

35

13.3

18.5

16.5

1.39

1.23

16.3

23.4

20.6

1.44

1.27

36

11.6

21.9

19.6

1.88

1.69

11.1

21.3

18.9

1.92

1.71

37

5.6

11.9

10.9

2.10

1.94

8.0

14.5

13.4

1.81

1.68

38

8.5

18.3

16.6

2.15

1.96

13.9

25.3

23.2

1.82

1.66

39

2.5

6.5

5.8

2.60

2.31

3.6

8.1

7.2

2.27

2.02

40

10.8

15.3

13.8

1.42

1.28

14.4

18.7

17.3

1.30

1.20

41

4.8

8.3

7.7

1.72

1.60

6.0

10.2

9.5

1.70

1.59

42

2.6

5.9

5.4

2.31

2.11

2.6

6.2

5.7

2.43

2.24

43

13.4

22.4

21.6

1.68

1.62

18.0

24.3

23.9

1.35

1.32

44

0.2

1.1

0.9

4.55

3.84

0.2

1.0

0.8

6.45

5.28

45

12.0

14.9

14.2

1.24

1.18

14.4

17.6

16.7

1.22

1.16

46

24.4

29.8

28.3

1.22

1.16

36.1

45.0

42.5

1.25

1.18

47

7.4

13.7

11.8

1.87

1.60

5.8

11.1

9.5

1.92

1.65

48

5.7

12.8

10.7

2.24

1.86

11.9

18.2

16.2

1.53

1.36

49

12.9

17.6

16.6

1.37

1.29

15.5

20.3

19.2

1.31

1.24

50

13.0

20.8

19.4

1.60

1.49

15.5

24.1

22.5

1.55

1.45

51

11.8

16.4

15.8

1.39

1.34

12.4

16.4

15.8

1.33

1.27

52

19.2

20.5

20.3

1.07

1.06

18.8

19.9

19.7

1.06

1.05

53

11.0

16.0

14.8

1.45

1.34

14.9

21.7

20.0

1.46

1.35

54

16.5

23.8

22.6

1.44

1.37

16.1

23.5

22.3

1.46

1.38

55

51.0

51.0

51.0

1.00

1.00

61.5

61.5

61.5

1.00

1.00

AM

11.5

18.6

16.5

2.94

2.01

12.5

20.6

18.1

4.34

2.52
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Πηγή: Υπολογισμοί των συγγραφέων βάσει των NIOTs και των SEAs της WIOD
Σημείωση: Οι κλάδοι 1 έως και 3 αποτελούν τον «Πρωτογενή Τομέα», οι κλάδοι 4 έως και
27 τη «Βιομηχανία», και οι κλάδοι 28 έως και 55 τις «Υπηρεσίες» (βλέπε το Παράρτημα). Η
τελευταία σειρά του πίνακα δίνει τους αριθμητικούς μέσους (ΑΜ) των απαιτήσεων και των
πολλαπλασιαστών απασχόλησης.

Πίνακας 2. Συντελεστές συσχέτισης (ΣΣ) των κλαδικών απαιτήσεων και των
πολλαπλασιαστών απασχόλησης, 2010–2014
Απαιτήσεις

Πολλαπλασιαστές

ΣΣ

Άμεσες

Συνολικές

Εγχώριες

Συνολικοί

Εγχώριοι

Spearman

0.936

0.909

0.937

0.949

0.946

Kendall

0.802

0.763

0.810

0.832

0.826

Pearson

0.959

0.932

0.939

0.996

0.978

Πηγή: Υπολογισμοί των συγγραφέων βάσει του Πίνακα 1

5.3.2

Διαρροές Απασχόλησης και Τομεακά Ευρήματα

Για την πλειονότητα των κλάδων, οι διαρροές απασχόλησης, οι
πολλαπλασιαστές απασχόλησης και, εξαιρουμένου του πρωτογενούς
τομέα (ο οποίος χαρακτηρίζεται από ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό
αυτο-απασχόλησης – βλέπε το Παράρτημα), οι απαιτήσεις απασχόλησης
αυξήθηκαν, από το 2010 στο 2014. Αυτό το συμπέρασμα ενισχύεται
περαιτέρω από τα στοιχεία του Πίνακα 3, τα οποία αποτελούν τους
αριθμητικούς μέσους των απαιτήσεων και των πολλαπλασιαστών
απασχόλησης για τον πρωτογενή τομέα, τη βιομηχανία, και τις υπηρεσίες.
Μάλιστα, αυτά τα στοιχεία δηλώνουν ότι οι αυξητικές τάσεις στις
διαρροές και στους πολλαπλασιαστές απασχόλησης (στις απαιτήσεις
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απασχόλησης) ήταν ισχυρότερες στην περίπτωση του τομέα της
βιομηχανίας (των υπηρεσιών).
Πίνακας 3. Τομεακές απαιτήσεις και πολλαπλασιαστές απασχόλησης: έτη 2010 και
2014
Έτος 2010
Πρωτογενής
τομέας
Βιομηχανία

Άμεσες

Απαιτήσεις
Συνολικές

Εγχώριες

36.6

45.6

43.1

7.9

17.0

14.1

Πολλαπλασιαστές
Συνολικοί
Εγχώριοι
1.29

1.20

4.29

2.48

[2.41]*

[1.96]*
1.69

Υπηρεσίες

11.8

17.1

15.8

1.96

AM

11.5

18.6

16.5

2.94

2.01

[2.11]*

[1.78]*

Έτος 2014
Πρωτογενής
τομέας
Βιομηχανία

Άμεσες

Απαιτήσεις
Συνολικές

Εγχώριες

31.3 (–14.2%)

39.3 (–13.8%)

36.5 (–18.1%)

8.1 (2.5%)

19.0 (11.8%)

15.3 (8.5%)

Πολλαπλασιαστές
Συνολικοί
Εγχώριοι
1.33 (3.1%)

1.22 (1.7%)

7.34 (71.1%)

3.58 (44.3%)

[2.66 (10.4%)]*

[2.11 (7.7%)]*

Υπηρεσίες

14.2 (20.3%)

20.0 (17%)

18.5 (17.1%)

2.08 (6.1%)

1.76 (4.1%)

AM

12.5 (8.6%)

20.6 (10.8%)

18.1 (9.7%)

4.34 (47.6%)

2.52 (25.3%)

[2.28 (8.1%)]*

[1.88 (5.6%)]*

Πηγή: Υπολογισμοί των συγγραφέων βάσει του Πίνακα 1
Σημείωση: Το σύμβολο «*» δηλώνει την εξαίρεση του κλάδου 10 («Παραγωγή οπτάνθρακα
και προϊόντων διύλισης πετρελαίου»). Οι εντός παρενθέσεων τιμές δηλώνουν ποσοστιαία
μεταβολή. Το «AM» δηλώνει τους αριθμητικούς μέσους των απαιτήσεων και των
πολλαπλασιαστών απασχόλησης.

5.3.3

Επιπτώσεις Άμεσης Απασχόλησης–Παραγωγικών
Εισροών και Μεταβολές Μέσων Πολλαπλασιαστών
Ζήτησης

T
-1
T
-1
Οι επιπτώσεις άμεσης απασχόλησης, [Dl ][I n - A] και [Dl ][I n - D] ,

ήταν αρνητικές για δέκα και ένδεκα κλάδους, αντιστοίχως, ήτοι για όλους
τους κλάδους του πρωτογενή τομέα, τέσσερεις κλάδους της βιομηχανίας
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και

τρεις

(τέσσερεις)

κλάδους
T

των
-1

παραγωγικών εισροών, l D[I n - A ]

υπηρεσιών.

Οι

επιπτώσεις

και l D[I n - D] , ήταν αρνητικές
T

-1

για τριάντα ένα και τριάντα τρεις κλάδους, αντιστοίχως, ήτοι για δύο (για
ένα) κλάδο του πρωτογενή τομέα, δέκα (δεκατρείς) κλάδους της
βιομηχανίας και δεκαεννέα κλάδους των υπηρεσιών. Οι κλάδοι 23
(«Υπηρεσίες

επισκευής

και

εγκατάστασης

μηχανημάτων

και

εξοπλισμού»), 26 («Υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης
απορριμμάτων»), 47 («Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης»)
και 52 («Υπηρεσίες εκπαίδευσης») χαρακτηρίζονται από αρνητικές
επιπτώσεις άμεσης απασχόλησης και παραγωγικών εισροών και,
ταυτοχρόνως, από μειούμενες διαρροές απασχόλησης. Τέλος, οι μέσοι
πολλαπλασιαστές συνολικών εκροών και εισαγωγών αυξήθηκαν, από
1.860 σε 1.874 και από 0.142 σε 0.152, αντιστοίχως, ενώ ο μέσος
πολλαπλασιαστής εγχωρίων εκροών μειώθηκε, από 1.575 σε 1.564.
5.3.4

Καμπύλες Κατανομής Εισοδήματος και Τεχνική
Αποτελεσματικότητα

Τα Σχήματα 1 και 2 απεικονίζουν τις καμπύλες χρηματικού ωρομισθίου–
ποσοστού κέρδους και τις επιφάνειες χρηματικού ωρομισθίου–
συναλλαγματικής

ισοτιμίας–ποσοστού
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numéraire το καθαρό προϊόν του έτους 2010.8 Αυτά τα σχήματα οδηγούν
σε παρόμοια, μεταξύ τους, συμπεράσματα:
(i). H μείωση της μέσης καθαρής παραγωγικότητας εργασίας ήταν της
τάξης του 8%, η αύξηση της μέσης καθαρής παραγωγικότητας κεφαλαίου
ήταν

της

τάξης

του

4%,

η

μείωση

της

συνολικής

τεχνικής

αποτελεσματικότητας της οικονομίας ήταν της τάξης του 7% (σε όρους
της επιφάνειας) με 9% (σε όρους της καμπύλης), και η αύξηση της
ποσοστιαίας επίπτωσης των εισαγομένων παραγωγικών εισροών στη
συνολική τεχνική αποτελεσματικότητα ήταν της τάξης του 4%.9
(ii). H μείωση του «ισχύοντος» χρηματικού ωρομισθίου, σε όρους του
καθαρού προϊόντος του έτους 2010, ήταν της τάξης του 14%, ενώ η αύξηση
του αντιστοίχου ποσοστού κέρδους ήταν της τάξης του 3% (βλέπε Σχήμα
1).
Η περαιτέρω, τομεακή και διατομεακή, ανάλυση των εν λόγω
γεωμετρικών τόπων, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα ευρήματα για
τις απαιτήσεις, τους πολλαπλασιαστές και τις διαρροές απασχόλησης,
οδηγεί, τελικά, στο συμπέρασμα ότι στους τομείς της βιομηχανίας και των
υπηρεσιών

8

και,

έτσι,

στη

συνολική

οικονομία

έλαβαν

χώρα

Για την εξαγωγή της επιφάνειας υποθέτουμε, ελλείψει σχετικών στατιστικών στοιχείων, ότι οι τιμές

όλων των εισαγομένων παραγωγικών εισροών ισούνται με 1 νομισματική μονάδα (βλέπε το
Παράρτημα). Βεβαίως, η διενέργεια παραμετρικής ανάλυσης είναι δυνατή.
9

Δοκιμές με εναλλακτικά numéraires (καθαρό προϊόν του έτους 2014, ακαθάριστα προϊόντα,

Πρότυπα εμπορεύματα του Sraffa, ψευδο-τυχαία διανύσματα δημιουργημένα από το Mathematica)
οδήγησαν σε παρεμφερή αποτελέσματα, εύρημα το οποίο ανάγεται στο γεγονός ότι οι συνήθως
εξεταζόμενες, διά πινάκων εισροών–εκροών, οικονομίες του πραγματικού οικονομικού κόσμου
συνιστούν «σχεδόν μη-ελέγξιμα και μη-παρατηρήσιμα κατά Kalman (1960) συστήματα» (Mariolis,
2021c).

113

4ο Επιστημονικό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας

«χρησιμοποιούσες εργασία, εξοικονομούσες εγχώριες παραγωγικές
εισροές και χρησιμοποιούσες εισαγόμενες παραγωγικές εισροές» τεχνικές
μεταβολές, ενώ στον πρωτογενή τομέα έλαβε χώρα «εξοικονομούσα
εργασία και χρησιμοποιούσα παραγωγικές εισροές» τεχνική μεταβολή.10

1.0
Έτος 2010
0.8
0.6

Έτος 2014

0.4
0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Σχήμα 1. Οι καμπύλες χρηματικού ωρομισθίου–ποσοστού κέρδους για τα έτη 2010
και 2014, με numéraire το καθαρό προϊόν του έτους 2010: οι «κουκίδες» δηλώνουν την

10

Βλέπε Mariolis and Kesperi (2022), όπου εκτιμάται, επίσης, ότι, σε σταθερές τιμές του έτους 2010,

το μέσο ωρομίσθιο στον πρωτογενή τομέα αυξήθηκε κατά 3%, ενώ τα μέσα ωρομίσθια στη
βιομηχανία και στις υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 18% και 14%, αντιστοίχως, και ότι, σε τρέχουσες τιμές,
οι μεταβολές ήταν: –11%, –15% και –17%, αντιστοίχως.
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εμπειρικά εκτιμηθείσα θέση της οικονομίας, και οι καμπύλες τέμνονται στην τιμή

r @ 1.114

Σχήμα 2. Οι επιφάνειες χρηματικού ωρομισθίου–συναλλαγματικής ισοτιμίας–
ποσοστού κέρδους για τα έτη 2010 (μπλε) και 2014 (κόκκινο), με numéraire το καθαρό
προϊόν του έτους 2010
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5.4 Συμπερασματικές Παρατηρήσεις
Βάσει ενός υποδείγματος Leontief–Sraffa, και χρησιμοποιώντας στοιχεία
εισροών–εκροών,

εκτιμήθηκαν

οι

μεταβολές

στις

απαιτήσεις

απασχόλησης, στους πολλαπλασιαστές ζήτησης και στην τεχνική
αποτελεσματικότητα της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο της
δημοσιονομικής αναπροσαρμογής και της υποτίμησης των μισθών, 2010–
2014. Κατά βάση, βρέθηκε ότι:
(i). Δεν σημειώθηκαν σημαντικές ανακατατάξεις κλάδων με βάση τις
απαιτήσεις και τους πολλαπλασιαστές απασχόλησης. Ιδίως, οι κλάδοι
δημιουργίας υψηλών και χαμηλών επιπέδων απασχόλησης έτειναν να
είναι οι ίδιοι, και οι υψηλότεροι πολλαπλασιαστές απασχόλησης έτειναν
να συγκεντρώνονται στον τομέα της βιομηχανίας.
(ii). Υπήρξαν αυξητικές τάσεις στις διαρροές και στους πολλαπλασιαστές
απασχόλησης, καθώς και, με την εξαίρεση του πρωτογενούς τομέα, ο
οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλή αυτο-απασχόληση, στις απαιτήσεις
απασχόλησης. Εντούτοις, οι αυξητικές τάσεις στις διαρροές και στους
πολλαπλασιαστές απασχόλησης (στις απαιτήσεις απασχόλησης) ήταν
ισχυρότερες στην περίπτωση της βιομηχανίας (των υπηρεσιών). Οι μέσοι
συνολικοί και εγχώριοι πολλαπλασιαστές απασχόλησης αυξήθηκαν κατά
48% και 25%, αντιστοίχως ή, εξαιρώντας τον κλάδο «Παραγωγή
οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου», κατά 8% και 6%,
αντιστοίχως. Μόνο τέσσερεις κλάδοι χαρακτηρίζονται από αρνητικές
επιπτώσεις άμεσης απασχόλησης και παραγωγικών εισροών και,
ταυτοχρόνως, από μειούμενες διαρροές απασχόλησης, ήτοι «Υπηρεσίες
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επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού», «Υπηρεσίες
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων», «Υπηρεσίες
επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης», και «Υπηρεσίες εκπαίδευσης».
(iii). Στη συνολική οικονομία έλαβε χώρα «χρησιμοποιούσα εργασία,
εξοικονομούσα εγχώριες παραγωγικές εισροές και χρησιμοποιούσα
εισαγόμενες παραγωγικές εισροές» τεχνική μεταβολή, ενώ στον
πρωτογενή

τομέα

έλαβε

χώρα

«εξοικονομούσα

εργασία

και

χρησιμοποιούσα παραγωγικές εισροές» τεχνική μεταβολή. Σε όρους των
καμπυλών χρηματικού ωρομισθίου–ποσοστού κέρδους, η μείωση (η
αύξηση) της μέσης καθαρής παραγωγικότητας της εργασίας (του
κεφαλαίου) ήταν της τάξης του 8% (του 4%), η μείωση της συνολικής
τεχνικής αποτελεσματικότητας της οικονομίας ήταν της τάξης του 9% (ή
7%, σε όρους των επιφανειών χρηματικού ωρομισθίου–συναλλαγματικής
ισοτιμίας–ποσοστού κέρδους), και η αύξηση της ποσοστιαίας επίπτωσης
των εισαγομένων παραγωγικών εισροών ήταν της τάξης του 4%.
Αυτά τα ευρήματα, από τη μία πλευρά, φαίνεται ότι αντανακλούν –
ιδίως – τις επιπτώσεις της πολιτικής υποτίμησης των μισθών, σε
συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ελληνικού
πρωτογενούς τομέα, και, από την άλλη πλευρά, μάλλον υποδηλώνουν ότι
η εφαρμοσθείσα πολιτική δεν αντιμετώπισε τα δομικά προβλήματα της
ελληνικής οικονομίας και, επομένως, εγείρουν αμφιβολίες ως προς τις
μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της.
Η εφαρμογή της παρούσης μοντελοποίησης σε μετά το έτος 2014
πίνακες εισροών–εκροών όλων των οικονομιών της Ευρωζώνης ή και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση
εναλλακτικών κλαδικών και διακλαδικών μειγμάτων οικονομικής
117

4ο Επιστημονικό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας

πολιτικής, τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνικό επίπεδο, ή, μάλλον,
αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την υπέρβαση της λαϊκίστικης,
«οριζόντιας», οικονομικής πολιτικής – αναγκαιότητα η οποία έχει γίνει,
εξάλλου, γενικώς αντιληπτή μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναμένεται ότι η σραφφαϊανή
πραγμάτευση στοιχείων παγίου κεφαλαίου και των διαθεσίμων Πινάκων
Προσφοράς–Χρήσεων (SUTs), οι οποίοι αποτελούν όχι μόνο το εμπειρικό
αντίστοιχο της συμπαραγωγής (joint production) εμπορευμάτων αλλά και
τη βάση για την κατάστρωση, μέσω εξω-πραγματικών παραδοχών, των
NIOTs, θα οδηγήσει σε ισχυρότερα συμπεράσματα.
Παράρτημα: Διαθέσιμα Στοιχεία και Κατασκευή Μεταβλητών
Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της WIOD,
http://www.wiod.org/release16, και καλύπτουν τη χρονική περίοδο
2000–2014, ενώ για τη μεθοδολογία και τις πηγές τους, βλέπε Timmer et
al. (2015). Οι NIOTs περιγράφουν 56 κλάδους, σύμφωνα με την
International

Standard

Industrial

Classification

(ISIC

Rev.

4),

http://www.wiod.org/database/niots16. Εντούτοις, όλα τα στοιχεία του
κλάδου U («Δραστηριότητες εξωεδαφικών οργανώσεων και φορέων»)
είναι μηδενικά και, επομένως, τον απαλείφουμε – έτσι, καταλήγουμε σε
NIOTs με 55 κλάδους, όπου όλες οι παραγωγικές εισροές του κλάδου Τ
(«Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη διακριτά αγαθά και
υπηρεσίες που παράγονται από νοικοκυριά για ιδία χρήση») είναι
μηδενικές. Οι περιγραφόμενοι κλάδοι δίνονται στον Πίνακα 4: οι κλάδοι 1
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έως και 3 αποτελούν τον «Πρωτογενή Τομέα», οι κλάδοι 4 έως και 27 τη
«Βιομηχανία», και οι κλάδοι 28 έως και 55 τις «Υπηρεσίες». Σύμφωνα με
στοιχεία

των

SEAs,

http://www.wiod.org/database/seas16,

οι

ποσοστιαίοι λόγοι ανάμεσα στον «αριθμό των εργαζομένων (EMPE)» (σε
χιλιάδες) και στον «αριθμό των απασχολουμένων (EMP)», σε αυτούς τους
τρεις τομείς της ελληνικής οικονομίας, είναι 19.6% (και για τα δύο έτη της
ανάλυσής μας), 72.9% (2010)–74.2% (2014), και 73.0% (2010)–72.6%
(2014), αντιστοίχως, ενώ οι αντίστοιχοι λόγοι για τη συνολική οικονομία
είναι 3150/4706 ή 66.9% (2010) και 2625/3963 ή 66.2% (2014). Σύμφωνα
με διάφορες μελέτες, η αυτο-απασχόληση στην ελληνική οικονομία
(2008–2017) είναι της τάξης του 35% και, άρα, η υψηλότερη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η μέση τιμή είναι της τάξης του 14% (βλέπε, για
παράδειγμα, Πρωτοπαπαδάκης, 2018, και τις εκεί παρατιθέμενες
βιβλιογραφικές αναφορές).
Πίνακας 4. Ταξινόμηση και περιγραφή των κλάδων
Α/Α

Κωδικός

1

A01

Προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής, θήρας και συναφών δραστηριοτήτων

Περιγραφή

2

A02

Προϊόντα δασοκομίας και υλοτομίας

3

A03

Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

4

B

5

C10-C12

Τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού

6

C13-C15

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ενδύματα και δερμάτινα είδη

7

Προϊόντα εξορυκτικής και λατομικής δραστηριότητας

C16

Προϊόντα ξύλου (εκτός των επίπλων), είδη καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

8

C17

Προϊόντα χαρτιού

9

C18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

10

C19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

11

C20

Χημικές ουσίες και προϊόντα

12

C21

Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα

13

C22

Προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

14

C23

Άλλα προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών
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C24

Βασικά μέταλλα

16

C25

Μεταλλικά προϊόντα (εκτός μηχανημάτων)

17

C26

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα

18

C27

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

19

C28

Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.

20

C29

Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα

21

C30

Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών

22

C31_C32

23

C33

Υπηρεσίες επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού

24

D35

Ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ατμός και κλιματισμός

25

E36

Φυσικό νερό, υπηρεσίες επεξεργασίας και παροχής νερού

26

E37-E39

27

F

28

G45

Υπηρεσίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων
και μοτοσυκλετών

οχήματα
Έπιπλα και προϊόντα λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Υπηρεσίες συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, ανάκτησης υλικών, εξυγίανσης
και άλλες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων
Κατασκευές

29

G46

Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου εκτός των μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

30

G47

Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου εκτός των μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

31

H49

Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών και μεταφορών μέσω αγωγών

32

H50

Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών

33

H51

Υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών

34

H52

Υπηρεσίες αποθήκευσης και υποστήριξης των μεταφορών

35

H53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες

36

I

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης

37

J58

38

J59_J60

39

J61

40

J62_J63

41

K64

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές
δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα

42

K65

43

K66

Υπηρεσίες ασφαλιστικών, αντασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων, εκτός από την
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
Υπηρεσίες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές
δραστηριότητες

Εκδοτικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων,
ηχογραφήσεων, μουσικών εκδόσεων, προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής
συμβουλών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων, και υπηρεσίες πληροφοριών

44

L68

45

M69_M70

Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κεντρικών γραφείων και παροχής συμβουλών
διαχείρισης

46

M71

Αρχιτεκτονικές και μηχανολογικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων

Υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας

47

M72

Υπηρεσίες επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης

48

M73

Υπηρεσίες διαφήμισης και έρευνας αγοράς

49

M74_M75

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, και
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κτηνιατρικές υπηρεσίες
50

N

51

O84

Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης και άμυνας, υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

52

P85

Υπηρεσίες εκπαίδευσης

53

Q

54

R_S

55

T

Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών, μη διακριτά αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από
νοικοκυριά για ιδία χρήση

Πηγή: NIOTs της WIOD

Οι τιμές στους NIOTs είναι εκφρασμένες σε εκατομμύρια δολάρια
ΗΠΑ, ενώ οι τιμές στους SEAs είναι εκφρασμένες σε εκατομμύρια εθνικών
νομισμάτων – επομένως, χρησιμοποιούμε τις αγοραίες συναλλαγματικές
ισοτιμίες (οι οποίες δίνονται από τη WIOD) για τη μετατροπή τους σε
κοινή νομισματική μονάδα. Επιπλέον, αποπληθωρίζουμε τα «intermediate
inputs (II)», «gross output by industry at current basic prices (GO)», «labour
compensation (LAB)» του έτους 2014 με τα «price levels of intermediate
inputs (II_PI, 2010 = 100)», «price levels of gross output (GO_PI, 2010 = 100)»,
και «price levels of gross value added (VA_PI, 2010 = 100)», αντιστοίχως, τα
οποία δίνονται από τους SEAs. Τέλος, για την τελική κατασκευή των
μεταβλητών του υποδείγματος, επιλέγουμε ως φυσική μονάδα μέτρησης
κάθε εμπορεύματος εκείνη την ποσότητά του, η οποία αξίζει 1 νομισματική
μονάδα (ήτοι, 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ) και, εν συνεχεία, εφαρμόζουμε
τη συνήθη, στη σχετική βιβλιογραφία, διαδικασία (βλέπε, για παράδειγμα,
Mariolis, 2021b, και Mariolis and Tsoulfidis, 2016, Chap. 3).
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Κεφάλαιο 6
Η Αναπτυξιακή Πολιτική του Ιωάννου Καποδίστρια :
Η Εργασία και το Ανθρώπινο Κεφάλαιο
Χρήστου Π. Μπαλόγλου

Διάγραμμα της μελέτης: Ευχαριστίες.-Εισαγωγικά.-1-. Η διακυβέρνηση
του Ιωάννου Καποδίστρια συνιστά μέρος του Αγώνος.-2.- Η οικτρά
κατάσταση του λαού κατά την άφιξη του Καποδίστρια και οι στόχοι της
οικονομικής-κοινωνικής

πολιτικής.-3.-

Η

ύπαρξη

θεσμών

ως

προαπαιτούμενον για την αξιοποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου.-4.- Η
ηθική και χριστιανική διαπαιδαγώγηση ως αναγκαία συνθήκη για την
ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου. –5.- Σύνδεση τεχνολογικής
προόδου και οικονομίας.- Τελικές Παρατηρήσεις

Ευχαριστίες
Κατά το τρέχον έτος 2021, δοκιμασμένο από της ενσκηψάσης κατά το
παρελθόν έτος 2020 πανδημίας και της εκατόμβης των νεκρών ένεκα του
θανατηφόρου ιού, συμπληρούνται δύο αιώνες ελευθερίας των Ελλήνων.
Συνυφασμένη με την ελευθερία είναι η σύσταση αυτάρκους, αυτοδυνάμου
και κυριάρχου κράτους. Εξ ου και η επί δύο αιώνες προσπάθειες
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οικονομικής αναπτύξεως της χώρας που υπαγορεύει η οργάνωση του
Συνεδρίου. Από την θέση αυτή οφείλω να συγχαρώ τα ΑΕΙ και τις
συναφείς επιστημονικές εταιρείες και τα επιστημονικά ινστιτούτα για την
οργάνωση ου πολυθεματικού συνεδρίου και να εκφράσω, παράλληλα, τις
ευχαριστίες μου προς τον Πρόεδρον και τα λοιπά μέλη της Επιστημονικής
Επιτροπής του Συνεδρίου για την αποδοχή της ανακοινώσεώς μου, ως
ελαχίστη συμβολή στον επετειακόν αυτόν εορτασμόν. Νοιώθω υπόχρεως
στον Καθηγητή Θεόδωρο Μαριόλη, Πρόεδρο του Τμήματος Δημοσίας
Διοικήσεως, να μου γνωστοποιήση την διεξαγωγή του Συνεδρίου.
Εισαγωγικά
Η ανακοίνωση αφορά το ενδιαφέρον του Καποδίστρια, τόσον ως
διπλωμάτου και κρατικού συμβούλου της Ρωσσίας, της ισχυροτέρας
δυνάμεως της εποχής, όσον και ως Κυβερνήτου, για την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας και ειδικώτερον το ανύστακτον ενδιαφέρον του για
την αξιοποίηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου.
Την Ελλάδα που ευρήκε ο Καποδίστριας έχει περιγράψει11 ο ίδιος
στον έναν από τους φονείς του, τον αγωνιστή Γεώργιο Μαυρομιχάλη,
δευτερότοκο γυιό του Πετρόμπεη. Ο «Αιγύπτιος σατράπης», σύμφωνα με
έκφραση λογίου της Επαναστάσεως12, ως Αφρικανικός Σιμούν13, δεν είχε
εγκαταλείψει εισέτι την Πελοπόννησο και θα αναγκασθή να αποχωρήση

.Κολοκοτρώνης [1846] 1981, σσ. 295-299.

2

12

Πρόκειται για τον Ιγνάτιο, Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας, όπως τον χαρακτηρίζει σε σχετική του

επιστολή προς τον Ιωάννη Καποδίστρια (8/20 Μαρτίου 1828). Πρωτοψάλτης [1961] 1980, σσ.295-296.
13

Βακαλόπουλος 1986.

126

Δύο Αιώνες Ελληνική Οικονομία. Μεταξύ Ανάπτυξης, Υπανάπτυξης και Αποανάπτυξης

το επόμενο έτος14. Tην 19ην Απριλίου 1829 παρεδόθη το στρατηγικής
σημασίας15 κάστρο της Ναυπάκτου από τον Αλβανό Φρούραρχο ΚιόρΧατζή-Ιμπραήμ-Πασσά στον Τοποτηρητή του Κυβερνήτη Αυγουστίνο
Καποδίστρια (Κέρκυρα 6 Νοεμβρίου 1778-Αγία Πετρούπολις Μάιος 1857)16,
γεγονός μεγίστης σημασίας, διότι κατά τον Σπυρίδωνα Τρικούπη
«εστερέωσε τον αγώνα κατά την Στερεάν Ελλάδα και απήλπισεν όλους
κατά την Δυτικήν Τούρκους…»17. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε ηθικά και
ψυχικά στην περιφανή νίκη του Δημητρίου Υψηλάντη (ΚΠολις 1793Ναύπλιον 16 Αυγούστου 1832)18, στην Πέτρα, στον δρόμο ΘηβώνΛεβαδείας, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 1829, είκοσι μήνες μετά από την
έλευση του Καποδίστρια. Θα ακολουθήση μέσα στην ίδια χρονιά ο ρωσσοοθωμανικός πόλεμος, ο οποίος θα καταλήξη στην οδυνηρά ήττα των
14

Πράγματι, η αποχώρηση των δυνάμεων του Ιμπραΐμ θα λάβη χώρα μετά την άφιξη του γαλλικού

εκστρατευτικού σώματος υπό τον στρατάρχη Nicolas-Joseph Μaison (19 Δεκεμβρίου 1771-13
Φεβρουαρίου 1840) στην Πελοπόννησο και σε συνδυασμό με τις βλέψεις του βαλή της Αιγύπτου
Μεχμέτ Αλή (Καβάλα 1770/1771-Αλεξάνδρεια 2 Αυγούστου 1849) να επεκταθή στην Συρία. Τον
Οκτώβριο του 1828 θα λάβη χώρα οριστικώς η αποχώρηση του Ιμπραΐμ. Βακαλόπουλος 1988, σσ.332350.
15

Την στρατηγική σημασία του Κάστρου, η κατάληψη του οποίου θα διεδραμάτιζε σημαντικό

πρόσωπον στην εξέλιξη των επιχειρήσεων στην Ρούμελη, επισημαίνει ο Ιγνάτιος, Μητροπολίτης
Ουγγροβλαχίας, στην από 9/21 Φεβρουαρίου 1824 επιστολή του προς τον Καποδίστρια –
Πρωτοψάλτης [1961] 1980, σσ. 185-186,- και στην από 16/28 Φεβρουαρίου 1824 προς τον Αλέξανδρο
Μαυροκορδάτο – Πρωτοψάλτης [1961] 1980, σ. 188.
16

Πβ. Αθανασιάδης-Νόβας 1965, σσ. 168-192.

17

Τρικούπης [1879-1880] 1968/1978, τόμ. Δ’.

18

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημητρίου Υψηλάντου στον Αυγουστίνο Καποδίστρια «Άν έχετε

σκοπόν να κυριεύσητε την Ναύπακτον με έφοδον, δεν σας αρκούν ούτε δέκα χιλιαρχίαι…». Το
παράθεμα στον Αθανασιάδη-Νόβα 1965, σ. 192. Ο ίδιος ο Υψηλάντης υποστηρίζει, ότι δεν γνωρίζει,
εάν η ναυμαχία του Ναυαρίνου και ο ρωσσοοθωμανικός πόλεμος –«μολονότι ιστορικά γεγονότα
ευεργετικά για μας»-, και μόνον αυτά θα ήσαν ικανά «να μας εξασφαλίσουν την παραχώρηση και της
Ρούμελης στην νεοσύστατη ελεύθερη Ελληνική Επικράτεια!».
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Οθωμανών τον Αύγουστον του 1829, οπότε η Πύλη έντρομη εδέχθη τους
όρους των Ρώσσων. Eκεί στην Αδριανούπολη, όσον και εάν φανή
περίεργον, έλαβε χώρα η τελευταία φάση της Ελληνικής Επαναστάσεως.19
Με το άρθρ. 10 της Συνθήκης Αδριανουπόλεως (14 Σεπτεμβρίου 1829)
καθωρίσθησαν ως όρια του κράτους η γραμμή ‘Αρτης/ΑμβρακικούΒόλου/Παγασητικού και το άρθρον αυτό υπήρξε, σύμφωνα με τον
William Gladstone (Liverpool 29 Δεκεμβρίου 1809-Κάστρο του
Χάουαρντεν 19 Μαΐου 1898) «το διεθνές συμβόλαιον της πολιτικής
υποστάσεως και αυτοτελείας του Ελληνικού Κράτους»20 και αποτελεί
σταθμό στην ιστορία των περισσοτέρων βαλκανικών λαών21. Τέλος, το
Πρωτόκολλον του Λονδίνου της 25ης Απριλίου/7ης Μαΐου 183222, συναφθέν
μεταξύ των Τριών Προστάτιδων Δυνάμεων και της Βαυαρίας, το οποίο
έχει χαρακτηρισθή ως «ο αληθινός χάρτης συμμαχίας της Ελλάδος με την
πολιτισμένη Ευρώπη»23, αποτελεί τον καταστατικό χάρτη της διεθνούς
θέσεως της Ελλάδος μέσα στην Ευρώπη24 και το σπουδαιώτερο έγγραφο
της πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας της25.

19

Βαβούσκος 2006, σ. 1236.

20

Λαμβάνεται από Παπαρρηγόπουλο 1930,τομ. Ζ‘, Μέρος Β’, σ. 248.

21

Βακαλόπουλος 1988, τόμ. Η’, σσ.498-502.

22

Για το κείμενο του Πρωτοκόλλου πβ. Κυριακίδης [1892] 1972, το, Α’, σσ.216-219. Κόκκινος 1960, τόμ.

12ος, σ.556. Μαρκεζίνης 1966, τόμ. Α’, σσ.366-368. Για το ψήφισμα που εξεδόθη κατά τις εργασίες της
Συνελεύσεως βλ. Λάιος 1967-1971, σσ. 175-177. Ζούβας 1973, σσ. 79-81.
23

Σύμφωνα με τον Pellion, 1856, σ. 366, αναφ. από Βακαλόπουλος 1984, σ.181.

24

Πούλος 1965-1966, σσ. 3-83.

25

Μπαλόγλου 2001, σσ.1-40. Μπαλόγλου 2019, σσ.253-291.
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6.1 Η Οικτρά Κατάσταση του Λαού Κατά την Άφιξη του
Καποδίστρια και οι Στόχοι της Οικονομικής-Κοινωνικής
Πολιτικής
Γαλουχημένος μέσα στα ανακτοβούλια και στις διπλωματικές αποστολές
ήλθε ουσιαστικά η δικαίωσή του με την εκλογή του ως Κυβερνήτου της
Ελλάδος με την απόφαση της Γ’ εν Τροιζήνι Εθνοσυνελεύσεως (2 Απριλίου
1827) και ενώ η Επανάσταση26 και ο ένοπλος Αγών δεν είχαν εισέτι
ολοκληρωθή. Ένα πρόσθετο στοιχείο, που ταλανίζει την πολιτική και
κοινωνική κατάσταση είναι ότι «λείπει η ένωσις και δεν δύναται να
εκριζωθή ο φθόνος, η διχόνοια και η ζήλεια (l’invidia, la discordia e la
gelosia)», επισημαίνει στην Πολιτική του Έκθεση ο παπικός Γενικός
Πρόξενος της Κερκύρας προς τον Γραμματέα του Κράτους του Βατικανού
κόμις Giovanni Battista degli Oddi την 21ην Ιουλίου 1827, μετά την εκλογή
του Καποδίστρια, φαινόμενα τα οποία «επικρατούν εις τας ψυχάς των»27.
Πράγματι, το αποκαλούμενο «αγγλικό κόμμα» και μία μερίδα των
οπλαρχηγών επιχειρούσαν να εκμεταλλευθούν με κάθε μέσο την
επιτεινόμενη αναρχία, να συγκαλέσουν νέα Συνέλευση και να ακυρώσουν

26

Με το από 2 Απριλίου 1827 Ψήφισμα της Γ’ εν Τροιζήνι Εθνοσυνελεύσεως ο Ιωάννης Καποδίστριας

εκλέγεται Κυβερνήτης της Ελλάδος –Α.Ι.Κ., τ. Ζ’, σσ.253-254 - και με την από 6 Απριλίου 1827 επιστολή
του Προέδρου της Εθνοσυνελεύσεως Γεωργίου Σισίνη γνωστοποιείται στον Καποδίστρια η εκλογή
του-Α.Ι.Κ.,τ.Ζ’, σελ.254. Στην συνέχεια, ο Καποδίστριας αποδέχεται την εκλογή του με την αποστολή
δύο επιστολών, αποσταλεισών από το Λονδίνο, ήτοι από 14/26 Αυγούστου 1827-πβ. Correspondance
1, σσ.195-198. Α.Ι.Κ.,τ.Ζ’, σσ.257-259 γαλλιστί, σσ.259-261 ελληνιστί, και από 19/31 Αυγούστου 1827Correspondance 1, σσ.198-201. Α.Ι.Κ.,τ.Ζ’, σσ. 261-262 γαλλιστί και σσ. 262-263 ελληνιστί. Μεταξύ της
προσκλήσεως και της αποδοχής αυτής έχει μεσολαβήσει η Συνθήκη του Λονδίνου της 6ης Ιουλίου 1827
που ωδήγησε στην λύση του Ελληνικού Ζητήματος. Για τα θέματα αυτά πβ. Βακαλόπουλος 1986, τόμ.
Ζ’, σσ.701-712. Διβάνη 2000, σσ.99-100.
27

Ζώρας 1986, τόμ. Β’, σσ.128-129.
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την εκλογή Καποδίστρια. Οι ίδιοι αυτοί κύκλοι διέδιδαν, ότι ο
Καποδίστριας δεν επρόκειτο να έλθη μετά την υπογραφή της Συνθήκης
της 6ης Ιουλίου 182728. Οι «οπαδοί των ολιγαρχικών Βουλευταί να
φωνάξωσι κατά της αντικυβερνητικής επιτροπής επί σκοπώ να την
ρίψωσι και να θέσωσι επί κεφαλής των πραγμάτων τον Γεώργιον
Κουντουριώτην, Ανδρέα Ζαίμην και Σπ. Τρικούπην», γράφει ο Νικόλαος
Σπηλιάδης (Τριπολιτσά 1785-Ναύπλιον 1862), ο οποίος επισημαίνει, ότι
«σκοπός των ήτο να εισπηδήσωσιν οι ολιγαρχικοί εις τα πράγματα, οι
αγγλόφρονες μάλιστα, και να ενεργήσωσι το σχέδιόν των κατά του
Καποδίστρια»29. Ο πολύς Νικόλαος Κασομούλης (Πισοδέρι Φλωρίνης 1795Στυλίδα Φθιώτιδος 1872) θα συμπληρώση ότι «δεν έπαυεν ότι παραιτήθη,
ότι δεν έρχεται, ότι απαντά πολλά δυσκολίας δια τον ερχομόν του»30.
Πράγματι, οι δυσκολίες που συνήντησε ο Καποδίστριας με την
έλευσή του στην χώρα ήταν πολλές και πολυποίκιλες. Ο ίδιος είχε σπεύσει
να χαρακτηρίση την Ελλάδα λίγο μετά την άφιξή του ως «κοιλάδα των
δακρύων και των θρήνων», όταν έλαβε τις από 14/26 Ιανουαρίου 1828
αναφορές των Υπουργών του-Επιτρόπων της Αντικυβερνητικής
Επιτροπής που είχε συστήσει η Γ΄ εν Τροιζήνι Εθνοσυνέλευσις και
ασκούσε προσωρινώς την εξουσία μέχρι την έλευση του Καποδίστρια31.
28

Σπηλιάδης 1974, τόμ. Γ’, σσ.412, 432-433.

29

Σπηλιάδης 1974, τόμ. Γ’, σσ. 446-447.

30

Κασομούλης 1940, τόμ. Β’, σ. 676.

31

Για τις Εκθέσεις των τεσσάρων Γραμματέων της Επικρατείας, ήτοι, πρώτον, του Ανδρά Λόντου,

Γραμματέως επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας, δεύτερον, του Π. Λοιδωρίκη, Γραμματέως επί
των Οικονομικών, τρίτον, του Μιχαήλ Σούτσου ή Βόδα, Γραμματέως επί της Δικαιοσύνης και της
Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, και τέταρτον, του Αλεξάνδρου Βλαχοπούλου, Γραμματέως επί των
Στρατιωτικών, και πέμπτον, του Γεωργίου Γλαράκη, Γραμματέως επί των Εξωτερικών, πβ. Α. Ι. Κ.,
τόμ. Ζ’, 292-302.
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Την κατάσταση στην Πελοπόννησο περιγράφει στην Πολιτική του
Έκθεση ο παπικός Γενικός Πρόξενος της Κερκύρας προς τον Γραμματέα
του Κράτους του Βατικανού κόμις Giovanni Battista degli Oddi την 27ην
Σεπτεμβρίου 1828, μετά την έλευση του Καποδίστρια, όταν σημειώνει ότι
«ο Μορέας κατήντησε μία έρημος, διότι εκτός της καταστροφής των
πόλεων, των κωμών και των χωρίων, της προξενηθείσης υπό του Ιμβραήμ
πασά, ηρημώθη και πάσα η ύπαιθρος, όπου κατεκόπησαν τα δένδρα και
εξερριζώθησαν αι άμπελοι. Δια τον λόγον αυτόν η εύφορος αύτη χώρα δεν
θα καταστή δυνατόν να αναλάβη πρό της παρελεύσεως έξ ή επτά ετών»32.
Ο ίδιος ο Καποδίστριας θα γράψη στον στρατηγό Church την 12ην
Μαρτίου 1828 που τον ερωτούσε, εάν ήταν δυνατόν να κατέβη η λαίδη
Church στην Ελλάδα ότι «στην κατάσταση αυτή δεν παρακινώ κανένα να
κατέβη στην Ελλάδα για τέρψη. Ο ουρανός της αναμφίβολα είναι ωραίος,
αλλά η γη είναι άγονη και μυρμηκιάζουν οι πρόσφυγες και οι ζητιάνοι. Και
την Αίγινα, και εδώ, και παντού όπου πήγα, κατασκήνωσα χειρότερα από
στρατόπεδο. Μόλις μπόρεσα να βρω ένα κρεβάτι εκστρατείας και τραπέζι
για να γράψω»33.
Την γενική απόγνωση επέτεινε το φάσμα του λιμού, ιδίως στην
Πελοπόννησο, όπου και όσοι από τους κατοίκους είχαν κατορθώσει να
σπείρουν δεν κατάφεραν και να θερίσουν, ενώ τα πάντα τα είχαν αφανίσει
οι καθημερινές λεηλασίες και επιδρομές του εχθρού και η καθημερινή

32

Ζώρας 1986, τόμ. Β’, σσ.398-399.

33

Correspondance 1, σελ. 511.
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διάβαση των ελληνικών ατάκτων σωμάτων34. Την κατάσταση της
λιμοκτονίας επισημαίνουν και οι ξένοι παρατηρητές35.
Κάτω από τις δυσμενείς αυτές συνθήκες αναλαμβάνει τα ηνία της
χώρας ο Καποδίστριας, του οποίου η πολιτική συμποσούται στο τρίπτυχο:
Πρώτον, την αρτιώτερη οργάνωση και διεξαγωγή του ενόπλου αγώνος,
δεύτερον, την δημιουργία του απαραιτήτου θεσμικού πλαισίου,
αναγκαίου για την συγκρότηση στοιχειώδους κρατικού μηχανισμού, και
τρίτον, την εδραίωση της διεθνούς θέσεως της Ελλάδος και τον καθορισμό
των συνόρων του κράτους36.
Για την αξιολόγηση των μέτρων οικονομικής πολιτικής του
Κυβερνήτη θα πρέπει να λάβωμε υπ’όψιν ορισμένους παράγοντες.
Πρώτον, η οικονομικο-πολιτική του δραστηριότητα ασκείται σε μία
αναμφίβολα βραχεία περίοδο (6/18 Ιανουαρίου 1828 - 27 Σεπτεμβρίου/ 9
Οκτωβρίου 1831). Έτσι κυβέρνησε τρία έτη, οκτώ μήνες και είκοσι μία
ημέρες, χρόνος μικρότερος από τέσσερα έτη, όσο και η θητεία μιας
σημερινής κυβερνήσεως. Από τους σαράντα πέντε μήνες, μόνον για είκοσι
τέσσερεις μήνες υπήρχε σταθερή και μόνιμη πρωτεύουσα. Αυτό τονίζεται
για να προβληθή, ότι στο βραχύ αυτό διάστημα ούτε η εφαρμογή είτε η
ανέλιξη της οικονομικο-πολιτικής
θα ήταν εφικτή, ούτε πολύ
περισσότερο η απόδοσή της θα ήταν δυνατή κατά τους πρώτους χρόνους
της ενασκήσεώς της. Εύστοχα θέτει, κατά την άποψή μας, τον
προβληματισμό αυτόν η ιστορικός Δρ. Αννίτα Πρασσά, Διευθύντρια των

34

Καμπούρογλου 1906, τόμ. Β’, σ. 488.

35

Finlay, 1877, σ.437. Δραγούμης [1936] 1973, τόμ. Α’, σ. 91.

36

Παπανικολάου 1979, σ.16.
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Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Μαγνησίας, ότι «οι ερμηνευτές του
έργου του αντιμετωπίζουν την καποδιστριακή περίοδο (ακολουθώντας
τις συμβατικές τομές της ιστοριογραφίας) ως αυτοτελή, μολονότι στην
πραγματικότητα πρόκειται για μία ημιτελή περίοδο, με την έννοια ότι ο
Καποδίστριας και οι συνεργάτες του δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το
έργο τους και συνεπώς οι κρίσεις και τα συμπεράσματά μας αναγκαστικά
στηρίζονται στις προθέσεις του, στα επιμέρους μέτρα που έλαβε και στην
αποσπασματική μορφή του έργου του, και όχι στο αποτέλεσμα»37.
Δεύτερον, δεν θα πρέπει να λησμονήται, ότι ο Καποδίστριας ανέλαβε την
διακυβέρνηση μιας χώρας μη ανεξάρτητης, τυπικά και ουσιαστικώς χωρίς
σύνορα38, υποκείμενη στις ποικίλες εξωτερικές επιρροές. Παράλληλα, η
οικονομία εστερείτο οργανώσεως, διοικητικού μηχανισμού, οικονομικών
θεσμών

και

στοιχειωδώς

καταλλήλου

ανθρωπίνου

παράγοντος.

Πράγματι, η αμάθεια των μαζών και το τεράστιο παθητικό αιώνων
δουλείας και διαφθοράς ήταν ένα θεμελιώδες εμπόδιο που αντιμετώπιζε
ο Καποδίστριας στην προσπάθεια εδραιώσεως ενός συγχρόνου αστικού
κράτους39.
Ο μακροχρόνιος πόλεμος είχε κληροδοτήσει μία οξυτάτη
οικονομική κρίση, που δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπισθή με
προχειρότητα και ημίμετρα. Οι μεγάλες καταστροφές των εχθρών, αλλά
κυρίως

και

οι

συνέπειες

των

δύο

εμφυλίων

πολέμων,

στην

επαναστατημένη χώρα κατά την διάρκεια του επταετούς πολέμου, οι

Πρασσά 2015, σ. 197.

37

38

Για τις συντονισμένες προσπάθειες του Ιωάννη Καποδίστρια προς καθορισμό ορίων που θα

περιελάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού Έθνους πβ. Κούκος 2015, σσ. 230-250.
39

Φίλιας 1985,σσ.90-91.
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λεηλασίες χωριών και πόλεων, οι μετακινήσεις πληθυσμών και η διαβίωσή
τους μακριά από τα σπίτια τους είτε επάνω στα βουνά είτε σε άλλους
ασφαλείς τόπους, είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των
πλουτοπαραγωγικών πηγών. Oι κάτοικοι, οι οποίοι τον προϋπάντησαν40
και τον επευφήμησαν41 ως τον μόνον σωτήρα42, ο οποίος θα τους λύτρωνε
τόσον από τους Τουρκοαιγυπτίους, όσον και από τις υπερβασίες και τις
καταπιέσεις των στρατιωτικών αρχηγών43, ζητούσαν τώρα περίθαλψη
και βοήθεια για την γεωργική τους ή και την αστική τους αποκατάσταση.
Τα παραγωγικά χέρια κρατούσαν όπλα, τα οποία δύσκολα θα τα άφηναν.
Επιπλέον, η μακροχρόνια αβεβαιότητα για το μέλλον δεν ήταν καθόλου
ελπιδοφόρα για την βελτίωση της παραγωγής44. Η έλλειψη επαρκών
υλικών μέσων περιώριζε την δραστηριότητά του και κούραζε βαθμιαία
την ψυχή του. Τα οικονομικά του Κράτους στάθηκαν «ζοφερά», σύμφωνα
με μία πετυχημένη έκφραση του Καθηγητού της Νομικής Σχολής Αθηνών
και τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών Ανδρέα

Μ. Ανδρεάδη

(Κέρκυρα 30 Νοεμβρίου 1876-Αθήνα 29 Μαΐου 1935). Το εξομολογείται,
45

άλλωστε, και ο ίδιος ο Καποδίστριας, κατά τον δεύτερο κιόλας μήνα της
διακυβερνήσεώς του στην από 2/14 Απριλίου 1828 επιστολή του προς τον
Αυστριακό διπλωμάτη Anton Prokesch-Osten: «Αυτό που με στενοχωρεί

40

Κασομούλης 1943, τόμ. Γ’, σ. 10.

41

Κασομούλης 1940, τόμ. Β’, σ. 689.

42

Κασομούλης 1943, τόμ. Γ’, σσ. 7-9.

43

Κασομούλης, 1940,τόμ. Β’, σ. 689.

44

Βακαλόπουλος, 1988, τόμ. Η’, σσ. 273-274.

45

Ανδρεάδης 1917, σ. 18.
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είναι η έλλειψη χρημάτων. Είναι αδύνατο να πετύχω χωρίς χρηματικές
βοήθειες. Το δοκίμασα κιόλας σαφώς…»46.
Είναι ενδεικτικό, ότι ο ίδιος αναγνωρίζει σε σχετική του
επιστολή47, ότι «η Ελλάδα ευρίσκεται εις τον ΙΒ’ ή τον ΙΓ’ αιώνα». Όντας ο
ίδιος φιλελεύθερος, «ο πλέον φιλελεύθερος εκ των νεωτέρων
κυβερνητών», πιστεύει «ότι όσον περισσότερον επιθυμεί κανείς να
εξασφαλίση εις τους Έλληνας την πραγματικήν και αληθή ύπαρξιν των
συνταγματικών διαβεβαιώσεων, τόσον ολιγώτερον κατορθώνει να τους
παράσχη νόμους, οι οποίοι να ανταποκρίνωνται εις τον σύγχρονον
συρμόν». Για τον λόγο αυτό, όλες οι προσπάθειες τείνουν «εις το να
οδηγήσουν την Ελλάδα εις τον παρόντα αιώνα». H αγωνία του ήταν να
θέση «ταχέως» την Ελλάδα «εις την χορείαν των πολιτισμένων εθνών»48.
Ο Καποδίστριας στόχευε στην δημιουργία εθνικού συγκεντρωτικού
κράτους δυτικού τύπου,49 απαλλαγμένου από κάθε ξενική εξάρτηση50, ένα
γεγονός που δεν έγινε δυνατόν να πραγματοποιηθή κατά την
επαναστατική περίοδο, κατά την οποία ο προσανατολισμός προς τις ξένες
δυνάμεις ενίσχυε την ξένη επιρροή51.

46

Fleming 1970, σ. 178.

47

Ιω. Καποδίστριας προς Μ. Σούτσο Ναύπλιον 9/21 Ιουλίου 1831, εν Α.Ι.Κ., τ. Ι’, σσ.182-183 (γαλλιστί)

και σσ.183-184 (ελληνιστί).
48

Α.Ι.Κ., τ. Η‘, σελ. 92. Πρόκειται για την από 6/18 Οκτωβρίου 1830 αποσταλείσα από το Ναύπλιο

επιστολή του Καποδίστρια προς τον Α. Μ.

Crud στην Γενεύη [Α.Ι.Κ., τ. Η’, σσ. 89-92.

Correspondance, IV, 150-154].
49

Αλιβιζάτος 1998, σσ.35-40.

50

Πετρίδης 1992, σσ.215-229.

51

Petropoulos 1985, τόμ. Α’, σσ.117-130. Βλ. Λιγνάδης 1970, Λιγνάδης 1975.
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Τρία στοιχεία συνθέτουν τον οραματισμό του Κυβερνήτη52 για την
πολιτική ωρίμανση και χειραφέτηση του ελληνικού λαού : πρώτον, η
εργασία, δεύτερον, η ιδιοκτησία53, και τρίτον, η μόρφωση του απλού λαού.
6.2 Η Ύπαρξη Θεσμών ως Προαπαιτούμενο για την Αξιοποίηση
του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου
Έχει γίνει αποδεκτό από την έρευνα και την σχετική φιλολογία, ότι η
ποιότητα διακυβερνήσεως μιας χώρας είναι αντανάκλαση της ποιότητος
των θεσμών της. Υγιείς μπορούν να χαρακτηρισθούν οι θεσμοί, που είναι
ανοικτοί, αποτελεσματικοί, λογοδοτούν και με τον τρόπον αυτόν
συμβάλλουν στο να γίνη και ο δημόσιος τομέας περισσότερο αποδοτικός
και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Οι θεσμοί αποτελούν
βασικόν πυλώνα για την οργάνωση των οικονομικών συναλλαγών και
των κοινωνικών σχέσεων των ατόμων54. Οι θεσμοί διαδραματίζουν
σπουδαίο πρόσωπο στην κοινωνία και την οικονομία, όπως έχει αναδείξει
παλαιότερα ο Douglas North (Cambridge , Mass. 5.11.1920-Benzonia,

52

Πλουμίδης 2015, σσ.68-87.

53

Όπως εκθέτει ο ίδιος ο Καποδίστριας στο εκτενές από 6/18 Νοεμβρίου 1830 υπόμνημά του με τον

τίτλο

«Πραγματεία περί της καταστάσεως εν Ελλάδι[Notice sur la situation de la Grèce]»,

αποσταλέν στον πρίγκιπα Μιχαήλ Σούτσο, στο Παρίσι, - Α.Ι.Κ., τ. Ι’,σσ.95-97, 101-103-, στόχος του ήταν
να μετατρέψη, «να αναβιβάση» τον ελληνικό λαό από «μάζα ακτημόνων» σε έναν «λαό ιδιοκτητών».
Α. Ι.Κ., τ. Ι’, σελ. 103. Η ατομική περιουσία αναγνωριζόταν ως αναγκαία υπόθεση για την
«συνταγματικήν οργάνωσιν της Ελλάδος» και το μοναδικό εχέγγυον «της τάξεως και της
σταθερότητος». Α. Ι. Κ., τ. Ι’, σελ. 103. Με την εργασία, η οποία «πρέπει να είναι ο μοχλός και η βάσις
της βαθμιαίας αναγεννήσεως των Ελλήνων»[Α.Ι.Κ., τ. Ι’, σελ. 103] και την (μικρή) ιδιοκτησία θα
δημιουργείτο και θα ενισχύετο η μεσαία τάξη και τοιουτοτρόπως θα αποδυναμωνόταν και θα
περιθωριοποιείτο το πολιτικό και κοινωνικό κατεστημένο της εποχής.
54

Ράπανος 2018, σσ.213-214.
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Michigan 23.11.2015, Nobel Οικονομικών 1993), σύμφωνα με τον οποίον
οι «θεσμοί είναι οι ανθρωπίνως επινοηθέντες περιορισμοί που
διαμορφώνουν πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.
Αποτελούνται από ατύπους περιορισμούς, όπως κυρώσεις, ταμπού,
παραδόσεις, κώδικες συμπεριφοράς, και τυπικούς κανόνες, όπως
συντάγματα, νόμους, δικαιώματα ιδιοκτησίας»55. Δεν είναι τυχαίο, ότι ο
Σπυρίδων Τρικούπης (Μεσολόγγι 8 Απριλίου 1788-Αθήνα 12 Φεβρουαρίου
1873),56 σε αντίθεση με τους πλείστους ιστορικούς που εστιάζουν την
έλευση του Καποδίστρια στην αθλία οικονομική, διοικητική, στρατιωτική
και κοινωνική κατάσταση που επικρατούσε και στο γεγονός, ότι ο
Ιμπραήμ κατείχε το Μεσολόγγι και εξουσίαζε σημαντικό τμήμα της
Πελοποννήσου, προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση και μεγαλύτερη βαρύτητα
στο θεσμικό πλαίσιο: στην διάσταση μεταξύ Συντάγματος και Συνθήκης,
που είχε υπογραφή την 24ην Ιουνίου/6ην Ιουλίου 1827, δηλαδή μετά την
εκλογή του Καποδίστρια. Η διάσταση αυτή προέκυπτε από το γεγονός, ότι
το Σύνταγμα, βασισμένο στην πλήρη ανεξαρτησία της χώρας, απαγόρευε
οποιονδήποτε περιορισμό της, ενώ η Συνθήκη καθιστούσε την χώρα
φόρου υποτελή στον Σουλτάνο57.
Σύμφυτη με την ύπαρξη θεσμών σε μία κοινωνία είναι η ορθή
διακυβέρνηση. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Παγκοσμίου Τραπέζης,
η διακυβέρνηση αποτελεί «την διαδικασία μέσα από την οποία κρατικοί
και μη κρατικοί φορείς αλληλεπιδρούν για να σχεδιάσουν και να
55

North 1991 , σ. 97.

56

Για την προσωπικότητα, το έργον και την εποχή του πλέον μορφωμένου ‘Ελληνα της εποχής του,

διαθέτομε, σε όρους πληρότητος, το έργον της Τρίχα 2019.
57

Ευαγγελίδης 1894,σσ. 134-135. Τρικούπης [1888] 2007, σσ. 183-185.
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εφαρμόσουν πολιτικές μέσα σ’ ένα πλαίσιο τοπικών και ατύπων κανόνων
που διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από την εξουσία»58.
Oι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και οι άτυποι κοινωνικοί
κανόνες συμπεριφοράς εκφράζουν την διαμόρφωση ατομικών και
ευρυτέρων ομαδικών συμπεριφορών. Η κοινωνική δικτύωση και η
κοινωνική συνοχή μιας κοινότητος έχουν άμεση επίπτωση στην ευημερία
μιας χώρας. Κοινωνίες με χαμηλό δείκτη εμπιστοσύνης έχουν συνήθως
χαμηλά επίπεδα κοινωνικής ευημερίας και αντίστροφα. Εκείνο που
προέχει είναι η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών,
αλλά και μεταξύ κράτους και πολίτη. Όπως τονίζει σύγχρονος ερευνητής :
«Αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η φοροδιαφυγή, η διαφθορά και η
κατάχρηση του κράτους προνοίας είναι ευρέως διαδεδομένες, τότε είναι
πολύ πιθανόν και οι ίδιοι να οδηγηθούν σε φοροδιαφυγή, να
δωροδοκηθούν ή να καταχρασθούν τους φορείς του κράτους προνοίας»59.
Κατά τον τρόπον αυτόν εκαλείτο ο Καποδίστριας να επιβάλη ένα
κλίμα εμπιστοσύνης, να πατάξη την φοροδιαφυγή και την διαφθορά.
Πρώτος και πρωταρχικός του σκοπός η ορθή διακυβέρνηση ως αναγκαία
προϋπόθεση για την ύπαρξη κλίματος εμπιστοσύνης.
Προς τον σκοπό αυτό, η αυτοδιάλυση της Εθνοσυνελεύσεως την
17ην Ιανουαρίου 182860, η προκήρυξη εκλογών για εθνοσυνέλευση τον
Απρίλιο του ιδίου έτους61, κατά την επιθυμία του, η συγκέντρωση στο
58

WORLD ECONOMIC FORUM, The Global Competitiveness Report 2017-2018, 2017, σελ. 41,

αναφ. από Ράπανος 2018, σ. 215.
59

Rothstein 2005, σ. 176.

60

Α.Ι.Κ., τ. Ζ΄, σ. 307: Ελληνική Πολιτεία. Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος (Αίγινα 17 Ιανουαρίου 1828).

61

Με σχετική διακήρυξη που απευθύνει προς τους Έλληνες την 20ην Ιανουαρίου 1828. Α. Ι. Κ., τ. Ζ’,

σσ.310-312.
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πρόσωπό του της νομοθετικής εξουσίας, η συγκρότηση 27μελούς
συμβουλευτικού σώματος, του «Πανελληνίου»,62 και ο ορισμός ενός
Γραμματέως της Επικρατείας63, αποτελούν την τάση όπως «το πολίτευμα
μεταρρυθμισθή επί το μοναρχικώτερον και αντί πολυμελούς
κυβερνήσεως, αναλάβη την των πραγμάτων διεύθυνσιν εἷς μόνος
κυβερνήτης»64. Την 18ην Ιανουαρίου 1828 οι ογδόντα περίπου βουλευτές,
που επιβάρυναν το φτωχό δημόσιο ταμείο με 60 χιλ. γρόσια μηνιαίως, και
κατατρίβονταν στις συζητήσεις τους, με τις αντιθέσεις των κομματικών
και φατριαστικών συμφερόντων65, ψηφίζουν την παραίτησή τους.
Υπέρμαχος της πολιτικής επιλογής του Καποδίστρια, ο Καθηγητής
Αλέξανδρος Ι. Δεσποτόπουλος (Σμύρνη 25 Ιανουαρίου 1913-Αθήνα 5
Αυγούστου 2004), σημειώνει: «[…] άρσιν της οξυτάτης αντινομίας μεταξύ
της εν τω Συντάγματι δημοκρατικής διαπλάσεως του πολιτεύματος και
της εν τη πραγματικότητι καταστάσεως της Χώρας, κατεχομένης τότε υπό
του εχθρού κατά μέγιστον μέρος, ως και της θέσεως του λαού,
ευρισκομένου εν άκρα εξαθλιώσει και αποδιοργανώσει, εξ ης
καταστάσεως της Χώρας και θέσεως του λαού καθίστατο βεβαίως
αδύνατος η γνησία, ήτοι μη κατά παρωδίαν, εφαρμογή της εν τῷ
Συντάγματι πολιτικής δημοκρατίας»66. Μολονότι, πράγματι, σπεύδει ο

62

Για το ψήφισμα περί συστάσεως Πανελληνίου βλ. Μάμουκας 1841, τόμ. Ι’, σσ. 39-42. Σπηλιάδης 1970,

σσ.80-81.
63

Η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει την συγκρότηση του 27μελούς Πανελληνίου, αποτελουμένου από

τρία Τμήματα, πρώτον, το ασχολούμενο με την Οικονομία, δεύτερον, των Εσωτερικών, και τρίτον, το
τμήμα που ασχολείται με θέματα εθνικής αμύνης. Α.Ι.Κ., τ. Ζ’, σσ. 308-309.
64

Παπαρρηγόπουλος 1930, τ. Ζ’, Μέρος Δεύτερον, σ. 236.

65

Σπηλιάδης 1970, σ. 79.

66

Δεσποτόπουλος [1954] 1996.
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Κυβερνήτης να τονίση με ειδική προκήρυξη προς τον λαό67 τον σεβασμόν
του προς τους νόμους και την συνταγματική παράδοση και ανεξάρτητα
από το γεγονός της αθλίου καταστάσεως της χώρας, η πρωτοβουλία του
έτεινε να υποδηλώση μίαν απόκλιση από το ακραιφνές δημοκρατικό
πνεύμα που είχε, έως τότε επικρατήσει.68 έστω και εάν, εν ονόματι της
εθνικής ομοψυχίας, δοκίμασε να εξισορροπήση τις ανταγωνιστικές
τοπικές επιρροές χρησιμοποιώντας εν μέρει αξιολογικά πολιτικά κριτήρια
στην επιλογή των προσώπων που τον περιέβαλαν69. Τις απόψεις του περί
ενός αρχηγού είχε εκφράσει ο Καποδίστριας στο από της 17ης Ιουλίου
Υπόμνημά του προς τον Τσάρο Αλέξανδρο Α΄70, στον οποίον τονίζει την
ανάγκη υπάρξεως ενός αρχηγού στην Πελοπόννησο, δεδομένου, ότι «η
πληθύς των αρχηγών γεννά πληθύν συμφερόντων και εκείθεν προκύπτει
η διάσπασις των γνωμών κι η εξασθένησις της ηθικής και στρατιωτικής
δυνάμεως. τότε και αι ατυχίαι είναι άφευκτοι»71. Αναφορικώς με τον τρόπο
διοικήσεως της χώρας, αξίζει να αναφέρωμε, ότι ο Ρώσος αντιπρέσβυς
κόμης Μάρκος-Αντώνιος Βούλγαρης αποστέλλει επιστολή προς τον
Υπουργό των Εξωτερικών της Ρωσσίας Karl Robert von Nesselrode
(Λισσαβών 13 Δεκεμβρίου 1780-Αγία Πετρούπολη 23 Μαρτίου 1862) και
του επισημαίνει, ότι δεν είναι δυνατόν να διοικηθή η Ελλάδα μετά από
μακραίωνη δουλεία και την αιματηρότατη επανάσταση, που διέφθειραν
αρετές και συνειδήσεις. Μόνον ένας ώριμος πολιτικά λαός με στοιχεία

67

Α.Ι.Ζ., τ. Ζ‘, σελ. 307.

68

Σβολόπουλος 2012 σσ. 45-54.

69

Σβολόπουλος, 2015, σσ. 30-31.

70

Α.Ι.Κ., τ. Στ΄, σσ. 175-180.

71

Α.Ι.Κ., τ. Στ΄, σελ. 177.

140

Δύο Αιώνες Ελληνική Οικονομία. Μεταξύ Ανάπτυξης, Υπανάπτυξης και Αποανάπτυξης

πολιτισμού μπορεί να κυβερνηθή συνταγματικά, γνωρίσματα, που δεν
χαρακτηρίζουν τον ελληνικό λαό, μετά από αιώνες δουλείας72.
Σε επίπεδο θεσμών συνέστησε με την από 12/24 Αυγούστου 1830
πράξη του την Πολιτειογραφική Επιτροπή,73 με μέλη τον Α. Σούτσο, Ν.
Σιλήβεργο και τον Ν. Θεοχάρη74, ως πρόδρομο της σημερινής Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας και η αναγνώριση εκ μέρους του της στατιστικής
για την ορθολογική πορεία της πολιτείας75 τον φέρει κοντά στους
Μερκαντιλιστές, οι οποίοι πρώτοι είχαν αναγνωρίσει την συλλογή
στατιστικών στοιχείων ως αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο, ότι ο
Καποδίστριας είχε εκλεγή επίτιμον μέλος της Διεθνούς Στατιστικής
Εταιρείας (membre titulaire de la Societé de Statistique Universelle)76.
Προς τον σκοπό της ορθολογικής και συνεπούς οικονομικής και
κοινωνικής

πολιτικής, καθώριζε με την υπ’ αριθμ. 1774 πράξη του

Απριλίου 1828 προς τους Εκτάκτους Επιτρόπους όπως, πρώτον, να λάβουν
αυτοπροσώπως γνώση της καταστάσεως των κατοίκων του τμήματός
των με την καταμέτρηση των κτηματιών, γεωργών, ποιμένων, εργατών,
ναυτών, εμπόρων, προσφύγων, με παρατηρήσεις «περί της ευπορίας ή
ενδείας» των, δεύτερον, να πληροφορηθούν για τα χρέη του λαού, τρίτον,
να παρατηρήσουν την κατάσταση και τον αριθμό των εκκλησιών και

72

Δασκαλάκης 1967, τόμ. Β’, σσ.775-783.

73

Μπελιά 1980, σσ. 60-117.

74

Μπελιά 1978-1979, σσ. 294-295.

75

Λουκάτος 2002, σσ. 367-406.

76

Ιω. Καποδίστριας προς Μ. Σούτσο Ναύπλιον 6/18 Νοεμβρίου 1830, εν Α.Ι.Κ., τ. Ι’, σσ.104-105

(γαλλιστί) και σσ.105-106 (ελληνιστί), όπου ο Κυβερνήτης ευχαριστεί τον Πρίγκιπα και σημειώνει ότι:
«εκράτησα εκ της επιστολής σας το Δίπλωμα δια του οποίου η Διεθνής Στατιστική Εταιρεία με
ονομάζει επίτιμον μέλος της».
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μοναστηρίων, τον αριθμό των ιερέων και μοναχών, τέταρτον, να
ειδοποιήσουν για τα υπάρχοντα στο τμήμα τους σχολεία, πέμπτον, να
σημειώσουν τα δημόσια κατά τμήμα εισοδήματα, έκτον, να εξακριβώσουν
όσα κτήματα ανήκουν εις το Έθνος, την φύση, την έκταση και την τιμή
τους, και έβδομον, να οργανώσουν στα λιμάνια Αστυνομία Υγείας77.
Για να αντιμετωπίση την δεινή δημοσιονομική κατάσταση προέβη
στην λήψη ενός μέτρου, ιδιαιτέρως σημαντικού:

την πολιτική των

οικονομιών. Την σημασία της πολιτικής αυτής είχαν αναγνωρίσει από την
αρχαιότητα ήδη οι Ρωμαίοι, όταν υπεστήριζαν ότι «η οικονομία είναι ο
μέγιστος των φόρων (Non intelligunt homines quam vectigal sit
parsimonia)»78 και την εφήρμοσε με ευλάβεια ο Καποδίστριας, τόσον σε
ατομικό επίπεδο – με την καταδίκη της πολυτελείας και την αποστροφή
του στον τρυφηλό βίο79-, όσο και σε εθνικό με την μείωση του αριθμού
των δημοσίων υπαλλήλων στους απολύτως αναγκαίους, ένα μέτρο που
είχε ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση των δαπανών της κεντρικής
διοικήσεως80. Η σύσταση ελεγκτικής υπηρεσίας, κατά τα πρότυπα της
αθηναϊκής

Δημοκρατίας,

προδρόμου

του

σημερινού

Ελεγκτικού

Συνεδρίου αποτελεί άλλον ένα θεσμό. Πράγματι, μετά την λήξη των

77

Γενική Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελλάδος, έτ. Γ’, αριθμ. φυλ. 29, 25 Απριλίου 1828, σσ.120-125.

Α.Ι.Κ., τ. Ι’, σσ. 57-59. Correspondance III, σσ.411-413.
78
79

Παράθεση από Ανδρεάδη 1925, σ.27.
Πβ. Βαλέτας 1958, τόμ. Γ’, σσ.241-242. Ο ίδιος ο Καποδίστριας αμέσως μετά την ανάληψη των

καθηκόντων του παραιτείται από κάθε αντιμισθία- Δραγούμης [1936] 1973, σ. 86-, ενώ ο ίδιος
χαρακτηριζόταν από την απλή ενδυμασία και την λιτοδίαιτη παρουσίαση. Δραγούμης [1936] 1973,
σσ.149-150.
80

Ανδρεάδης 1925, σ.28. Ο Καποδίστριας προβαίνει σε συστάσεις στα μέλη του Πανελληνίου, όπως

προβαίνουν κατά την εκπόνηση των σχεδίων σε οικονομίες. Βακαλόπουλος 1988, σ.156.
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εργασιών της Δ’ εν Άργει Εθνικής Συνελεύσεως (1829), μεταβαίνει ο
Καποδίστριας μέσω Πόρου στην Αίγινα, όπου ιδρύει την Λογιστική
Επιτροπή (Chambre des comptes et du contrôle)81, δηλαδή το Λογιστικό
και Ελεγκτικό Συμβούλιον με αποκλειστικό σκοπό τον έλεγχο των
δημοσίων υπηρεσιών και τον ορθολογικό και αποτελεσματικό έλεγχο της
διαχειρίσεως του δημοσίου πλούτου82, καθώς και την προστασία του
κράτους από αλόγιστε δαπάνες και καταχρήσεις. Η θέσπιση τελωνειακού
δασμολογίου83, η ίδρυση της Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης84, η ίδρυση
Προτύπου Αγροκηπίου85 αποτελούν και συνιστούν τους θεσμούς,
απαραίτητους για την οργάνωση του νεότευκτου κράτους και την
εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και του κράτους.
Άλλωστε, ο ίδιος ο Καποδίστριας έχει καθορίσει στην από 13/25 Νοεμβρίου
1830 προς τον Πρίγκιπα Μιχαήλ Σούτσο επιστολή του86 τον ρόλο που
οφείλει να διαδραματίζη το Κράτος: «Η κατασκευή δημοσίων
οικοδομημάτων, μεγάλων οδών και γεφυρών, η επιδιόρθωσις του ρου των
ποταμών και γενικώς αι εργασίαι της αρμοδιότητος των δημοσίων έργων»
αποτελούν τους στόχους ενός Κράτους, το οποίο οφείλει να εξασφαλίζη
συνθήκες ομαλότητος και ασφαλείας, εξασφάλιση στοιχειώδους δημοσίας
τάξεως και κοινωνικής ειρήνης. Οι σκέψεις αυτές φέρουν τον Καποδίστρια
81

Δεβενές 2021.

82

Μερίκας 1988, σ. 547. Βλάχος 1988 , σσ. 551-552.

83

Ανδρέου 1933, σσ . 83-84, ένθα και η σχετική βιβλιογραφία.

84

Η ίδρυση Τραπέζης υπήρξε από τα πρώτα μελήματα του Καποδίστρια. Πβ., κατ’ εκλογήν, Loules

1985. Βακαλόπουλος 1988, ένα έργο που αφιερώνει πολλά για την ανάλυση και αξιολόγηση της
οικονομικής πολιτικής του Καποδίστρια σε όλους τους τομείς. Λουλές 1992.
85

Μπαλόγλου 2003- 2005, σσ.193-208. Μπαλόγλου 2019, σσ.236-252. Μπαλόγλου 2009, σσ. σσ.177-

194.
86

Α. Ι. Κ. , τ. Ι’, σελ. 111.
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κοντά στον ηθικό φιλόσοφο, οικονομολόγο και ιστορικό της φιλοσοφίας
και αστρονομίας Αdam Smith (Kirkaldy Σκωτίας Ιούνιος 1723-Εδιμβούργο
17 Ιουλίου 1790), που κάνει λόγο για τον ρόλο του Κράτους87. Η ανάπτυξη
των συγκοινωνιών η λήψη μέτρων κοινωνικής πολιτικής και προνοίας,
όπως η ίδρυση του Ορφανοτροφείου Αιγίνης88 για την αποκατάσταση των
ορφανών και των απόρων89, συνιστούν το πλαίσιο του ρόλου του
κρατικού τομέως για την δημιουργία εξωτερικών θετικών οικονομιών
στην οικονομία. Με τα μέτρα αυτά ο Καποδίστριας εμφανίζεται ως
πρόδρομος του κράτους προνοίας που απετέλεσε τον στόχο της
κεϋνσιανής πολιτικής.
Υπό το πρίσμα αυτό κινούμενος ο Καποδίστριας έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα.
6.3 Η ηθική και Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση ως Αναγκαία
Συνθήκη για την Ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου
Εκκινώντας με την πίστη του στον Θεό, την οποία πίστη δεν θα
εγκαταλείψη ποτέ, αναγνωρίζοντας ότι η «η τύχη της Ελλάδος είναι έργον
της Θείας Προνοίας», υπογραμμίζοντας παράλληλα, ότι «οι άνθρωποι
οφείλουσι να ευλαβώνται τας Θείας βουλάς της…»90, αποδέχεται στην
Εγκύκλιον του, αποσταλείσα το Πάσχα (6/19 Απριλίου) 1819 από την
87

Smith [1776]1937, σσ. 681-692. Pichler 1991, σσ.259-285.

88

Χουμανίδης 1989, σσ.310-334.

89

Πβ. Μπαλάνος 1944, σσ.314-318. Κούκκου 1956, σσ. 445-454. Πρασσά 1998, σσ.110-119.

90

Τούτο προβάλλει στην από της 28ης Μαΐου 1828 αποσταλείσα εκ Πόρου επιστολήν του προς τον

Οικουμενικόν Πατριάρχη Αγαθάγγελο Α’ (Αδριανούπολις 1769-1832, πατριαρχ. 26 Σεπτεμβρίου 1826-5
Ιουλίου 1832). Πολυχρονοπούλου-Κλαδά 2020, σ. 7.
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Κέρκυρα προς τους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου και Στερεάς «ότι πάν
ό, τι ήτο κατορθωτόν να γίνη υπέρ αυτών (ενν. των Ελλήνων) άνευ
προκλήσεως πολέμου, θα εγίνετο, αλλά προς τούτο έπρεπε αυτοί να
οπλισθούν με υπομονήν και καρτερίαν προσπαθούντες εν τω μεταξύ να
αναθρέψουν καλώς και εθνικώς τα τέκνα των, επαφιέμενοι ως προς τα
λοιπά εις τον χρόνον και την Θείαν Πρόνοιαν», όπως σημειώνει στην
Αυτοβιογραφία του (βλέπε Καποδίστριας, Αυτοβιογραφία, σ. 52). Ο
Καποδίστριας νουθετεί τους Έλληνες, ότι προτεραιότητά τους πρέπει να
είναι η πνευματική τους και ηθική τους αναγέννηση, όπως εργάζεται προς
την κατεύθυνση αυτή ο ίδιος μέσω της Φιλομούσου Εταιρείας της Βιέννης
και παράλληλα θεωρεί επικίνδυνες οποιεσδήποτε προσπάθειες μέσω
μυστικών εταιρειών. Στο γραπτό κείμενον της Εγκυκλίου, με τον γαλλιστί
τίτλο Observations sur les moyens d’ améliorer le sorts des Grecs και τον
αντίστοιχο ελληνιστί Σκέψεις περί του πως ήθελε βελτιωθή των Γραικών η
Στάσις, - της οποίας το γαλλικό κείμενο εξεδόθη από τον ιστορικό
Ελευθέριο Πρεβελάκη (Ρέθυμνον 1917-Αθήνα 1991)91 και το μοναδικό
ελληνικό κείμενο της Εγκυκλίου ανεκαλύφθη92 υπό της αοιδίμου
Καθηγητρίας στην Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ελένης Κούκκου (Αθήνα
;1919-Μάρτιος 2007)93, η οποία και το εδημοσίευσε μετά των σχετικών
σχολίων-, προτάσσει την βασική του θέση, ότι για να επιτευχθή αυτό, θα
πρέπει το ελληνικό Έθνος να έχη ως οδηγό του τας «αρχάς του
91

Πρεβελάκης 1967, σσ.298-328, ένθα στην δημοσίευση της επιστολής/του υπομνήματος επισημαίνει

τις διαφορές που υπάρχουν στα διάφορα αντίγραφα και επιφέρει ορισμένες διορθώσεις στο κείμενο.
92

Πβ. την εύστοχη εισαγωγική προσλαλιά του Ακαδημαϊκού Ευαγγέλου Μουτσοπούλου , εν Κούκκου

1997, σ. 457.
93

Κούκκου 1997, σσ..457-480, ένθα το κείμενο στις σσ. 467-472 αντίγραφο/ έκδοση του χ.φ. και το

αυτούσιον χ.φ. στις σσ. 474-480.

145

4ο Επιστημονικό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Ευαγγελίου». Τις κατευθύνσεις αυτές έπρεπε να ακολουθήσουν «οι
Γραικοί, οίτινες προσκαλούνται εις την δούλευσιν της Πατρίδος ημών, από
την ολοτελή προσήλωσιν και αφιέρωσίν των προς αυτήν». Άλλοι από τους
‘Ελληνες εκοπίαζαν «οι ίδιοι δια την καλυτέραν ανατροφήν των τέκνων
των, άλλοι δε βοηθούντες με γενναίας δαπάνας τα τε εν τη Πατρίδι ημών
Σχολεία και τους εν Ευρώπη σπουδάζοντας πτωχούς ομογενείς»94.
Ο Καποδίστριας τονίζει ιδιαίτερα στην Εγκύκλιον του ότι οι
Έλληνες είχαν ανάγκη όχι μόνον από την «φιλοσοφικήν ανατροφήν», αλλά
και από την «ηθικήν», την οποίαν έπρεπε «η Πατρίς να επιζητή». Σκοπός
της ηθικής ανατροφής, ιδίως των Ελληνοπαίδων, είναι αφ’ ενός μεν να
κάνη γνωστούς εκείνους τους Έλληνες άνδρες «οίτινες είναι άξιοι της
ευλαβείας και της εμπιστοσύνης του Έθνους», αφ’ ετέρου δε να ασκήση
και να συνηθίση αυτό το Έθνος στο «να σέβηται, ν’ ακροάζηται και να
πιστεύη τους άνδρας αυτούς»95.
Η απαιδευσία των Ελλήνων –λόγω της μακράς οθωμανικής
κυριαρχίας-, υπήρξε η κυριώτερη αιτία για την διάψευση των «πλέον
χρηστών ελπίδων» για την αναγέννηση του έθνους. Εφ΄όσον η Ελλάδα
ζούσε με «τοσαύτην ένδειαν μέσων» πνευματικών, δεν θα ήταν σε θέση
ποτέ να εξέλθη απ’ αυτήν την κατάσταση «ή να πλαστουργήση και να
συστήση άλλην καλλιωτέραν». Μονάχα ο λαός που «απέρριψεν επάνωθέν
του προ ολίγον τον ζυγόν», μπορεί να ανοίξη το πνεύμα του «εις
ελευθερίους ιδέας και νοήματα», τα οποία πρέπει να εμπνέωνται από την

94

Κούκκου 1997, σ. 467.

95

Κούκκου 1997, σ. 468.
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ευαγγελική διδασκαλία. Διαφορετικά, ο πολιτισμός αυτού του λαού «αντί
να προβαίνει οπισθοδρομεί».
Ανατρέχοντας στα «συμβάντα περί τα μέσα του αιώνος»
επισημαίνει, ότι αν δεν υπήρχε στον ελληνικόν λαό «η αμάθεια από το έν
μέρος και η κακοήθεια από το άλλο», τότε «οι εγκριτώτεροι άνδρες από
τους πατέρας του Έθνους βοηθούμενοι από τις περιστάσεις του καιρού
των» θα μπορούσαν να έχουν προσφέρει ασυγκρίτως μεγαλύτερες
υπηρεσίες για την «βαθμιαία» βελτίωση της πατρίδος των. Επισημαίνει,
περαιτέρω ο Καποδίστριας, ότι «η βελτίωσις αύτη αρχίζει»96 και για τον
λόγο αυτόν επιβάλλεται, όπως όλοι οι Έλληνες «να ενώσωμεν εις το μέγα
τούτο έργον τους αγώνας των πλέον πεπαιδευμένων και ων πλέον
συνετών Γραικών»97.
Για τον λόγο αυτόν υπαγορεύει για το συμφέρον του έθνους
αφοσίωση προς την Εκκλησία και δια της Εκκλησίας ανάδειξη των κατά
τόπους αρχηγών, ταυτισμό της λαϊκής παιδείας με την παιδεία του κλήρου
και συνεργασία με την Εκκλησία των νέων που, αφού σπουδάσουν στο
εξωτερικό ή ζήσουν εκεί, επιστρέφουν στην πατρίδα τους98.
Ευθύς αμέσως προβαίνει στην καταγραφή παραδειγμάτων
ορθοδόξων και ελευθέρων λαών, όπως είναι η «Ρωσσία», όπου «ημείς»
παρατηρούμε «πως εκ της Εκκλησίας πηγάζουσιν η του Έθνους
ευδαιμονία και αι πρόοδοι του πολιτισμού». Παράλληλα, στην «Ελβετίαν,
την Αγγλίαν και την Αμερικήν δυνάμεθα να μάθωμεν με το ελκυστικόν των

96

Κούκκου 1997, σ. 468.

97

Κούκκου 1997, σ. 449.

98

Κούκκου 1997, σ. 470.
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παραδειγμάτων την επιστήμην και την τέχνην της ελευθερίας»99. Για την
Γαλλία δεν γίνεται καθόλου λόγος.
Δεν λησμονεί τον παραγωγικό κλάδο του εμπορίου, στον οποίον
οφείλουν να επιδίδωνται οι νέοι, διότι τους δίδει την ευκαιρία να έλθουν
σε επαφή με τα προηγμένα έθνη. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών
τους «εις τα μεγάλα αυτά Σχολεία» θα πρέπει να «επαναστρέψωσιν εις την
Πατρίδα των και να λάβωσιν υπουργίας, είτε εις δημοσίας και κοινάς
επιστασίας, είτε έχοντες την εμπιστοσύνην όλων κοινώς». Δυστυχώς,
όμως, ο Καποδίστριας επισημαίνει μία διαχρονική, πικρή αλήθεια: «Οι
περισσότεροι Γραικοί, όσοι ευφημίσθησαν εις τα ξένα, επαναστρέφοντες
εις την Πατρίδα των μένουσιν αργοί και χωρίς επάγγελμα. Βαρυθέντες δε
από αηδίαν, και υπολήψεως στέρησιν, χάνουσι την υπομονήν και
πηγαίνουσι να ζήσωσιν εις άλλους τόπους μη δυνάμενοι εις την Πατρίδα
των, δι’ ό και αναχωρούσιν απ’ αυτήν και Αυτή τους υστερείται»100.
Διαχρονική και έως σήμερα η επισήμανση του Καποδίστρια.
Ο Καποδίστριας «διπλωμάτης και συνετός», διαβιών «εις τον
στενόν, αλλά και καθαρόν χώρον της συνέσεως», ως προσφυέστατα έχει
τονίσει ο αοίδιμος Καθηγητής Γρηγόριος Τσάκωνας (Δημητσάνα 1921Αθήνα 2004)101, παρατηρεί, ότι για να γίνουν εφαρμόσιμες οι φιλελεύθερες
ιδέες, πρέπει να συνδυάζωνται με την χριστιανική καλωσύνη. Πρόθεση
του Καποδίστρια είναι να συνδιαλλάξη το γένος, ως φορέα του
οικουμενικού ιδεώδους των Ελλήνων, προς το έθνος φορέα του εθνικού
Κούκκου 1997, σ. 470.

99
100
101

Κούκκου 1997, σ. 471.

Τσάκωνας 1972, σ. 106.
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ιδεώδους102, έτσι ώστε να εξασφαλισθή η αξιοποίηση και ο συντονισμός
των δυνάμεων που καθένα τους διέθετε στον μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό103. Ο Ελληνισμός έπρεπε να αντλήση από τα φώτα της Ευρώπης και
από την πολιτική της πείρα, συγχρόνως, όμως έπρεπε να σεβασθή και να
αξιοποιήση την δύναμη της εκκλησίας. Η διαφώτιση έπρεπε να γίνη υπό
την αιγίδα της. Οι λόγοι είναι θρησκευτικοί και πρακτικοί: η προσήλωση
του Καποδίστρια στην ορθοδοξία, ο σεβασμός του προς τους λειτουργούς
της και η ανάγκη να ενταχθή η προσπάθεια για τον διαφωτισμό του
έθνους μέσα στα πλαίσια ενός θεσμού αναγνωρισμένου, ώστε να
αποφευχθή η αντίδραση του κατακτητή. Το σημείο αυτό το εξηγεί
σαφέστερα ο Καποδίστριας στην από 20 Φεβρουαρίου/3 Μαρτίου 1820
επιστολή του προς τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη104.
Η τοποθέτηση αυτή του Καποδίστρια ενώπιον των προβλημάτων
του Ελληνισμού κατά τις παραμονές της Επαναστάσεως, σε μία μάλιστα
εποχή, κατά την οποίαν οι οπλαρχηγοί διακαώς επιθυμούσαν την ενεργό
συμμετοχή του, είναι σύμφωνη και με την γενικώτερη πολιτική του
τοποθέτηση: την ροπή του προς την πεφωτισμένη δεσποτεία, η οποία
έδιδε στην δυνατότητα αφ’ ενός μεν να υπηρετή ευσυνείδητα και πιστά
έναν μονάρχη, ο οποίος και αυτός με την σειράν του είχε δείξει
φιλελεύθερες τάσεις, αφ΄ετέρου να πιστεύη ειλικρινώς ότι ήταν ένας
«καλός δημοκράτης», όπως κατά το παρελθόν διεμήνυε105.
102

Κούκκου 1997, σ. 470

103

Πρεβελάκης 1967, σ. 315.

104

Η ελληνική μετάφραση της επιστολής εκ της ρωσσικής εν εφημ. Νέα Ημέρα (Τεργέστης), αριθμ.

1377(2365), 21 Απριλίου / 4 Μαΐου 1901 και εν Κανδηλώρος 1926, σσ.310-313.
105

Ήδη στην από 20 Απριλίου/3 Μαΐου 1814 προς την Ρωξάνδρα Στούρζα επιστολήν του εκ Ζυρίχης, θα

γράψη εμφαντικά ο Καποδίστριας : « Οι Ελβετοί με θεωρούν σύμφωνα με τον χαρακτήρα τους, ως ένα
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Ένα σημαντικό στοιχείο που απορρέει από την Εγκύκλιο είναι ο
προγραμματικός στόχος του Καποδίστρια να επιδιωχθή η δημιουργία
ηγητόρων και στελεχών, καθώς και ο πολιτικός χαρακτήρας, ο οποίος
προσδίδεται στην αγωγή των νέων106.
Η «πολιτική» αυτή προετοιμασία των νέων απέβλεπε φυσικά σε
έναν και μόνον σκοπό, «να αισθανώμεθα βαθέως τας κακουχίας ημών, και
την ανάγκην έτι του να ελευθερωθώμεν απ’ αυτάς δια παντός»107.
Αμεσώτερα, αλλά κατά τρόπον γενικό νουθετεί τους πατριώτες του ότι ο
καθένας μας πρέπει να πράττη το καλό προς τους συμπατριώτες του για
χάρη του καλού και μόνον –«η προς τους συμπατριώτας ημών ευεργεσία
δια μόνην την αγάπην του λαού»-, με σκοπό την βελτίωση «της νυν
καταστάσεώς των» με την παράλληλη προετοιμασία και προπαρασκευή
για τα πλεονεκτήματα «ενός ηθικού και χριστιανικού πολιτισμού»108, που
όμως δεν ορίζεται και προσδιορίζεται ο πολιτικός του φορέας.
Τουναντίον, ο ίδιος είναι αρνητικός στην υιοθέτηση οποιουδήποτε
πολιτικού σχήματος: «αποφεύγοντες το να στηρίξωμεν τον πολιτισμό
τούτον επάνω εις τας βάσεις ενός αυτοπροαιρέτου, ή εκ των περιστάσεων
προερχομένου συστήματος»109.Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται ο
Καποδίστριας να εννοή είτε το «πολυεθνικό κράτος του γένους», προς το
οποίο έτεινε το οικουμενικό ιδεώδες είτε το «πολυκρατικό κράτος του

πραγματικό δημοκράτη[…] Γνωρίζεις άλλωστε ότι μονάχα το πρόσωπο του δημοκράτη μπορώ να
έχω[…]Μόνο αυτό το πρόσωπο είναι το ιδικό μου». Κούκκου, 1997α, σ. 141.
106

Κούκκου 1997, σ. 471.

107

Κούκκου 1997, σ. 467.

108

Κούκκου 1997, σ. 467.

109

Κούκκου 1997, σ. 467.
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έθνους»110, προς το οποίο έτεινε το εθνικό ιδεώδες, αλλά και οποιοδήποτε
άλλο πολιτικό σχήμα, όπως π.χ. το ιδιότυπο καθεστώς που δημιούργησαν
οι περιστάσεις στα Ιόνια Νησιά μετά τους Ναπολεοντείους πολέμους. Ο
Καποδίστριας, με την διπλωματική του οξυδέρκεια, θεωρεί πρόωρο να
εκδηλωθή και ως διέξοδο ευρίσκει τον χρόνο και την Θεία Πρόνοια,
υπογραμμίζοντας ότι οφείλομε να αφήσωμε «το μέγα κατόρθωμα τούτο
εις την Θείαν Πρόνοιαν»111, την οποία συχνά-πυκνά επικαλείται, «οσάκις
δεν δύναμαι να εκπληρώσω τα καθήκοντά μου», γράφει προς την
Αλεξάνδρα – Edling, «αινώ τον Θεόν εκ βάθους καρδίας. Τα λοιπά δεν
είναι εις την εξουσίαν μου, η δε επίτευξις αυτών ανήκει εις την θείαν
Πρόνοιαν. Εν τούτω έγκειται η βάσις όλης της φιλοσοφίας μου»112.
Τις σκέψεις για την ανόρθωση του βιοτικού επιπέδου του λαού
είχε εκφράσει ο Καποδίστριας, ήδη από του έτους 1811, ευρισκόμενος τότε
στην Βιέννη, όταν είχε συντάξει σχετικό υπόμνημα με τον τίτλο, Mémoire
sur l’ État actuel des Grecs (Υπόμνημα περί της σημερινής καταστάσεως των
Ελλήνων)113, στο οποίο παρουσιάζει στατιστικές «για το μέγεθος του λαού,
την κατάστασή του, την απασχόληση και την παιδεία του, καθώς και τις
δυνάμεις του κι από ηθική άποψη»114, ένα ζήτημα που τον απασχολεί
συχνά. Αναγνωρίζοντας ως χαρακτηριστικό γνώρισμα του ελληνικού
λαού «την ηθική του ανωτερότητα, που του χαρίζει η ιδιοφυΐα του»115,
110

Πανταζόπουλος 1964, σσ. 8, 27-29.

111

Κούκκου 1997, σ. 467.

112

Επιστολή του Ιωάννη Καποδίστρια από 19/31 Ιουλίου 1822, εν εφημ. Νέα Ημέρα (Τεργέστης), αριθμ.

1396.
113

Α.Ι.Κ., τ. Ζ’, σσ. 188-207 (γαλλιστί) και σσ.208-228.

114

Α.Ι.Κ., τ. Ζ’, σ. 209.

115

Α.Ι.Κ., τ. ΣΤ’, σ. 210.
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διακρίνει τον πληθυσμό που διαβιοί εντός των ορίων της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας σε «τέσσερεις τάξεις: η πρώτη περιλαμβάνει τους
ιδιοκτήτες και τους ευγενείς, η δεύτερη τον κλήρο και τους επιστήμονες,
η τρίτη τους εμπόρους και τους ναυτικούς, η τέταρτη τους εργαζομένους
κάθε κατηγορίας και τους ανθρώπους που δεν ξέρουν άλλη τέχνη πέρα
από τα άρματα»116. Αναλύοντας το πνευματικό επίπεδο, τον χαρακτήρα
και την μόρφωση κάθε «τάξεως», υπογραμμίζει ότι οι ευγενείς «είναι
μορφωμένοι, ενεργητικοί, λεπτοί σε χαρακτήρα και με πολύ φιλότιμο»,
αναδεικνύει παράλληλα και τα τρομερά ελαττώματά τους: « είναι
κενόδοξοι και ανάμεσά τους ευρίσκονται δολοπλόκοι, ωρισμένοι
παλιάνθρωποι και πολλοί αλαζόνες»117. Σημειώνει, ότι ο κλήρος
κατώρθωσε να αφήση και να εγκαταλείψη τις δεισιδαιμονίες με την
μόρφωση και την εκπαίδευση σε σχολές στο Άγιον Όρος, στην Ρωσία και
στην Μολδαβία»118.
Στο εκτενές «Υπόμνημα προς τους Έλληνας»,119 συγγραφέν τον
Αύγουστο-Σεπτέμβριο 1822, μετά την καταστροφή της Χίου, ο
Καποδίστριας εύχεται, μετά από ένα χρόνο πολεμικών συγκρούσεων, ότι
με τις αρετές της ανδρείας, «με φρόνιμον διοίκησιν, με ομόνοιαν,
πειθαρχίαν, δικαιοσύνην, και με τα άλλα προτερήματα του χριστιανού,
του Έλληνος και του καλού πολίτου, και με την εισαγωγήν μάλιστα των
ευρωπαϊκών πολεμικών μέσων», θα είναι σε θέση οι ‘Ελληνες να γίνουν

116

Α.Ι.Κ., τ. ΣΤ’, σ. 210.

117

Α.Ι.Κ., τ. ΣΤ’, σ. 211.

118

Α.Ι.Κ., τ. ΣΤ’, σσ. 211-212.

119

Α.Ι.Κ., τ. ΣΤ΄, σσ. 230-243. Το σημαντικό αυτό κείμενο δημοσιεύθηκε πρώτα από τον Μακρή

1964/1965, σσ.245-260.
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«περίβλεπτοι και ονομαστοί εις όλον τον κόσμον και θέλετε προετοιμάσει
δια τα γηράματα και τα τέκνα σας ζωήν ευδαίμονα και μακαρίαν»120. Για
να επιτευχθή αυτό, αυτό τους συμβουλεύει, πρώτον, να οργανώσουν και
συγκροτήσουν

στρατό

σε

ευρωπαϊκά

πρότυπα,121

δεύτερον,

να

οργανώσουν και να συντηρήσουν στόλο , τρίτον, να σταλούν σε
122

επικουρία των Σουλιωτών και των Ολυμπίων123, και τέταρτον, να
συμπεριφέρωνται φιλικώς προς τους Αλβανούς, φιλανθρώπως προς τους
Τούρκους. Ειδικώτερον, προτρέπει τους συμπατριώτες του, όπως
εκδιώξουν τους Τούρκους από την Ελλάδα, «πέραν όμως των Θερμοπυλών
και του Ζητουνίου», να μην «μείνη κανείς εις την Κρήτην, Πελοπόννησον,
την Εύβοιαν και την εντός των Θερμοπυλών και του αρτινού κόλπου
Ελλάδα». Υπογραμμίζει, ότι δεν πρέπει «να τους εξολοθρεύσετε. τούτο όχι
μόνον είναι απάνθρωπον, αλλά και ασύμφορον»124. Για την οικονομική
διάσταση του πολέμου, υπενθυμίζει, ότι ο «πόλεμος μας δεν είναι πόλεμος
πλεονεξίας, αλλά πόλεμος Ιερός υπέρ της υπάρξεως, σωτηρίας και
ελευθερίας μας». Συνιστά

αιματηρές οικονομίες, και ειδικώτερον,

πρώτον, περιορισμό των δαπανών και των χρειωδών αναγκαίων αγαθών,
όσων πολεμούν: «οι πολεμούντες, δια ξηράς και θαλάσσης, στρατιώται
[…] και όλοι οι άρχοντες και πολιτικοί, λαϊκοί (κληρικοί) και κοσμικοί
οφείλουν να περιορισθούν εις το ολίγον εκείνο όσον χρειάζεται να ζήσουν
και αυτοί και αι φαμελίαι των»125, δεύτερον, φροντίδα των χηρών και
120

Α.Ι.Κ., τόμ. Στ’, σσ. 241-242.

121

Α.Ι.Κ., τόμ. Στ’, σσ. 235-236.

122

Α.Ι.Κ., τόμ. Στ’, σελ. 236.

123

Α.Ι.Κ., τόμ. Στ’, σσ. 236-237.

124

Α.Ι.Κ., τόμ. Στ’, σελ. 237.

125

Α.Ι.Κ., τόμ. Στ’, σελ. 238.
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ορφανών από το κοινόν, και τρίτον, καλλιέργεια της γης των μη
πολεμιστών. Πράγματι, το «επίλοιπον του γένους να καταγίνεται εις τα
ειρηνικά του έργα, και βαστάζον όσον τῷ χρειάζεται δια να ζήσῃ, το
περίσσευμα να εμβαίνῃ εις το Δημόσιον θησαυροφυλάκιον δια να
τρέφωνται οι πολεμούντες και εργαζόμενοι τα κοινά, και δια να
αγοράζωνται τα αναγκαία του πολέμου». Υπογραμμίζει ότι δεν είναι
«καιρός πλούτου και καλοπαθείας. είναι καιρός στενοχωριών και
κακοπαθείας»126. Στο ίδιο υπόμνημα ο Καποδίστριας δίδει έμφαση στην
πάταξη του τρυφηλούς, πολυτελούς, επιδεικτικού βίου «Κανένας ανδρείος
δεν πρέπει να στολίζεται με άρματα αργυρά και χρυσά»127-, φέροντας ως
παράδειγμα λιτοδίαιτου, εναρέτου και αυτάρκους βίου τον Αριστείδη τον
δίκαιο, ο οποίος καίτοι «εστάθη έτη είκοσι πέντε θησαυροφύλαξ της
Ελλάδος» «απέθανε πτωχός, και δεν είχε παλάτια μήτε δούλους»128.
Αντίστοιχα, ο Επαμεινώνδας «ο τελειότερος των ελληνικών ανδρών» είχε
ένα μόνον ένδυμα129. Ο Καποδίστριας υπήρξε συνεπής με τις σκέψεις και
προτροπές αυτές ως Κυβερνήτης.
Ο Καποδίστριας αλληλογραφεί

με

δύο

διακεκριμένες

προσωπικότητες της Ελβετίας, πρώτον, τον φιλόσοφο και παιδαγωγό
Philippe-Emmanuel de Fellenberg (1771-1844), και δεύτερον, τον
καθηγητή της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης Rudolf-Abraham
de Schiferli (1775-1837). Ο πρώτος προπαγάνδιζε την επιστροφή προς τον
παραγωγικό συντελεστή φύση, ευρισκόμενος κοντά στην Φυσιοκρατική
126

Α.Ι.Κ., τόμ. Στ’, σελ. 238.

127

Α.Ι.Κ., τόμ. Στ’, σελ. 239.

128

Α.Ι.Κ., τόμ. Στ’, σελ. 241.Πβ. ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Αριστείδης 11-3.

129

Α.Ι.Κ., τόμ. Στ’, σελ. 241.
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Σχολή. Ο Καποδίστριας ήδη από του έτους 1815 στον πατέρα του από την
Βιέννη, όπου υπηρετεί ως εμπορικός ακόλουθος στην εκεί ρωσσική
πρεσβεία, ότι «θα προσπαθήσω να γνωρίσουν τα μέσα δια των οποίων θα
είναι δυνατόν να εισαχθή παρ’ ημίν η εγκαθίδρυσις των πρακτικών
γεωργικών σχολείων, τα οποία υπάρχουν εις την Ελβετίαν, και των
οποίων έκαμα μίαν επιμελή εξέτασιν»130. Από την πολύτιμη αυτή έγραφε
στον πατέρα του, ότι αλληλογραφία τους131 αναδεικνύεται το συνεχές και
αδιάπτωτο ενδιαφέρον του Κερκυραίου διπλωμάτη για την Γεωργία και η
φροντίδα του για την Εκπαίδευση132.
Τις απόψεις του περί γεωργικής εκπαιδεύσεως
και περί
συνδέσεως τεχνολογικών καινοτομιών και παραγωγής θα προβάλη και θα
προσπαθήση να εφαρμόση ως Κυβερνήτης.
6.4 Σύνδεση Τεχνολογικής Προόδου και Οικονομίας
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ιωάννης Καποδίστριας κατά το 1829
είναι ποικίλα και περίπλοκα. Προέρχονται ουσιαστικά από την
καθυστέρηση των Μεγάλων Δυνάμεων να λάβουν τις οριστικές
αποφάσεις, οι οποίες θα καθώριζαν την πολιτική φυσιογνωμία του νέου
κράτους και τις δυνατότητές του να αναπτυχθή αυθύπαρκτα133. Οι
προοπτικές, όμως, για την επίλυση του ελληνικού ζητήματος δεν είναι
ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές, κυρίως μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου,
130

Ενεπεκίδης 1972, σ. 195.

131

Κούκκου-Παυλώφ-Βαλμά 1996.

132

Baloglou 2000, 225-228.

133

Πβ. Πικραμένου-Βάρφη , εν Α.Ι.Κ., τ. Ι’, σσ. θ’-λ’.
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που υπέγραψαν οι Τρεις Δυνάμεις στο Λονδίνο, την 22αν Μαρτίου 1829,
ερήμην των ενδιαφερομένων134. Τα ευχάριστα νέα που θα έλθουν με την
λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων στην Πέτρα της Βοιωτίας (1/13
Σεπτεμβρίου 1829) και την ταυτόχρονη Συνθήκη της Αδριανουπόλεως (14
Σεπτεμβρίου 1829), θα επιτρέψουν στον Καποδίστρια να απευθυνθή σε
τρεις προσωπικότητες, ήτοι, πρώτον, τον Γαλλοελβετό φίλο του,
τραπεζίτη Εynard, ο οποίος είναι ο κεντρικός φορέας των φιλελληνικών
βοηθημάτων της Ευρώπης προς την Ελλάδα, δεύτερον, τον πρίγκιπα
Λεοπόλδο του Σαξ-Κοβούργου (Βαυαρία 1790-Βρυξέλλες 10 Δεκεμβρίου
1865), επιλεγέντα βασιλέα του ελληνικού κράτους (1830), αποποιηθέντα
και παραιτούμενο στην συνέχεια του ελληνικού Θρόνου και πρώτου
Βασιλέως των Βέλγων (26 Ιουνίου 1831-10 Δεκεμβρίου 1865), και τρίτον,
τον πρίγκιπα Μιχαήλ Σούτσο (1784-1864). Ο Εynard προτείνει για την
θέση του Έλληνος αντιπροσώπου που θα παρακολουθή και θα
υπερασπίζεται τα ποικίλα συμφέροντα της Ελλάδος στην Ευρώπη, τον
άλλοτε ηγεμόνα της Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσο135, ο οποίος αποδέχεται
την θέση, την εποχή, κατά την οποία κατέρχεται ο Maison στην
Πελοπόννησο136.
134

Σύμφωνα με τους όρους του Πρωτοκόλλου ηπειρωτική μεθόριος ορίσθηκε η προταθείσα γραμμή

κόλπου Άρτης-κόλπου Παγασητικού. Στο κράτος περιελαμβάνοντο η Εύβοια, οι Κυκλάδες και τα νησιά
περί την Πελοπόννησο. Το νέον κράτος υποχρεούτο να καταβάλη ετήσιον φόρον 1,5 εκατομμ. πιάστρα
στον Σουλτάνο. Πβ. Διβάνη 2008, σσ. 109-110.
135

Την προσωπικότητα του Μιχαήλ Σούτσου είχε υποστηρίξει ένθερμα την 30ην Απριλίου 1828 ο

Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος, συγκινημένος από την πενία του άλλοτε ηγεμόνος της
Μολδαβίας, που είχε εγκατασταθή αρχικά στο Παρίσι- Πρωτοψάλτης [1961] 1980, σσ. 303-303-, και
στην συνέχεια για λόγους οικονομίας στην Γενεύη- Πρωτοψάλτης [1961] 1980,σσ. 317-318.
136

Θεοτόκης 1929-1930, σσ.133-135.
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Αρωγό στα οικονομικά ζητήματα έχει ο Καποδίστριας τον
Γαλλοελβετό φίλον του, τραπεζίτη Εynard, στον οποίον εξομολογείται
την αγωνία του για την εξεύρεση πόρων, εκφράζοντας τον μόνιμο φόβο
του, όταν πλησιάζει η λήξη εκάστης τριμηνίας, για την καταβολή των
αποδοχών για μισθοδοσία, υπογραμμίζοντας παράλληλα την
δυσαρέσκεια των κατοίκων των τριών ναυτικών νήσων για την μη
καταβολή των πολεμικών αποζημιώσεων και περιγράφει τις
προτεραιότητες του για μία ουσιαστική και ισομερή ανάπτυξη του
κράτους. Δεν είναι άξιον αποσιωπήσεως, αλλά εξάρσεως, το γεγονός, ότι
ο Καποδίστριας, ότι μέσα στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν,
αντιμετωπίζει θέματα συγκροτήσεως της οικονομικής υποδομής και της
κοινωνικής ζωής και δίδει έμφαση στην γεωργία και στην ναυτιλία.
Τονίζει την συμβολή της τεχνικής εκπαιδεύσεως στον πρωτογενή τομέα
της οικονομίας: οργάνωση του Προτύπου Αγροκηπίου της Τίρυνθος, την
δυνατότητα νέων για σπουδές στο εξωτερικό και την μετάκληση
στελεχών για να επανδρώσουν τις σχολές137. Η πρότασή του για μετάβαση
των Ελληνοπαίδων στην Δύση για σπουδές και στην εν συνεχεία
αξιοποίηση του εργατικού αυτού δυναμικού φέρει τον Καποδίστρια κοντά
στον Βησσαρίωνα, ο οποίος σε αντίστοιχο Υπόμνημά του το 1444 πρός
τον Δεσπότη Κων/νο Παλαιολόγο προτείνει την μετάβαση και αποστολή
νέων στην Δύση για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον
δευτερογενή τομέα της οικονομίας138.
Ο Eynard, απογοητευμένος από το παρελθόν, του εφιστά την
προσοχή στην εκλογή των συνεργατών του : να είναι πρόσωπα με

137

Correspondance III, σσ.485-494= A. I. K., τ. I‘, σσ. 13-18: A M(onsieur) le Chevalier Eynard à Paris,

Nauplie 20 février/4 mars 1830.
138

Για τα θέματα αυτά πβ. Μπαλόγλου 2017, σσ.68-80 και τώρα Μπαλόγλου 2021, σσ. Ι –ΧΧΧΙΙ.
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αυστηρή χρηστότητα και αμόλυντη υπόληψη, να έχουν δηλαδή δύο
προσόντα που είναι σπάνια-τονίζει-στην Ελλάδα139. Στην έκκληση που
απευθύνει ο Καποδίστριας προς τον Eynard με την από 10/22 Νοεμβρίου
1830 επιστολή του140- ομολογουμένως πολύ αρκετά αργά- του ζητεί έναν
«administrateur, fort de ses connaissances pratiques dans l’
organisation et dans le service des finances. Je ne veux pas un
doctrinaire, un économe politique»141. Ο Eynard, πράγματι, θα
ικανοποιήση το αίτημα του Καποδίστρια και με την συγκατάθεση του
Victor-Francais, 3rd duc de Broglie, θα αποστείλη τον Γάλλο εμπειρικό
οικονομολόγο Arthémond de Regny142, ο οποίος θα αφιχθή στην Ελλάδα
τον Σεπτέμβριο του 1831, λίγες ημέρες πριν από την δολοφονία του
Κυβερνήτη.
Την ίδια εποχή συγγράφει ο Καποδίστριας την εμβριθή
Πραγματεία του: Notice sur la situation de la Grèce [:Πραγματεία περί της
καταστάσεως εν Ελλάδι]143, αποσταλείσα προς τον Μιχαήλ Σούτσο την 6/18
Νοεμβρίου 1830. Στο κείμενο αυτό περιγράφει την πολιτική και
οικονομική κατάσταση της χώρας, αναγνωρίζει την αντιπολίτευση
εναντίον του και τις προσπάθειες που ο ίδιος καταβάλλει για την
αποσόβηση της στάσεως. Αναφέρεται στην πρόοδο που έχει επιτελεσθή
στον εκπαιδευτικό τομέα, επισημαίνει την έλλειψη κεφαλαίων, αλλά δεν
λησμονή να αναφερθή στο πρότυπο αγρόκτημα στην Τίρυνθα και στις

139

Θεοτόκης, σσ. 169, 171.

140

Correspondance, τόμ.Δ’, σσ.164-167. Α.Ι.Κ., τ. Ι’, σσ.106-108.

141

Α.Ι.Κ., τ.Ι’, σελ. 108.

142

Πβ. Vacalopoulos 1977, σσ.9-10.

143

Α.Ι.Κ., τ.Ι’, σελ. 92-97 (γαλλιστί) και σσ. 98-103 (ελληνιστί).
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εργασίες στον χώρο των συγκοινωνιών. Εκείνο, όμως, που προβάλλει
είναι ιδιαιτέρως η «εργασία, αυτός πρέπει να είναι ο μοχλός και η βάση της
βαθμιαίας αναγεννήσεως των Ελλήνων». Αναγνωρίζει τις αρετές του
ελληνικού λαού, ένας «ανήσυχος και ενεργητικός» «από τον οποίον η
τουρκική διακυβέρνησις αφήρεσε σχεδόν πάσαν περιουσίαν και μετ’
αυτής τα στοιχεία της τάξεως και της σταθερότητος»144. Καταδικάζει τους
μορφωμένους Έλληνες, είτε «εκπαιδευθέντες εις την σχολήν του
Φαναρίου της Κωνσταντινουπόλεως» είτε λαβόντες «μίαν επιπολαίαν
μόρφωσιν εις Ευρώπην»145, ερχόμενοι στην Ελλάδα, επιθυμούν να
σταδιοδρομήσουν στην χώρα «ουδόλως επιδοκιμάζουν την πορείαν της
Κυβερνήσεως»146 και οι οποίοι «προτιμούν αντί της εργασίας την
λεγομένην περιουσίαν, την οποίαν ελπίζουν να αποκτήσουν δια των
δημοσίων θέσεων»147.

Εκείνο, το οποίον εκφράζει την οικονομική

φιλοσοφία του Καποδίστρια είναι η φράση του: «Αι αρχαί αυταί
συνοψίζονται εις μίαν και μόνην : «ο ελληνικός λαός, ο οποίος σήμερον
αποτελεί μίαν μάζαν προλεταρίων ακτημόνων, να ανέλθη εις την τάξιν
ενός λαού ιδιοκτητών [: Porter le peuple grec qui se compose
aujourd’hui d’ une masse de prolétaires à s’ élever au rang d’ un peuple
propriétaire]»148. Ασφαλώς, ο όρος «προλετάριοι» χρησιμοποιείται εδώ σε
αντιδιαστολή

144

Α.Ι.Κ., τ.Ι’, σελ. 103.

145

Α.Ι.Κ., τ.Ι’, σελ. 103.

με

την

«ιδιοκτήτης»

έννοια

και

εκφράζει

μία

146

Α.Ι.Κ., τ.Ι’, σελ. 103.

147

Ιωάννης Καποδίστριας προς Μ. Σούτσο, 24 Νοεμβρίου/6 Δεκεμβρίου 1830, εν Α.Ι.Κ., τ.Ι’, σσ. 112-115

(γαλλιστί) και σσ.115-118 (ελληνιστί), εδώ σελ. 116.
148

Α.Ι.Κ., τ.Ι’, σελ. 97 (γαλλιστί), σελ. 103 (ελληνιστί).
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πραγματικότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού
ευρίσκεται, την εποχή αυτή ακόμη, σε κατάσταση απολύτου ενδείας,
αφού στην Ελλάδα συνεχίζουν να επικρατούν συνθήκες που
διεμορφώθησαν κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως.
Εφορμούμενος ο Καποδίστριας από την άποψη που είχε εκφράσει
παλαιότερα ο συγγραφέας της Ελληνικής Νομαρχίας, ότι η τάξη των
γεωργών

τυγχάνει

«η

σεβασμιωτέρα

τάξις

μιας

πολιτείας,

ο

σταθερώτερος πόρος της πολιτικής ευτυχίας…» , έχοντας προ οφθαλμών
149

του την οικτρά κατάσταση, στην οποία ευρίσκεται ο σχετικά
ευκατάστατος θεωρούμενος γεωργός, ο οποίος με μοναδικά εργαλεία την
σκαπάνη και την τσάπα,150 διαθέτει ένα ζεύγος βοδιών για την
μεταφορά151, αναγνωρίζει την οικονομική αξία της τεχνικής εκπαιδεύσεως.
Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η εισαγωγή της καλλιεργείας των γεωμήλων
με την βοήθεια του Ιρλανδού γεωπόνου Stevenson, η εισαγωγή νέων
τεχνικών μεθόδων για την άροση των αγρών, η ίδρυση της πρώτης
Γεωργικής Σχολής στην Τίρυνθα και προτύπου Αγροκηπίου152 και η
μετάκληση εξειδικευμένων τεχνικών για την διεύθυνση των έργων. Στο
πρόσωπο του Γρηγορίου Παλαιολόγου153 ευρήκε ο Καποδίστριας εκείνον
τον μορφωμένο Έλληνα, ο οποίος είναι σπουδασμένος στην Ευρώπη,
149

Ανώνυμος ο Έλλην [1809] 1989, σ. 99.

150

Για την κατάσταση της γεωργίας και των αγροτικών προϊόντων βλ. Thiersch [1833] 1972, τόμ. Β’,

σ. 203. Βακαλόπουλος 1988, σσ. 212-238.
151

Thiersch [1833] 1972, τόμ. Α’, σ. 203.

152

Πβ.τις επιστολές προς Εϋνάρδο: 19/31 Δεκεμβρίου 1829 [Correspondance III, σσ.430-431=A.I.K.,τ.

I’ σσ.5-6]. 25Δεκεμβρίου 1829/6 Ιανουαρίου 1830 [Correspondance III, σσ.485-495=A.I.K., τ.I’ σσ.79). 20 Φεβρουαρίου/ 4 Μαρτίου 1830 [Correspondance III, σσ.485-494=Α.Ι.Κ., τ. Ι’, σσ.13-18]. Βλ.
Λουκάτος 1985, σσ. 65-83.
153

Μπαλόγλου 2003-2005, σσ. 193-208.
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κατέχει τις απαραίτητες δεξιοτεχνίες και εργάζεται για την βελτίωση του
επιπέδου διαβιώσεως των Ελλήνων. Του αναθέτει την διεύθυνση του
προτύπου Αγροκηπίου.
Οι αντιλήψεις αυτές του Καποδίστρια που αναγνωρίζουν την
οικονομική

αξία

της

παιδείας,

τον

τοποθετούν

κοντά

στους

Εμποροκράτες. Οι συγγραφείς αυτοί θα προτείνουν ότι το κράτος οφείλει
να ιδρύση τεχνικές σχολές και πρότυπα βιοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία
θα προσφέρουν την δυνατότητα στους νέους να τελειοποιήσουν τις
γνώσεις τους στις βιοτεχνικές μεθόδους. Συνιστούν την εξαγορά ξένων
βιοτεχνικών μυστικών και την προσέλκυση ικανών αλλοδαπών τεχνιτών
στην χώρα.
Τελικές Παρατηρήσεις
Στην ωραία επιστολή του με τον τίτλο «Ad posteros», δηλαδή «Προς τους
μεταγενεστέρους», ο Πετράρχης γράφει: «amore acerrimo, sed unico et
honesto in adolescentia laboravi», με βασάνισε, όταν ήμουν έφηβος,
ένας ισχυρότατος έρωτας, αλλά ήταν μοναδικός και αγνός.154
Το ίδιο αίσθημα θα μεταφέρωμε και στην ζωή του Καποδίστρια,
αίσθημα ισχυρό, μοναδικό και αγνό που πρέπει να ένοιωσε στην εφηβεία
του. Το αίσθημα να δημιουργήση ένα ισχυρό, αύταρκες κράτος, την
αγωνία του αφανισμού του ελληνικού κράτους από τους Οθωμανούς. Την
φροντίδα, την προσπάθεια, τον αγώνα, αισθήματα που τον ακολούθησαν
μέχρι τέλους. Ο Καποδίστριας ετάχθη στον σκοπό αυτόν, αφιέρωσε την

154

Πολυχρονοπούλου-Κλαδά 2012-2013, σ. 215.
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ζωή του στον αγώνα για την σωτηρία του έθνους. Ήλπιζε στην συνδρομή
των Μ. Δυνάμεων και στην αρωγή των πλουσίων ομογενών.
Υπήρξε ο αναμορφωτής και ριζοσπάστης ηγέτης, ο οποίος
κυβέρνησε ξεκάθαρα χωρίς κόμμα, χωρίς αυλή, χωρίς ευνοουμένους, ήλθε
σε συνολική ρήξη με τις κοινωνικές δομές τη κοινωνίας και εκλήθη να
κυβερνήση και τελικώς εδολοφονήθη από την φαυλοκρατική ολιγαρχία,
τον κύριο παράγοντα πολιτικής υπαναπτύξεως της νεωτέρας Ελλάδος155.
Οι θέσεις και οι προτάσεις του Καποδίστρια για την οικονομική
ανόρθωση της χώρας διέπονται από την πίστη προς τις λαϊκές και εθνικές
δυνάμεις της χώρας, όπως τούτο επιβεβαιώνεται και από την ομολογία
του πολιτικού του αντιπάλου Σπυρίδωνος Τρικούπη (Μεσολόγγι 1788Αθήνα 1873), ο οποίος αντικρούοντας άδικες κατά του Κυβερνήτη
κατηγορίες για δήθεν ρωσσικούς δεσμούς του και εξυπηρέτηση τάχα των
ρωσσικών συμφερόντων, ομολογεί και μαρτυρεί ότι «ουδενός Έλληνος
καρδία ήτο ελληνικωτέρα. Υπέρ της Ελλάδος μετήλθε την ρωσσικήν
επιρροήν του και όχι υπέρ της Ρωσσίας την ελληνικήν αρχήν του. Αρχηγός
Έθνους και όχι αρχηγός δια ρωσσικής ή άλλης ξένης επιρροής ουδέ
εσωτερικής ραδιουργίας, αλλά δια της αυθορμήτου θελήσεως του Έθνους
ουδένα λόγον είχε να ασπασθή ξένης επικρατείας συμφέροντα εις βλάβην
της πατρίδος του»156.
Άλλωστε ας μην λησμονώμεν, ότι η αντιπολίτευση κατά του
Κυβερνήτη που ωδήγησε στην δολοφονία του απετέλεσε μία από τις
155

Μελετόπουλος 2021, σ. 635. Είναι άξιον εξάρσεως, κάτι που είναι σχετικώς άγνωστο, ότι ο

Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ως αναφέρει ο βιογράφος του, είχε ως πρότυπο τον Καποδίστρια και
μάλιστα στο σχέδιο Συντάγματος, που είχε εκπονήσει το Ενωτικόν Κόμμα του Κανελλοπούλου
προεβλέπετο θέση Κυβερνήτου.
156

Τρικούπης [1860-1862] 1978, τόμ. Δ’, σ. 276.

162

Δύο Αιώνες Ελληνική Οικονομία. Μεταξύ Ανάπτυξης, Υπανάπτυξης και Αποανάπτυξης

πρώτες αντιπαραθέσεις του συντηρητισμού της ελληνικής περιφερείας
προς τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των Ελλήνων της Διασποράς που
είχαν επιστρέψει157.
ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ
Α.Ι.Κ. , τ. ΣΤ΄

Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τόμος ΣΤ’. Γενική
επιμέλεια

εκδόσεως

Κ.

Δαφνή.

Συναγωγή

κειμένων-Μετάφραση-Εισαγωγή-Βιβλιογραφία Π.
Πετρίδης. Κέρκυρα: Εκδοτική Εστία, 1985.
Α.Ι.Κ. , τ. Ζ΄

Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τόμος Ζ’. Συναγωγή
κειμένων-Εισαγωγή-Σχόλια Κ. Δαφνή. Κέρκυρα:
Εκδοτική Εστία, 1986.

Α.Ι.Κ. , τ. Η΄

Αρχείον

Ιωάννου

Καποδίστρια,

τόμος

Η’.

Συναγωγή κειμένων-Εισαγωγή-Σχόλια Κ. Κωστή.
Κέρκυρα: Εκδοτική Εστία, 1987.
Α.Ι.Κ., τ. I΄

Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τόμος I’. ΠρόλογοςΜεταγραφή-Ευρετήρια-Επιμέλεια

Δήμητρα

Πικραμένου-Βάρφη.

Δήμητρα

Μετάφραση

Πικραμένου- Βάρφη και Γιάννα Τσούτσου -

157
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Δημοπούλου.

Κέρκυρα:

«Η

τυπογραφείο

Παράδοση», 1983.
Correspondance

Correspondance

du

comte

President

la

Gréce.

de

J.Capodistrias,
Les

Lettres

diplomatiques, administratives et particulieres,
écrites par lui de 20 Avril 1827 jusqu’ au 9
Octobre 1831, recueillées et mises en ordre par les
soins de ses frères et publiées par É-A. Betant,
l’un de ses secretaires. Genève: Abraham
Cherbuliez et Ce, 1839-

1840.

Επιστολαί Ι.Α. Καποδίστρια, Κυβερνήτου της
Ελλάδος, διπλωματικαί και ιδιωτικαί, γραφείσαι
από 8 Απριλίου 1827 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 1831,
συλλεγείσαι μεν και καταχθείσαι φροντίσι των
αδελφών αυτού, εκδοθείσαι δε παρά E.A. Betant,
ελληνιστί

δε

εκδίδονται

δαπάναις

Π.

Δ.

Στεφανίτση, Λευκαδίου ιατρού, μεταφρασθείσαι
εκ του γαλλικού παρά Μιχαήλ Γ. Σχινά, 4 τόμοι.
Αθήνησι 1841-1843.
Καποδίστρια,
Αυτοβιογραφία

Α. Ι. Κ., τόμ. Α’., Κέρκυρα 1983 σσ.3-83.
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Κεφάλαιο 7
Ο Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής και
τα Σχήματα Αναπαραγωγής της Ελληνικής Οικονομίας
Απόστολος Οικονομίδης & Χαράλαμπος Οικονομίδης

Ο Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής (ΠΚΛ) είναι η μήτρα των συναλλαγών
και μεταβιβάσεων μεταξύ των παραγωγικών διαδικασιών, των
παραγωγικών συντελεστών, των θεσμικών τομέων της οικονομίας και
τον υπόλοιπο κόσμο. Ο (ΠΚΛ) αποτελεί κυκλική ροή που εμπεριέχει τη
διανομή του εισοδήματος και την τελική δαπάνη., Ένας (ΠΚΛ) αναφέρεται
σε ένα έτος. τα βασικά χαρακτηρίστηκα ενός ΠΚΛ αποτελεί μια τετράγωνη
μήτρα απεικονίζει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες του συστήματος
(κατανάλωση, παραγωγή, συσσώρευση και διανομή εισοδήματος). είναι
ευέλικτος, τόσο στο βαθμό της ανάλυσης όσο και στο βαθμό της έμφασης
διαφορετικά μέρη του οικονομικού συστήματος. Για τη δημιουργία του
Πίνακα για το 2010 και το 2015 έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία από τον
Συμμετρικό Πίνακα Εισροών-Εκροών για το 2010 και το 2015 και τους
Ετήσιους

Λογαριασμούς

του

αντίστοιχου

έτους,

όπως

αυτοί

δημοσιεύτηκαν από την Eurostat. Στην παρούσα εργασία θα γίνει
σύγκριση των δυο ΠΚΛ και θα προσδιοριστούν οι κύριες διαφορές και
στην αναπαραγωγή της οικονομίας. Ακολούθως θα προσπαθήσουμε να
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απλοποιήσουμε τους ΠΚΛ στα κύρια μεγέθη τους και με ένα απλοποιημένο
υπόδειγμα να παρουσιάσουμε συνοπτικά την αναπαραγωγή της
ελληνικής οικονομίας. Επίσης υπολογίζοντας τις αλλαγές του πάγιου
κεφαλαίου την αντίστοιχη περίοδο μπορούμε να έχουμε μια εικόνα της
διευρυμένης αναπαραγωγής της ελληνικής οικονομίας.
Λέξεις

Kλειδιά

Ανάλυση

εισροών-εκροών,

Πίνακας

Κοινωνικής

Λογιστικής, Γενική ισορροπία, Σχήματα αναπαραγωγής.
7.1 Εισαγωγή
Ο Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής (ΠΚΛ) ανήκει στο πλαίσιο της Ανάλυσης
εισροών- εκροών, περιέχει περισσότερα οικονομικά στοιχεία από τους
Πίνακες εισροών-εκροών και μας δίνει μια πιο πλήρη εικόνα των
διασυνδέσεων της οικονομίας. Επίσης ο ΠΚΛ αποτελεί ένα σύστημα
Γενικής ισορροπίας κατάλληλο για την μελέτη της ελληνικής οικονομίας.
Ο Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής έχει τη σημαντική ιδιότητα να συνδέει
την παραγωγική διαδικασία με τη διανομή του εισοδήματος. Μέσα από
ένα Πίνακα Κοινωνικής Λογιστικής αντλεί κανείς σημαντικές πληροφορίες
για τη δομή και τα χαρακτηριστικά μιας οικονομίας για ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα (συνήθως ένα έτος). Πρόσφατα έχουν κατασκευαστεί
δυο ΠΚΛ για την Ελλάδα για τα έτη 2010 και 2015.
Χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία της Ανάλυσης εισροώνεκροών, της μεθόδου των σχημάτων αναπαραγωγής καθώς και των
συστημάτων Γενικής ισορροπίας, στην παρούσα εργασία θα γίνει
σύγκριση των δυο πιο πάνω ΠΚΛ και θα προσδιοριστούν οι κύριες
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διαφορές τους. και τον τρόπο που πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό η
αναπαραγωγή της οικονομίας. Οι δυο ΠΚΛ για την Ελλάδα για τα έτη 2010
και 2015 έχουν μεταξύ τους μεγάλες διάφορες που αντανακλούν σε μεγάλο
μέγεθος τα αποτελέσματα των μνημονίων για την ελληνική οικονομία
Ακολούθως θα προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε τους ΠΚΛ στα
κύρια μεγέθη τους και με ένα απλοποιημένο υπόδειγμα να παρουσιάσουμε
συνοπτικά την αναπαραγωγή της ελληνικής οικονομίας, υπόδειγμα το
οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκπαιδευτικούς λόγους.
Επίσης υπολογίζοντας τις αλλαγές του πάγιου κεφαλαίου την αντίστοιχη
περίοδο μπορούμε να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη εικόνα της
διευρυμένης αναπαραγωγής της ελληνικής οικονομίας.
Η εργασία χωρίζεται σε επτά μέρη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια
σύντομη εισαγωγή στους Πίνακες Κοινωνικής Λογιστικής. Στο δεύτερο
μέρος παρουσιάζεται ένα βασικό πρότυπο Πίνακα Κοινωνικής Λογιστικής
και απαντάται το ερώτημα «Τι είναι ένας Πίνακας Κοινωνικής
Λογιστικής;». Στο τρίτο μέρος

παρουσιάζεται ο Πίνακας Κοινωνικής

Λογιστικής για την Ελλάδα για το έτος 2010. Στο τέταρτο μέρος
παρουσιάζεται η Αναπαραγωγή της Οικονομίας
Στο πέμπτο μέρος πραγματοποιείται μια σύγκριση των βασικών
μεγεθών της ελληνικής οικονομίας μεταξύ των ετών 2010 και 2015. Στο
έκτο μέρος παρουσιάζεται η Αναπαραγωγή της οικονομίας και ο «Καθαρός
Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου». Στο έβδομο μέρος περιλαμβάνονται τα
συμπεράσματα. Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται το απλοποιημένο
σχήμα αναπαραγωγής για την ελληνική οικονομία. (Σημ.: Το τρίτο μέρος
πιστεύω πως μπορεί να κοπεί και στη θέση του, με βάση την παρουσίαση
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του δεύτερου μέρους, να γίνει απευθείας η σύγκριση των δύο ετών) πως
θα γίνει η σύγκριση.
7.2 Τι είναι ένας Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής;
Ως Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής (ΠΚΛ) μπορεί να οριστεί ως μια η
μήτρα των συναλλαγών και μεταβιβάσεων μεταξύ των διάφορων
παραγωγικών διαδικασιών, των παραγωγικών συντελεστών (κεφάλαιο,
εργασία), των διάφορων θεσμικών τομέων της οικονομίας (νοικοκυριά,
κράτος, επιχειρήσεις), και τον υπόλοιπο κόσμο.
1.

Σχηματική απεικόνιση των Λογαριασμών ενός ΠΚΛ

Κλάδοι της
Παραγωγής

Θεσμικοί
Τομείς της
Οικονομίας

Διανομή του
Εισοδήματος

Συντελεστές,
Διανομή του
Εισοδήματος

Σχήμα 1. Σχηματική Απεικόνιση των Λογαριασμών ενός ΠΚΛ

179

4ο Επιστημονικό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Ο ΠΚΛ αποτελεί μια κυκλική ροή που εμπεριέχει εκτός των άλλων τη
διανομή του εισοδήματος και την τελική δαπάνη. Κάθε γραμμή του Πίνακα
δίνει το εισόδημα και κάθε στήλη τη δαπάνη, έτσι κάθε εισόδημα στη
γραμμή i αντιστοιχεί σε μια δαπάνη για τη στήλη j. Ένας ΠΚΛ εμπεριέχει
στοιχεία συνήθως για ένα έτος.
Τρία είναι τα βασικά χαρακτηρίστηκα ενός ΠΚΛ.: ι) αποτελεί μια
τετράγωνη μήτρα, όπου το εισόδημα και οι δαπάνες εμφανίζονται σε
γραμμές και στήλες για τον κάθε λογαριασμό αντίστοιχα, ιι) απεικονίζει
τις

οικονομικές

δραστηριότητες

του

συστήματος

(κατανάλωση,

παραγωγή, συσσώρευση και διανομή εισοδήματος) και ιιι) είναι ευέλικτος,
τόσο στο βαθμό της ανάλυσης όσο και στο βαθμό της έμφασης που δίνεται
στα διαφορετικά μέρη του οικονομικού συστήματος.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ένα βασικό πρότυπο Πίνακα
Κοινωνικής Λογιστικής σε σχηματική μορφή. Οι λογαριασμοί που
εμφανίζονται στον Πίνακα είναι οι έξης: α) παραγωγικές δραστηριότητες,
β) συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο), γ) θεσμικοί τομείς
(νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημόσιος τομέας), δ) λογαριασμοί κεφαλαίου
(επενδύσεις-αποταμιεύσεις), ε) υπόλοιπος κόσμος (εισαγωγές-εξαγωγές).
Στο φατνίο Α1 παρουσιάζεται η ενδιάμεση ανάλωση. Οι
παραγωγικοί κλάδοι χρησιμοποιούν τους συντελεστές παραγωγής και
τους αμείβουν με μισθούς και κέρδη (καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα) τα
οποία αποτελούν την προστιθέμενη αξία (φατνίο Α2). Η προστιθέμενη αξία
μοιράζεται στους συντελεστές παραγωγής ανάλογα με την προσφορά του
κάθε συντελεστή (για τα νοικοκυριά φατνίο Β3, για τις επιχειρήσεις Β4,
για το δημόσιο Β5, για τον υπόλοιπο κόσμο Β7).
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Πίνακας 1. Βασικός Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής σε σχηματική μορφή

Ε

Δ

Α

Κλάδοι

Συντελεστέ Νοικοκυριά Επιχειρήσε Δημόσιο
ς
ις
Παραγωγής

Π

Α

Ν

Ε

Σ

Υπόλοιπος Σύνολο
Κεφαλαίο Κόσμος
υ
Λογ.

Προϊόντα Α1
Β1
Ενδιάμεσες
Χρήσεις

Γ1
Δ1
Ε1
ΣΤ1
Ζ1
Κατανάλωση Κατανάλωσ Κατανάλωσ Επενδύσει Εξαγωγές
η
η
ς

Η1
Συνολική
Ζήτηση

Συντελεστ Α2
ές
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Προστ.
ς
Αξίας

Γ2

Η2

Β2

Δ2

Ε2

ΣΤ2

Ζ2

Αμοιβές
Εισόδημα
Συντελεστώ Συντελεστ ών
ν Από τον
Υπ.Κ
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Β3

Σ

Διανομή
Εσόδων στα
Νοικοκυριά

Μεταβ. από Μεταβ. από
Επιχειρήσει Δημόσιο
ς

Επιχειρήσ Α4
ει ς

Β4
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Δ4

Ο

Γ3
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Ε3

Ε4

ΣΤ3

Ζ3
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Η4
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Επιχ.
Δημόσιο

Α5
Δημόσια
Έσοδα

Β5
Γ5
Δ5
Διανομή
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Εισόδημα
Δημοσίου

Λογ.

Α6

Β6

Ε6

ΣΤ6

Ζ6

Η6

Αποταμίευση

Αποταμιεύσεις

Ζ7

Η7

Δ

Α

Κεφαλαίο
υ

Γ6

Δ6

Αποταμίευση Αποταμίευσ Αποταη
μίευση

Υπόλοιπος Α7
Β7
Γ7
Δ7
Ε7
ΣΤ7
Κόσμος
Εισαγωγές Διανομή
Μεταβ. στον Μεταβ. στον Μεταβ. στον
Εσόδων στον
Υπ. Κ
Υπ. Κ
Υπ. Κ
Υπ. Κ
Σύνολο

Α8
Β8
Γ8
Συνολική Διανομή
Χρήση
Προσφορά Εισοδηματικ Εισοδήματος
ών ν Συντελ. Θεσμικού
Φορέων
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Ε8
ΣΤ8
Ζ8
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Σύνολο
Δαπάνες Υπ.
Εισοδήματος Εισοδήματος Επενδ.
Κόσμου
Σύνολο
Θεσμικού
Θεσμικού
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Πηγή: ΚΕΠΑ (2006)

Ένας Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής είναι εξ ορισμού Πίνακας διπλής
εισόδου. Για αυτό το λόγο το κάθετο άθροισμα της κάθε στήλης πρέπει να
ισούται με το οριζόντιο άθροισμα κάθε γραμμής. Σε έναν Πίνακα
Κοινωνικής Λογιστικής, τα αθροίσματα των στηλών αντιπροσωπεύουν
δαπάνες ενώ τα οριζόντια έσοδα. Αυτό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Οι δαπάνες της παραγωγής ισούνται με το άθροισμα των ενδιάμεσων
χρήσεων (Α1), της διανομής της προστιθέμενης αξίας, τα δημόσια έσοδα
και τις εισαγωγές. Το ποσό που προκύπτει αντιπροσωπεύει την συνολική
προσφορά.
Αντίστοιχα, η διανομή των εισοδημάτων των παραγωγικών συντελεστών
ισούται με την διανομή των εισοδημάτων στα νοικοκυριά, στις
επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και την αλλοδαπή.
Η χρήση του εισοδήματος των θεσμικών φορέων ισούται με το άθροισμα
της κατανάλωσης, της αποταμίευσης, τις μεταβιβάσεις στην αλλοδαπή.
Για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα πρέπει να προστεθούν οι φόροι
ενώ για τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση οι μεταβιβάσεις από΄τα
νοικοκυριά.
Επειδή, όπως αναφέρθηκε, ο Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής είναι
Πίνακας διπλής εισόδου, η συνολική προσφορά θα πρέπει να ισούται με
την συνολική ζήτηση η οποία είναι το άθροισμα των ενδιάμεσων χρήσεων
στην παραγωγή, της κατανάλωσης των θεσμικών φορέων, των
επενδύσεων και των εξαγωγών.
Αντίστοιχα, η διανομή των εισοδημάτων θα πρέπει να ισούται με
τα εισοδήματα των παραγωγικών συντελεστών, δηλαδή το άθροισμα της
182

Δύο Αιώνες Ελληνική Οικονομία. Μεταξύ Ανάπτυξης, Υπανάπτυξης και Αποανάπτυξης

διανομής της προστιθέμενης αξίας και των αμοιβών των παραγωγικών
συντελεστών που πληρώνονται στην αλλοδαπή.
Το σύνολο των επενδύσεων των θεσμικών φορέων ισούται με την
αποταμίευση των παραγωγικών συντελεστών και της αλλοδαπής.
Το Συνολικό Εισόδημα είναι το άθροισμα των εισοδημάτων των
νοικοκυριών και των μεταβιβάσεων. Από αυτό το εισόδημα τα νοικοκυριά
καταναλώνουν από τα προϊόντα-κλάδους παραγωγής (Γ1), μεταβιβάζουν
σε άλλα νοικοκυριά (Γ3), πληρώνουν άμεσους φόρους στο κράτος μαζί με
τις εισφορές για κοινωνική ασφάλιση (Γ5), μεταβιβάζουν χρήματα στον
υπόλοιπο κόσμο (Γ7) και το υπόλοιπο του εισοδήματος τους θεωρείται
αποταμίευση (Γ6). Με την ίδια λογική λειτουργούν και οι υπόλοιποι
θεσμικοί τομείς. Στο τέλος, το σύνολο των αποταμιεύσεων όλων των
θεσμικών τομέων θα πρέπει να είναι ίσο με το σύνολο των επενδύσεων της
οικονομίας. Η αποταμίευση του υπόλοιπου κόσμου είναι το έλλειμμα ή το
πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (ΚΕΠΑ, 2006).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δαπάνης, το ΑΕΠ αποτελεί το
άθροισμα της κατανάλωσης, των επενδύσεων και των εξαγωγών μείον
των εισαγωγών (φατνία Γ1+Δ1+Ε1+ΣΤ1+Ζ1-Α7). Από την πλευρά των
εσόδων, το ΑΕΠ αποτελεί άθροισμα της προστιθέμενης αξίας συν τους
καθαρούς έμμεσους φόρους (φατνία Α2+Α5).
Οι χρηματικοί πόροι που χρειάζονται οι θεσμικοί τομείς για την
χρηματοδότηση των αποκτημένων κεφαλαιουχικών αγαθών (φατνίο ΣΤ1)
προέρχεται από τις δικές τους αποταμιεύσεις (φατνία Γ6, Δ6, Ε6). Το
σύνολο αυτών των πόρων αυξάνεται με εξωτερικό δανεισμό. Έτσι, το
σύνολο των αποταμιεύσεων των θεσμικών τομέων συν των πόρων που
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προέρχονται από το εξωτερικό (που είναι το έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών), χρηματοδοτούν τις επενδύσεις (ΚΕΠΑ, 2006).
Στα φατνία Β3, Β4, Β5 και Β7 εμφανίζεται η διανομή της
προστιθέμενης αξίας παραγωγής στους θεσμικούς τομείς. Έτσι στο
φατνίο Β3 καταγράφεται η διανομή εσόδων στα νοικοκυριά, στο φατνίο
Β4 η διανομή εσόδων στις επιχειρήσεις, στο φατνίο Β5 η διανομή εσόδων
στο δημόσιο και στο Β7 η διανομή εσόδων στον υπόλοιπο κόσμο. Το σύνολο
της διανομής των εισοδηματικών συντελεστών παραγωγής εμφανίζεται
στο φατνίο Β8. Οι θεσμικοί τομείς εμφανίζονται εδώ ως κάτοχοι των
συντελεστών

παραγωγής,

επομένως

μόνο

αυτοί

μπορούν

να

συσσωρεύουν κεφάλαιο, να διαθέτουν τις υπηρεσίες των συντελεστών
της παραγωγής και να εισπράττουν αμοιβές με τη μορφή μισθών και
ημερομισθίων, ενοικίων και κερδών (Οικονομίδης, Χ., 2007).
Στα φατνία Γ1 ,Δ1, Ε1 εμφανίζεται η κατανάλωση των θεσμικών
τομέων. Για τα νοικοκυριά φατνίο Γ1, για της επιχειρήσεις φατνίο Δ1 και
για το δημόσιο φατνίο Ε1. Στα φατνία Γ6, Δ6, Ε6, Ζ6 εμφανίζεται η
αποταμίευση των θεσμικών τομέων. Για τα νοικοκυριά φατνίο Γ6, για τις
επιχειρήσεις φατνίο Δ6 και για το δημόσιο φατνίο Ε6 και για τον υπόλοιπο
κόσμο Ζ6. Στα φατνία Δ3, Ε3, και Ζ3 καταγράφονται οι μεταβιβάσεις από
τους θεσμικούς τομείς στα νοικοκυριά. Στο φατνίο Ε4 εμφανίζονται οι
μεταβιβάσεις από το δημόσιο στις επιχειρήσεις. Στα φατνία Γ5 και Δ5
εμφανίζονται οι πληρωμές (φόροι, κοινωνικές ασφάλειες) από τα
νοικοκυριά και οι πληρωμές από τις επιχειρήσεις (άμεσοι φόροι) προς το
δημόσιο αντίστοιχα. Στα φατνία Γ7, Δ7 και Ε7 εμφανίζονται οι
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μεταβιβάσεις προς τον υπόλοιπο κόσμο. Για τα νοικοκυριά Γ7, για τις
επιχειρήσεις Δ7 και για το δημόσιο Ε7.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το σύνολο της κάθε γραμμής θα
πρέπει να είναι ίσο με το σύνολο της αντίστοιχης στήλης. Έτσι, το σύνολο
της προσφοράς θα πρέπει να είναι ίσο με το σύνολο της ζήτησης, η
συνολική ζήτηση αποτελεί το άθροισμα των φατνίων Α1, Γ1, Δ1, Ε11, ΣΤ1.
7.3 Ο Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής για την Ελλάδα για το
Έτος 2010
Παρακάτω παρουσιάζεται ο Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής με
οικονομικά στοιχεία για την Ελλάδα για το έτος 2010 (βλέπε Οικονομίδης,
Α. & Οικονομίδης, Χ., 2017). Για τη δημιουργία του Πίνακα έχουν
χρησιμοποιηθεί στοιχεία από τον Συμμετρικό Πίνακα Εισροών-Εκροών
(SIOT) καθώς και τους Ετήσιους Λογαριασμούς του αντίστοιχου έτους,
όπως αυτοί δημοσιεύτηκαν από την Eurostat. Ο Πίνακας αποτελείται από
τα τεταρτημόρια Α, Β, Γ και Δ (Σχήμα 2).
Α

Β

Γ

Δ

Σχήμα 2
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Στο τεταρτημόριο Α εμφανίζεται η ενδιάμεση κατανάλωση από 64
κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Εμφανίζονται, δηλαδή, όλες οι
παραγωγικές δραστηριότητες, από τις πρώτες ύλες μέχρι και το τελικό
προϊόν. Το κάθε στοιχείο ανά στήλη αποτελεί την ποσότητα της πρώτης
ύλης που εισήχθη από τον αντίστοιχο κλάδο, ενώ η κάθετη άθροιση τους
μας δίνει το παραγόμενο προϊόν ανά κλάδο (Οικονομίδης, Α., 2016).
Αντίστοιχα, η οριζόντια άθροιση ανά γραμμή δείχνει την ενδιάμεση
κατανάλωση κατά κλάδο. Η συνολική ενδιάμεση ανάλωση ανέρχεται σε
146.882 εκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα για έτος 2010.
Στο τεταρτημόριο Β εμφανίζονται οι Αρχικές Κατηγορίες Εισροών,
η Κατανομή του Πρωτογενούς Εισοδήματος, η Δευτερογενής Κατανομή
του Εισοδήματος και η Χρήση του Διαθέσιμου εισοδήματος. Στο ίδιο
εμφανίζονται ο Λογαριασμός Κεφαλαίου αλλά και ο Υπόλοιπος Κόσμος.
Οι Αρχικές κατηγορίες εισροών συνιστούν τους συντελεστές της
παραγωγής και αποτελούνται από τους λογαριασμούς: 1) Αποζημίωση
των εργαζομένων, 2) Άλλοι φόροι στην παραγωγή μείον άλλες επιδοτήσεις
στην παραγωγή, 3) Λειτουργικό πλεόνασμα, καθαρό.
Στην κατανομή του Πρωταρχικού Εισοδήματος καταγράφεται η
διανομή του εισοδήματος στους θεσμικούς τομείς. Η Δευτερογενής
κατανομή του Εισοδήματος καταγράφει την ανακατανομή του εθνικού
εισοδήματος από τις τρέχουσες μεταβιβάσεις (τρέχοντες φόροι
εισοδήματος, πλούτου κλπ., κοινωνικές εισφορές και παροχές και άλλες
τρέχουσες μεταβιβάσεις) (Leadership group SAM, 2003). Η Χρήση του
Διαθέσιμου Εισοδήματος δίνει πληροφορίες για το πώς οι θεσμικοί τομείς
καταναλώνουν το εισόδημα.
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Όλοι οι λογαριασμοί του Πίνακα Κοινωνικής Λογιστικής
αποτιμώνται σε βασικές τιμές, όπως αυτοί προέκυψαν από τον
Συμμετρικό Πίνακα Εισροών–Εκροών και τους Εθνικούς Λογαριασμούς
για την Ελλάδα για το έτος 2010.
Οι παραπάνω κατηγορίες εισοδήματος διανέμονται κατανέμονται
στους θεσμικούς τομείς της οικονομίας, ήτοι, τους λογαριασμούς: 1)
Νοικοκυριά, 2) Μη Χρηματοδοτικές Επιχειρήσεις, 3) Χρηματοδοτικές
Επιχειρήσεις, και 4) την Γενική Κυβέρνηση. Στη Χρήση του Διαθέσιμου
Εισοδήματος εμφανίζεται η κατανάλωση του κάθε θεσμικού τομέα. Για τα
Νοικοκυριά 156.163 εκ. ευρώ, για τις Μη Χρηματοδοτικές Επιχειρήσεις και
για τις Χρηματοδοτικές Επιχειρήσεις 0, και για την Γενική Κυβέρνηση
40.750 εκ. ευρώ.
Στον Λογαριασμό του Κεφαλαίου εμφανίζεται πάλι η συμμέτοχη
των θεσμικών τομέων, όπως και προηγουμένως. Ο Λογαριασμός του
Κεφαλαίου χωρίζεται δηλαδή σε Νοικοκυριά, Μη Χρηματοδοτικές
Επιχειρήσεις,

Χρηματοδοτικές

Επιχειρήσεις

και

την

Γενική

Κυβέρνηση.Λόγω έλλειψης στοιχείων δεν έχουμε λεπτομερειακά το ποσό
της συμμετοχής των θεσμικών τομέων στις επενδύσεις ανά κλάδο παρά
μόνο τη συνολική επένδυση αυτών, έτσι, δίπλα σε αυτά εμφανίζεται η
συνολική επένδυση των θεσμικών τομέων. Η συνολική επένδυση
ανέρχεται σε 35.655 εκ. ευρώ.
Ο λογαριασμός «Υπόλοιπος Κόσμος» διακρίνεται σε τρέχων και
κεφαλαίου. Στον «Τρέχοντα» εμφανίζονται οι εξαγωγές της Ελληνικής
οικονομίας οι οποίες για το 2010 ανήλθαν σε 49.414 εκ. ευρώ.
Η τελική ζήτηση αποτελεί την οριζόντια άθροιση

του

τεταρτημόριου Α και Β, ήτοι, του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας,
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της κατανάλωσης των θεσμικών τομέων, των επενδύσεων και των
εξαγωγών. Η τελική ζήτηση θα πρέπει να είναι ίση με τη συνολική
προσφορά η οποία αποτελεί την κάθετη άθροιση του τεταρτημόριου Α και
Γ. Η τελική ζήτηση ισούται με την προσφορά και ανέρχεται σε 428.864 εκ.
ευρώ.
Στο τεταρτημόριο Γ εμφανίζεται η Προστιθέμενη Αξία με την
μορφή των λογαριασμών: 1) Αποζημίωση των εργαζομένων, 2) Άλλοι φόροι
στην παραγωγή μείον άλλες επιδοτήσεις στην παραγωγή, 3) Λειτουργικό
πλεόνασμα, καθαρό. Στην Πρωτογενή Διανομή του Εισοδήματος, στον
λογαριασμό Γενική Κυβέρνηση καταγράφονται οι φόροι μείον
επιδοτήσεις προϊόντων ανά κλάδο.
Για την Προστιθέμενη Αξία, η Αποζημίωση των εργαζομένων για
το 2010 είναι 80.493 εκ. ευρώ, οι Άλλοι φόροι στη παραγωγή μείον άλλες
επιδοτήσεις -2.343 εκ. ευρώ, και τέλος το Λειτουργικό πλεόνασμα,
καθαρό, είναι 81.425 εκ. ευρώ.
Ακριβώς από κάτω εμφανίζεται ο Λογαριασμός του Κεφαλαίου, ο
οποίος αποτελείται από τα Νοικοκυριά, τις Μη Χρηματοδοτικές
Επιχειρήσεις, τις Χρηματοδοτικές Επιχειρήσεις και την Γενική Κυβέρνηση.
Στο κελί με την ονομασία Συνολικό κεφάλαιο εμφανίζονται οι αποσβέσεις
ανά κλάδο. Οι συνολικές αποσβέσεις ανέρχονται σε 35.647 εκ. ευρώ.
Στο λογαριασμό Υπόλοιπος Κόσμος τρέχων καταγράφονται οι εισαγωγές
τις Ελληνικής οικονομίας. Για το έτος 2010 οι εισαγωγές είναι 70.020 εκ.
ευρώ.
Στο τεταρτημόριο Δ παρουσιάζεται η κατανομή του εισοδήματος
στους θεσμικούς τομείς της οικονομίας. Η Προστιθέμενη Αξία, η Κατανομή
του Πρωτογενούς Εισοδήματος, η Δευτερογενής Κατανομή του
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Εισοδήματος, η Χρήση του Διαθέσιμου Εισοδήματος, ο Λογαριασμός του
Κεφαλαίου και ο Υπόλοιπος Κόσμος του τεταρτημόριου Β και του
τεταρτημόριου Γ, εμφανίζονται ως σημείο τομής στο τεταρτημόριο Δ.
Στο τεταρτημόριο Δ καταγράφονται οι συναλλαγές και μεταφορές
εισοδήματος

μεταξύ

των

Νοικοκυριών,

των

Χρηματοδοτικών

Επιχειρήσεων, των Μη Χρηματοδοτικών Επιχειρήσεων, την Γενική
Κυβέρνηση και τον Υπόλοιπο Κόσμο.
Η δημιουργία του εισοδήματος εμφανίζεται εκεί όπου τέμνονται οι
Αρχικές Εισροές Εισοδήματος του τεταρτημόριου Β με την Πρωτογενή
Κατανομή του Εισοδήματος του τεταρτημόριου Γ και ανέρχεται σε 159,321
εκ. ευρώ.
Το εθνικό εισόδημα, καθαρό καταγράφεται εκεί όπου τέμνεται η
Πρωτογενής Κατανομή του Εισοδήματος του τεταρτημόριου Β με τη
Δευτερογενή Κατανομή του Εισοδήματος του τεταρτημόριου Γ. Το εθνικό
εισόδημα, καθαρό είναι 180,269 εκ. ευρώ.
Το διαθέσιμο εισόδημα, καθαρό για την Ελλάδα για το έτος 2010
είναι 178,718 εκ. ευρώ και καταγράφεται εκεί όπου τέμνεται η
Δευτερογενής Κατανομή του Εισοδήματος του τεταρτημόριου Β με την
Χρήση του Διαθέσιμου Εισοδήματος του τεταρτημόριου Γ.
Η καθαρή αποταμίευση της Ελληνικής οικονομίας για τους
θεσμικούς τομείς εμφανίζεται εκεί όπου τέμνονται η Χρήση του
Διαθέσιμου Εισοδήματος του τεταρτημόριου B και ο Λογαριασμός του
Κεφαλαίου του τεταρτημόριου Γ, έτσι, για τα Νοικοκυριά η αποταμίευση
αποτελεί αρνητικό μέγεθος -13.234 εκ. ευρώ, για τις Μη Χρηματοδοτικές
εταιρίες 6.479 εκ. ευρώ, για τις Χρηματοδοτικές εταιρίες 6.775 εκ. ευρώ,
και για την Γενική Κυβέρνηση -25.104 εκ. ευρώ.
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Τέλος, το τρέχων εξωτερικό ισοζύγιο εμφανίζεται εκεί που
τέμνεται ο λογαριασμός Υπόλοιπος Κόσμος (τρέχων) του τεταρτημόριου
Β με τον λογαριασμό Υπόλοιπος Κόσμος (κεφαλαίου) του τεταρτημόριου
Γ, και ανέρχεται σε 28,393 εκ. ευρώ.
Πίνακας 2. Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής για την Ελλάδα για το έτος 2010 σε
σχηματική μορφή, σε βασικές τιμές, εκατ. Ευρώ
1

Προϊόντα

2

3

Παραγωγή

Αρχικές
Διανομή
του Δευτερογενείς Χρήση
του
Εισροές
του Πρωτογενούς Διανομή
του Διαθέσιμου
Εισοδήματος Εισοδήματος Εισοδήματος Εισοδήματος

(Βιομηχανίες)

1
Προϊόντα

Εμπορικά
μεταφορικά
κέρδη

Παραγωγή

Προϊόν

2

(Βιομηχανίες)

(παραγωγής)

3

Αρχικές Εισροές
του Εισοδήματος

4

5

και Ενδιάμεση Ανάλωση

203.803

ΚΑΘΑΡΗ
ΠΡΟΣΤΗΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ
159.575

Διανομή
του Φόροι
μείον
Πρωτογενούς
επιδοτήσεις
Εισοδήματος
προϊόντων

6

Τελική
κατανάλωση

156.163

351.385

26.930

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΟ
159.322

5

4

Δευτερογενείς
Διανομή
του
Εισοδήματος

Εισόδημα
περιουσίας
41.335

ΕΘΝΙΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΟ
180.270
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6

Χρήση
του
Διαθέσιμου
Εισοδήματος

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΘΑΡΟ
178.719

7

8

9

Λογαριασμός
Κεφαλαίου

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ
-25.010

Σύνολο
του
λογαριασμού του
Κεφαλαίου

Ανάλωση
κεφαλαίου

παγίου

35.647

Υπόλοιπος

Εισαγωγές
Κόσμος (Τρέχων) αγαθών
υπηρεσιών

και

70.020

Εισόδημα
περιουσίας και Τρέχουσες
Εισόδημα
φόροι
μείον μεταβιβάσεις
εξαρτημένης
εργασίας προς επιδοτήσεις
προς
την
την αλλοδαπή παραγωγής
αλλοδαπή
προς την
453
3.615
Αλλοδαπή
11.794

10

Υπόλοιπος
Κόσμος
(Κεφαλαίου)

7

8

9

Λογαριασμός Κεφαλαίου

Σύνολο του λογαριασμού
του Κεφαλαίου
Υπόλοιπος

10

Υπόλοιπος
(Κεφαλαίου)

Κόσμος
(Τρέχων)

1

Προϊόντα

Ακαθάριστος σχηματισμός Εξαγωγές
παγίου κεφαλαίου
αγαθών
υπηρεσιών
39.185

και

49.414

2
Κλάδοι

3

Αρχικές Εισροές
του Εισοδήματος

Εισόδημα
εξαρτημένης
εργασίας από την
αλλοδαπή
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4

Διανομή
του
Πρωτογενούς
Εισοδήματος

5

Δευτερογενείς
Διανομή
του
Εισοδήματος

6

Χρήση
του
Διαθέσιμου
Εισοδήματος

Εισόδημα
περιουσίας και
φόροι
μείον
επιδοτήσεις
προϊόντων από
την αλλοδαπή
5.812
Τρέχουσες
μεταβιβάσεις
από
την
αλλοδαπή 2.064

7

8

Λογαριασμός
Κεφαλαίου

Μεταβιβάσεις κεφαλαίου

Καθαρή
υποχρεώσεων

3.797

ανάληψη

Μεταβιβάσεις
κεφαλαίου από
αλλοδαπή

24.473

την

4.137

Σύνολο
του
λογαριασμού του
Κεφαλαίου

ΚΑΘΑΡΗ
ΔΑΝΕΙΩΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΛΗΨΗ
ΤΗΣ

24.473
Υπόλοιπος
9
10

Κόσμος (Τρέχων)
Υπόλοιπος
Κόσμος

Μεταβιβάσεις
κεφαλαίου ΤΡΕΧΟΝ
προς την αλλοδαπή
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
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(Κεφαλαίου)

28.392

Πηγή: Οικονομίδης, Α. και Οικονομίδης, Χ. (2017) και Eurostat (1996)

7.4 Η Αναπαραγωγή της Οικονομίας
Με

τον

όρο

Αναπαραγωγή

της

Οικονομίας

εννοούμε

την

ικανότητα/δυνατότητα του συστήματος να παράγει με ίδια μέσα τα
απαραίτητα για την διατήρησή του.
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Η Αναπαραγωγή διακρίνεται σε «απλή» και «διευρυμένη». Με τον
όρο «απλή αναπαραγωγή» εννοείται η απλή αντικατάσταση των
φθαρμένων μέσων παραγωγής με ίση ποσότητα νέων μέσων, ενώ με τον
όρο «διευρυμένη αναπαραγωγή» εννοείται η αντικατάστασή τους με
μεγαλύτερη ποσότητα νέων μέσων.
Μια πρώτη, προσπάθεια αποτύπωσης της διαδικασίας αυτής
γίνεται στα μέσα του 18ου αιώνα (συγκεκριμένα στα 1754) στο Tableau
Economique του Francois Quesnay. Στο έργο αυτό, το οποίο γενικά
θεωρείται ως το πρώτο σύστημα εισροών – εκροών, παρουσιάζονται οι
κοινωνικές τάξεις της εποχής στις οποίες αποδίδονται συγκεκριμένες
οικονομικές λειτουργίες.
Στο Tableau Economique έχει βασιστεί ο Μαρξ όπως αργότερα
ο Leontief, για να διατυπώσουν τις δικές τους θεωρίες για την
αναπαραγωγή.
Το βασικό ζητούμενο/ερώτημα με το οποίο ασχολείται ο Μαρξ
είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να κατανεμηθεί το συνολικό προϊόν
ώστε να μπορεί να παραχθεί προϊόν και την επόμενη χρονιά. Για να
προχωρήσει με την ανάλυσή του, ο Μαρξ υποθέτει ότι η οικονομία έχει
δύο τομείς, έναν που παράγει Μέσα Παραγωγής τα οποία
χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία και έναν δεύτερο ο
οποίος παράγει Καταναλωτικά Αγαθά που χρησιμοποιούνται τόσο από
τους κεφαλαιοκράτες όσο και από τους εργάτες
Στην ανάλυση του Μαρξ υποτίθεται ότι το προϊόν που παράγεται
κάθε έτος εν μέρει αναπληρώνει αποσβεσμένο κεφάλαιο και εν μέρει
παράγει καταναλωτικά αγαθά τα οποία καταναλώνονται και από τους
εργάτες και από τους κεφαλαιοκράτες.
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Έτσι, λοιπόν, ισχύει ότι:
Ο Τομέας Ι (Παραγωγής Μέσων Παραγωγής) C1 +V1 + S1 = X1
Ο Τομέας ΙΙ (Παραγωγής Καταναλωτικών Προϊόντων) C2 +V2 +S2 = X2
όπου
C : το αποσβεσμένο σταθερό κεφάλαιο στην παραγωγή
V: το αναλωθέν μεταβλητό κεφάλαιο στην παραγωγή
S: η υπεραξία που δημιουργείται κατά την παραγωγή
X: η αξία της εκροής
7.4.1 Απλή Αναπαραγωγή
Κατά τον Μαρξ η συνθήκη για να μπορέσουν οι κεφαλαιοκράτες να
αναπαράγουν το προϊόν στην ίδια κλίμακα όπως το προηγούμενο έτος
είναι η εκροή (Προσφορά) του Τομέα Ι (Παραγωγής Μέσων Παραγωγής)
να ισούται με την ζήτηση για Μέσα παραγωγής και από τους δύο τομείς,
δηλαδή:
Τομέας Ι

C1+V1+S1 = C1 +C2

Αντίστοιχα, για τον Τομέα ΙΙ (Παραγωγής Καταναλωτικών
Προϊόντων) θα πρέπει η εκροή (προσφορά) του τομέα να ισούται με την
ζήτηση των εργαζόμενων για καταναλωτικά αγαθά και την ζήτηση για
καταναλωτικά αγαθά των κεφαλαιοκρατών που αγοράζουν με την
υπεραξία που καρπώνονται από την εργασία των εργατών στα πλαίσια
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, δηλαδή:
Τομέας ΙΙ

C2+ V2 +S2 = V1+ V2 + S1 + S2

Οι συνθήκες ισορροπίας που προκύπτουν είναι οι εξής:
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Τομέας Ι

V1+S1 = C2

(προσφορά = ζήτηση)

Τομέας ΙΙ
C2 = V1 + S1
(προσφορά = ζήτηση)
Η ισχύς των συνθηκών ισορροπίας διασφαλίζει ότι η οικονομία
παράγει την ίδια ποσότητα προϊόντος και το επόμενο έτος. Εντούτοις, ο
Μαρξ φθάνει στο συμπέρασμα ότι η μη ικανοποίηση των συνθηκών αυτών
σημαίνει ότι στον μεν Τομέα Ι (Παραγωγής Μέσων Παραγωγής) η
προσφορά Μέσων Παραγωγής υπολείπεται της ζήτησης ενώ στον Τομέα
ΙΙ (Καταναλωτικών Αγαθών) η προσφορά καταναλωτικών Αγαθών
υπολείπεται της ζήτησής τους.

Σχήμα 3. Η Απλή Αναπαραγωγή κατά Μαρξ
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7.4.2 Διευρυμένη Αναπαραγωγή
Η απλή αναπαραγωγή είναι μεν χρήσιμη ως αναλυτικό εργαλείο, όμως, δεν
αποτελεί, ρεαλιστική περιγραφή μιας οικονομίας και αυτό διότι το κύριο
χαρακτηριστικό της καπιταλιστικής παραγωγής είναι η τάση για
μεγέθυνσης της, χωρίς, βέβαια, να αποκλείονται περίοδοι στασιμότητας
ή/και συρρίκνωσης.
Η τάση αυτή

του

καπιταλιστικού

τρόπου

παραγωγής

περιγράφεται καλύτερα στο σχήμα της διευρυμένης αναπαραγωγής. Σε
αυτή την περίπτωση υποτίθεται ότι οι κεφαλαιοκράτες δεν
καταναλώνουν όλο το εισόδημά τους αλλά μέρος αυτού το αποταμιεύουν.
Αυτό δίνει την δυνατότητα στον κεφαλαιοκράτη να επενδύσει σε μέσα
παραγωγής και, δεδομένου ότι κατά τον Μαρξ η αποταμίευση ισούται με
την επένδυση, τότε μπορούμε να μιλάμε για

συσσώρευση παγίου

κεφαλαίου η οποία είναι η προϋπόθεση για την διευρυμένη αναπαραγωγή.
Αυτό συμβαίνει διότι η επένδυση σε μέσα παραγωγής θα αυξήσει την
δυνατότητα του συστήματος να παράξει ένα όλο και αυξανόμενο προϊόν.
Υποθέτουμε ότι η προσφορά εργασίας προσαρμόζεται άμεσα και πλήρως
στην ζήτηση καθώς επίσης ότι το ποσοστό υπεραξίας κοινό στους δύο
τομείς και ίσο με 100%.
Ο Μαρξ υπέθεσε ότι στον Τομέα Ι (Παραγωγής Μέσων
Παραγωγής) ένα μέρος της υπεραξίας (συγκεκριμένα υπέθεσε το 50%)
επανάεπενδύεται ως κεφάλαιο ενώ το υπόλοιπο δαπανάται σε
Καταναλωτικά Αγαθά. Ο Τομέας ΙΙ (Παραγωγής Καταναλωτικών Αγαθών)
δέχεται τις αποφάσεις του Τομέα Ι όσον αφορά την κατανάλωση του και
προσαρμόζει κατάλληλα τις δικές του αποφάσεις. ι
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Ο Τομέας Ι κάθε φορά επενδύει ένα μέρος της υπεραξίας σε
σταθερό και σε μεταβλητό κεφάλαιο σε συγκεκριμένη αναλογία η οποία
προσδιορίζεται από την «οργανική σύνθεση του κεφαλαίου» (Σημ. ως
οργανική σύνθεση του κεφαλαίου ορίζεται ο λόγος του σταθερού
κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην παραγωγή προς το συνολικό
κεφάλαιο (σταθερό και μεταβλητό). Το εναπομείναν τμήμα της υπεραξίας
κατανέμεται στους κεφαλαιοκράτες οι οποίοι το χρησιμοποιούν στον
Τομέα ΙΙ (Παραγωγής Καταναλωτικών Αγαθών) για να αγοράσουν
καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες.
Ο Τομέας ΙΙ με την σειρά του, χρησιμοποιεί μέρος της υπεραξίας
που παράγεται για να αγοράσει από τον Τομέα Ι Μέσα Παραγωγής ενώ το
υπόλοιπο το χρησιμοποιεί για την κατανάλωση καταναλωτικών
προϊόντων. Την ίδια στιγμή, ο Τομέας ΙΙ ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη
ζήτηση του Τομέα και αυξάνει την παραγωγή του για να την καλύψει.
Με την διαδικασία αυτή, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η
επένδυση μέρος της υπεραξίας, επιτυγχάνεται η διευρυμένη εκδοχή της
αναπαραγωγής.
7.5 Σύγκριση των Βασικών Μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας
μεταξύ των Ετών 2010 και 2015
Μια σύγκριση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας μεταξύ των
ετών 2010 και 2015 δείχνει το μέγεθος της επίπτωσης της κρίσης. Μέσα
στην πενταετία το καθαρό προϊόν μειώθηκε κατά 20.22% από €351.385 σε
€280.315 ενώ αντίστοιχα οι φόροι επί των προϊόντων παρουσίασαν
μείωση της τάξης του 55.25% από €26.930 σε €12.051. Η μείωση αυτή
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αντανακλά την ύφεση της ελληνικής οικονομίας και την μείωση των
εισοδημάτων. Η Καθαρή Προστιθέμενη Αξία μειώθηκε από €159.575 το
2010 σε €125.738 το 2015 (μείωση 21.20%). Επίσης διαπιστώνεται μείωση
της ενδιάμεσης κατανάλωσης από €156.163 το 2010 σε €116.710 το 2015.
Οι Εισαγωγές υπέστησαν και αυτές σημαντική μείωση από €70.020 το
2010 σε €55.827 το2010 (μείωση 20.27%). Αντιθέτως, αύξηση
παρουσίασαν οι εξαγωγές. Συγκεκριμένα, ενώ το 2010 οι εξαγωγές ήταν
€49.414 το 2015 έφθασαν στα €55.999, παρουσιάζοντας αύξηση της
τάξης του 13.33% η οποία μπορεί μεν να υπολείπεται της κατά 21.96%
μείωσης της Τελικής Κατανάλωσης [(203.803 – 159.057)/203.803] ήταν,
όμως, αρκετή για να παρουσιάσει το εμπορικό ισοζύγιο βελτιωμένη
εικόνα [Εισαγωγές: €55.827 Εξαγωγές: €55.999].
Όσον αφορά την «Δημιουργία Εισοδήματος», τα στοιχεία δείχνουν
μια σημαντική μείωση μεταξύ 2010 και 2015. Συγκεκριμένα, πέραν της
μείωσης της Καθαρής Προστιθέμενης Αξίας που επισημάνθηκε
προηγουμένως, σημαντικής μείωση παρουσιάζει και το δημιουργημένο
εισόδημα. Ενώ το 2010 ήταν €159.322, πέντε έτη αργότερα ήταν €125.137
(μείωση 21.46%)
Το «Καθαρό Εθνικό Εισόδημα» παρουσιάζει και αυτό σημαντική
μείωση. Συγκεκριμένα, από €180.270 το 2010 μειώνεται στα 2015 σε
€146.628 (18.66%).
Το «Εισόδημα από Ιδιοκτησία» μειώθηκε από €41.335 (2010) σε
€20.691 (2015) (μείωση 49.94 %) ενώ αυτό «προς την Αλλοδαπή» από
€11.794 (2010) σε €5.029 (2015) (μείωση 57.36%). Εντούτοις, το
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«Εισόδημα από Ιδιοκτησία από την Αλλοδαπή» δεν παρουσιάζει
σημαντική μεταβολή, ήτοι από €5.812 το 2010 μειώθηκε σε €5.750 το 2015
το οποίο σημαίνει μείωση της τάξης μόλις του 1.1%.
Η Διανομή του Πρωτογενούς Εισοδήματος παρουσιάζει και αυτή
σημαντικές μεταβολές μέσα στην πενταετία. Συγκεκριμένα, οι «Φόροι
(μείον επιδοτήσεις) στην παραγωγή» υπέστησαν σημαντική μείωση από
€26.930 το 2010 σε €18.944 το 2015 (μείωση 29.65%).
Οι «Τρέχουσες Συναλλαγές» ενώ στα 2010 ήταν στα €108.496
πέντε έτη αργότερα μειώθηκαν κατά €24.518 (μείωση 22.60%). Πιο
αναλυτικά, οι «Τρέχουσες Συναλλαγές προς την Αλλοδαπή» μειώθηκαν
από €3.615 σε €2.252 ενώ οι «Τρέχουσες Συναλλαγές από την Αλλοδαπή»
μειώθηκαν από €2.064 σε €1.442.
Η πιο χαρακτηριστική μεταβολή ήταν η μείωση στο «Καθαρό
Διαθέσιμο Εισόδημα» το οποίο από €178.719 το 2010 μειώθηκε σε μόλις
€157.906 το 2015. Η μείωση αυτή ήταν της τάξης του 11.64% και δείχνει
την δραματική μείωση του βιοτικού επιπέδου.
Εξίσου σημαντική είναι η μείωση στην «Τελική Κατανάλωση» η
οποία από €203.803 το 2010 μειώθηκε σε €171.145 το 2015 (μείωση
16.02%). Το έλλειμμα από €25.084 το 2010 μειώθηκε σε €13.239 το 2015
(μείωση 47.22%). Η μείωση των αποθεμάτων είναι σημαντική.
Συγκεκριμένα, ενώ το 2010 τα αποθέματα μειώθηκαν κατά €230, το 2015
παρατηρήθηκε μείωση €2.380. Η κρίση αντικατοπτρίζεται και στις
«Μεταβιβάσεις Κεφαλαίου» οι οποίες ενώ το 2010 ήταν €3.797, πέντε
χρόνια αργότερα αυξήθηκαν σε €6.917. Η αύξηση αυτή συνάδει με την
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αντίστοιχη μείωση στις «Μεταβιβάσεις Κεφαλαίου προς την Αλλοδαπή» οι
οποίες μειώθηκαν από €218 το 2010 σε μόλις €95 το 2015.
Ο λογαριασμός «Net Incurrence of Liabilities» ο οποίος
ταυτίζεται με τον «Καθαρό δανεισμό» υπέστη σημαντική μείωση κατά
85.03% (ή από €24.473 το 2010 σε μόλις €3.663 το 2015).

7.6 Η Αναπαραγωγή της Οικονομίας και ο «Καθαρός
Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου»
Από την ως άνω ανάλυση, γίνεται σαφές ότι το κρίσιμο στοιχείο για την
αναπαραγωγή είναι η Δημιουργία Παγίου Κεφαλαίου. Από την Δημιουργία
Παγίου Κεφαλαίου εξαρτάται η δυνατότητα της οικονομίας να διατηρήσει
ή να αυξήσει την παραγωγή.
Όμως, η Δημιουργία Παγίου Κεφαλαίου με την σειρά της εξαρτάται
από την Αποταμίευση η οποία για την ελληνική οικονομία το 2010 ήταν
αρνητικό νούμερο. (Αρνητική αποταμίευση)
Δεδομένου, όμως, ότι η Αποταμίευση σχετίζεται τόσο με το
Διαθέσιμο Εισόδημα όσο και με την Κατανάλωση και τα Εισοδήματα της
περιόδου, θα πρέπει να εξετασθούν όλα αυτά τα μεγέθη προκειμένου να
φανεί με σαφήνεια η δυνατότητα αναπαραγωγής της οικονομίας.
Όσον αφορά την Πρωτογενή Διανομή του εισοδήματος και
ειδικότερα το «Καθαρό Εθνικό Εισόδημα», αυτό παρουσιάζει σημαντική
μείωση της τάξης του 25.68% και συγκεκριμένα από €143.799 το2010 σε
€106.877 το 2015.
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Λίγο μεγαλύτερη μείωση της τάξης του 28.85% παρουσιάζει το «Καθαρό
Διαθέσιμο Εισόδημα» από €149,819 το 2010 σε €106,593 το 2015 ενώ η
«Χρήση του Διαθέσιμου Εισοδήματος»
Όσον αφορά τη Κατανάλωση παρατηρείται μια σημαντική μείωση
μεταξύ των ετών 2010 και 2015. Συγκεκριμένα, ενώ το 2010 η κατανάλωση
ανέρχονταν σε €203.803 το 2015 ανέρχονταν σε μόλις €171.145. Αυτό
αντιπροσωπεύει μείωση της τάξης του 16.03% μέσα σε πέντε μόλις
έτη.Όσον αφορά τον κρίσιμο για την αναπαραγωγή της οικονομίας
«Καθαρό Σχηματισμό Παγίου Κεφαλαίου» παρατηρείται επιδείνωση της
κατάστασης από το 2010 στο 2015. Πιο συγκεκριμένα, στα 2010 ο
«Ακαθάριστος

Σχηματισμός

Κεφαλαίου»

ήταν

€39.185

με

την

«Κατανάλωση Παγίου Κεφαλαίου» να ανέρχεται σε €35.647. Ως
αποτέλεσμα, ο «Καθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου» ανήλθε σε
€3.538.
Την επόμενη πενταετία παρουσιάζεται μείωση του παγίου
κεφαλαίου στην οικονομία. Ο «Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου»
ανήλθε σε €20.490 ενώ η «Κατανάλωση Παγίου Κεφαλαίου» σε €30.875
γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ο «Καθαρός Σχηματισμός Παγίου
Κεφαλαίου» να παρουσιάσει αρνητικό πρόσημο και να ανέλθει σε €10.385.
Μια τέτοια εξέλιξη είναι ανησυχητική διότι δείχνει πως η
παραγωγική βάση της οικονομίας συρρικνώνεται υπονομεύοντας την
δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης.
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, έχει βελτιωθεί το Εμπορικό Ισοζύγιο.
Έτσι, οι Εισαγωγές μειώθηκαν ενώ αντίστοιχα, αυξήθηκαν οι Εξαγωγές.
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7.7 Συμπεράσματα

1.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι είναι εφικτή η
διερεύνηση της αναπαραγωγής μιας οικονομίας μέσω της
ανάλυσης των στοιχείων που παρουσιάζονται σε ένα ΠΚΛ.

2.

Ο «Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου» δίνει την
δυνατότητα να διαπιστωθεί ο βαθμός αναπαραγωγής μιας
οικονομίας.

3.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού των
κατάλληλων μέτρων που θα πραγματοποιήσουν την
αναπαραγωγική δυνατότητα μιας οικονομίας και τα στοιχεία
που την προσδιορίζουν.

4.

Ακόμη διαπιστώθηκε η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας
μεταξύ 2010 και 2015 μέσω των αντίστοιχων ΠΚΛ.

5.

Η κρίση μείωσε τον «Ακαθάριστο Σχηματισμό Πάγιου
Κεφαλαίου» και επομένως το ύψος της αναπαραγωγής της
ελληνικής οικονομίας.

6.

Επίσης πραγματοποιήθηκε η απλοποίηση του ΠΚΛ ώστε να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
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Παράρτημα 1: Σχήμα Αναπαραγωγής για την Ελληνική
Οικονομία
Παραγωγή

Παγίου Κεφαλαίου

→

Προϊόν = Εισαγωγές + Ενδιάμεση ζήτηση + Τελική
ζήτηση
Προϊόν = Ενδιάμεση ζήτηση + Προστιθέμενη αξία +
Αποσβέσεις
↓
Δημιουργίας Εισοδήματος
Προστιθέμενη αξία = Δημιουργημένο εισόδημα

Καθαρή αποταμίευση + Καθαρή ανάληψη υποχρεώσεων =

↑

Καθαρός σχηματισμός κεφαλαίου + Καθαρή ανάληψη
υποχρεώσεων
↑
↑
↑

↓
Ακαθάριστο Πάγιο Κεφάλαιο
Ακαθάριστος

σχηματισμός

πάγιου

κεφαλαίου

=

Αποσβέσεις + Καθαρός σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου
↓
Διανομής Πρωτογενούς Εισοδήματος
Δημιουργημένο εισόδημα + Εισόδημα περιουσίας +

↑
↑
↑

↓
Χρηματοοικονομικά

Φόροι = Εθνικό Εισόδημα καθαρό + Εισόδημα
περιουσίας
↓
Δευτερογενής διανομή Εισοδήματος

↑
↑

Εξωτερικό: Τρέχων

Τρέχουσες μεταβιβάσεις + Διαθέσιμο εισόδημα

↑

Εισαγωγές

Καθαρές υποχρεώσεις = Δανεισμός από το εξωτερικό

↓

καθαρό = Εθνικό εισόδημα καθαρό + Τρέχουσες
μεταβιβάσεις

αγαθών

και

υπηρεσιών

+

Εισόδημα

εργαζομένων από το εξωτερικό = Ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών

↓
Χρήση διαθέσιμου Εισοδήματος

↑
↑

Εξωτερικό: Κεφάλαιο

↓

Εθνικό Εισόδημα καθαρό = Τελική Κατανάλωση -

↑

Μεταβιβάσεις κεφαλαίου από το εξωτερικό + Δανεισμός =
Μεταβιβάσεις κεφαλαίου προς το εξωτερικό + Ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών

Αποταμίευση καθαρή
↓
Αποταμίευση

↑
↑

→

↑
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Κεφάλαιο 8
Μεταναστευτικές και Προσφυγικές Ροές στους δύο Αιώνες
του Ελληνικού Κράτους. Είναι η Λύση ο Συνταγματικός
Πατριωτισμός;
Όλγα -Χαριτωμένη Μιχάλη

Στους δύο αιώνες του Νέου Ελληνικού Κράτους, οι μεταναστευτικές και
προσφυγικές ροές αποτελούν χαρακτηριστικό συστατικό της κοινωνίας.
Απαιτούνται λοιπόν ειδικές ρυθμίσεις για τους μετανάστες και πρόσφυγες
που διαμένουν στην Ελλάδα και εν τοις πράγμασι εντάσσονται στην
ελληνική κοινωνία. Προκειμένου να επιτευχθεί η ενσωμάτωση και
διαχείριση στη βάση του συνταγματικού πατριωτισμού θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη βάση στη σύσταση του πληθυσμού και να αναπτυχθούν
πολιτικές βασισμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες. Το ζήτημα είναι κατά βάση,
πόσο η κοινωνία μας μπορεί να αποδεχθεί τον «άλλο» όπως είναι και δη
στις περιπτώσεις που αυτός καταργεί το πολιτισμικό και θεσμικό της
πλαίσιο. Οι δημόσιοι θεσμοί οφείλουν όχι απλώς να μην αγνοούν, αλλά να
αναγνωρίζουν τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Στόχος είναι μια ανάγνωση
του συντάγματος με τρόπο που ο άνθρωπος να αντιμετωπίζεται σαν μέλος
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του κοινωνικού συνόλου με κριτήριο την τήρηση της νομιμότητας, την
παιδεία και τη διαμονή.
Λέξεις

Κλειδιά

Συνταγματικός

πατριωτισμός,

Μετανάστευση,

πρόσφυγες, Μειονότητες

8.1 Η Ανομοιογενής Πολιτισμική Κοινωνική Βάση της Ελλάδας
8.1.1

Διαμάχη Αυτόχθονων-Ετεροχθόνων από το 1821
Κορύφωση κατά την Εθνοσυνέλευση 1843-1844

Στη διάρκεια των δύο αιώνων του Νέου Ελληνικού Κράτους, οι
μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές αποτελούν χαρακτηριστικό
συστατικό της κοινωνίας ενώ η πολιτισμική κοινωνική βάση της Ελλάδας
ήταν ανομοιογενής ήδη από τη σύσταση του κράτους (Συλλογικό, 2000).
H αντίθεση ανάμεσα στους αυτόχθονες (που γεννήθηκαν σε
περιοχές που εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος) και τους ετερόχθονες
(που γεννήθηκαν σε περιοχές που βρισκόταν έξω από τα σύνορα του
νεοσύστατου ελληνικού κράτους) εμφανίστηκε ήδη από τα χρόνια της
Επανάστασης, ενώ εντάθηκε κατά τη δεκαετία 1833-1843, αποτελώντας
ένα από τα κυριότερα ζητήματα που επικράτησαν στον δημόσιο λόγο
κατά την βαυαρική περίοδο (Λάμπρου, 2019). Η αφορμή για να ξεσπάσει
ανοιχτά η διαμάχη δόθηκε στη διάρκεια των εργασιών της
Εθνοσυνέλευσης του 1844 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συζήτησης
για το 3ο άρθρο του υπό διαμόρφωση Συντάγματος, το οποίο αφορούσε
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τον καθορισμό των ιδιοτήτων του Έλληνα πολίτη, με τη συζήτηση όμως
να επικεντρώνεται στα προσόντα του δημόσιου υπαλλήλου και στον
προσδιορισμό των χρονικών και γεωγραφικών ορίων του αγώνα. Έτσι,
έγινε προσπάθεια αποκλεισμού από την πολιτική και κοινωνική ζωή των
ετεροχθόνων που ήρθαν στις επαναστατημένες περιοχές μετά την εκλογή
του Καποδίστρια και ως εκ τούτου δε διέθεταν τον τίτλο του αγωνιστή.
Αντίθετα, θεωρήθηκε δεδομένη η συμμετοχή των αυτοχθόνων στην
Επανάσταση.
Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στο Προσωρινό Πολίτευμα της
Ελλάδος (Σύνταγμα της Επιδαύρου 1822). Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον
Τίτλο Α. Τμήμα Α. “ α. Επικρατούσα θρησκεία εις την ελληνικήν επικράτεια
είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού εκκλησίας ανέχεται όμως η
Διοίκησης της Ελλάδος πάσαν άλλην θρησκείαν, και αι τελεταί και
ιεροπραγείαι εκάστης αυτών εκτελούνται ακωλήτως.” Επιπλέον στο Τμήμα
Β. Περί των γενικών δικαιωμάτων των κατοίκων της επικράτειας της
Ελλάδος διαβάζουμε τα ακόλουθα “ β. Όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της
Επικρατείας πιστεύουσιν εις Χριστόν εισίν Έλληνες και απολαμβάνουσιν
άνευ τινός διαφοράς όλων των πολιτικών δικαιωμάτων.” “ δ. όσοι έξωθεν
ελθόντες κατοικήσωσιν ή παροικήσωσιν εις την επικράτεια της Ελλάδος
εισίν όμοιοι με τους αυτόχθονας κατοίκους ενώπιον των νόμων.”
Επαναλήφθηκε η ίδια διατύπωση στο σύνταγμα του Άστρους το
1823 και της Τροιζήνας το 1827. (Χατζής, 2021) Εντύπωση προκαλεί το
γεγονός ότι από τον Ελληνικό Όρκο158 ανεξαρτήτως του εθνικιστικού του
χαρακτήρα, που είναι δικαιολογημένος αφού συντάχθηκε στο πλαίσιο της
διακήρυξης της ανεξαρτησίας του Έθνους, προκύπτει η υποχρέωση
158

«…Ορκίζομαι προσέτι να υποτάσσωμαι εις τους νόμους της πατρίδος μου, να σέβωμαι τα δίκαια

των πολιτών μου και να εκπληρώ απαραβάτως τα καθήκοντα του πολίτου» (Χατζής, 2021)
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υποταγής στους νόμους, ο σεβασμός στα δικαιώματα του πολίτη και η
υποχρέωση εκπλήρωσης των καθηκόντων του πολίτη.
Μπροστά στη φαντασιακή ενότητα της Μεγάλης Ιδέας, η διαμάχη
αμβλύνθηκε.
8.1.2

Ενσωμάτωση Νέων Χωρών μετά το 1912-1913

Οι πρόσφυγες έφεραν ριζική αναπροσαρμογή της ταυτότητας των
προσφύγων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή
βέβαια δεν αμφισβητείτο η ελληνικότητα, όπως στην περίπτωση της
διαμάχης αυτόχθονων-ετεροχθόνων, όμως ήταν προφανής η διάκριση.
Υπήρχε δηλαδή κοινή εθνική συνείδηση αλλά διαφορετική πολιτισμική
ιδιαιτερότητα του χώρου προέλευσης, η οποία δημιουργούσε αναταράξεις
στην κοινωνική συνοχή.
Η αντίθεση αμβλύνθηκε κατά τη δεκαετία του 1940 πρώτα με
συσπείρωση μπροστά στον πόλεμο και μετά λόγω επικράτησης
καινούργιων διαχωρισμών του πληθυσμού (Ρήγος, 1992, σσ. 223-224) .
8.1.3

Κρατική Πολιτική για Μετανάστες και Πρόσφυγες
τον 19ο Αιώνα

Ήδη από τη δεκαετία του ’70 μετά από διμερή συμφωνία εμφανίστηκαν
οι πρώτοι μετανάστες από το Πακιστάν και τις Φιλιππίνες, ακολούθησαν
οι Ινδοί, οι Κινέζοι και Μπαγκλαντεσιανοί. Από το 2003 ξεκίνησε μια
μεγάλη εισροή Ασιατών ιδίως από το Αφγανιστάν ενώ το 2007 υπήρχαν
πάνω από 130.000 Ασιάτες στην Ελλάδα (Tonchev, 2007).
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Ακολούθησε το Πρόγραμμα νομιμοποίησης το 1997 με τα
προεδρικά διατάγματα 398/1997 και 399/1997 (Τριανταφυλλίδου, 2005)
και οι Μεταναστευτικοί νόμοι

2910/2001, 3386/2005, 3386/2007,

3838/2010 , 4332/2015, 4692/2020, 4735/2020.
Το 2008 υπήρχαν 11 εκατομμύρια μετανάστες στην Ελλάδα ενώ
όλους μας έχει σημαδέψει η εικόνα των προσφύγων που καταφθάνουν
σωρηδόν στα ελληνικά σύνορα και ως εκ τούτου δεν προκαλεί έκπληξη το
γεγονός ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στο τέλος του 2020
υπήρχαν περίπου 510 χιλ. νόμιμα διαμένοντες μετανάστες και από το 2013
μέχρι σήμερα περίπου 327χιλ. αιτούντες άσυλο.159
8.2 Η Παγκοσμιοποίηση της Μετανάστευσης
8.2.1

Σύσταση του Πληθυσμού - Πολιτικές Βασισμένες στις
Ιδιαίτερες Ανάγκες

Το ζήτημα βέβαια δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό. Η παγκοσμιοποίηση
της μετανάστευσης ανήκει στις πιο αντιφατικές μορφές
παγκοσμιοποίησης. Οι παράμετροι τις οποίες υιοθετεί αντανακλούν ένα
σύνολο παγκόσμιων, πολιτικών, οικονομικών, δημογραφικών,
πολιτισμικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων αποδεικνύοντας τις
ανισότητες του κόσμου. Η κινητικότητα απειλεί το έθνος κράτος. Τα
νομαδικά και μεταναστευτικά κύματα γίνονται χαρακτηριστικά
159

Ίδετε περισσότερα

http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179#_ga=2.135777969.108895412
8.1618045828-94752556.1618045828,
http://panorama.statistics.gr/,

https://www.statistics.gr/immigration-data,
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υπερμοντερνισμού. Τα μεταναστευτικά φαινόμενα διαφέρουν όλο και
περισσότερο μεταξύ τους από τον νομαδισμό στον αποικισμό, οι
ταυτότητες μεταλλάσσονται, η ιδέα της ενσωμάτωσης είναι σε κρίση, όροι
όπως «πολυπολιτισμικότητα», «θετικές διακρίσεις», και «κοινή ανάπτυξη»
από τον «κοσμοπολιτισμό», τον

παλιώνουν και αντικαθίστανται

«υπερεθνικισμό»160, τη «διασπορά πολιτικών» από τη χώρα αναχώρησης
και την «πολυμερή διακυβέρνηση». Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθεί
σοβαρά υπ’ όψιν ότι το δικαίωμα μετανάστευσης και διάχυσης απαιτεί
δημοκρατικοποίηση του δικαιώματος κινητικότητας .
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία σημαντικό ποσοστό του
παγκόσμιου πληθυσμού, απασχολεί σχεδόν όλες τις περιοχές, άφιξης,
αναχώρησης και ενδιάμεσες. Έρχονται ξένοι σε χώρες με τις οποίες
προηγουμένως δεν είχαν δεσμούς είτε με τη μορφή διασκορπισμού
διαφορετικών εθνικοτήτων, όπως οι Κινέζοι και οι Ινδοί σε όλο τον κόσμο,
είτε με την κατασκευή οιονεί διασποράς, όπως Τούρκοι και Μαροκινοί
στην Ευρώπη ή Ιταλοί σε όλο τον κόσμο, χάρη στα ισχυρά διακρατικά
δίκτυα ή από τη διαιώνιση των παλαιών «μεταναστευτικών ζευγαριών»
της μεταποικιακής μετανάστευσης (Αλγερινοί στη Γαλλία, Ινδοί και
Πακιστανοί

στο

Ηνωμένο

Βασίλειο)

ή

πρώην

«φιλοξενούμενοι

εργαζόμενοι» (Τούρκοι στη Γερμανία, Μεξικανοί στις Ηνωμένες
Πολιτείες).
Αλλά η παγκοσμιοποίηση είναι επίσης μια παγκοσμιοποίηση της
μετανάστευσης: η αλληλεξάρτηση των πολιτικών και οικονομικών
κρίσεων και η εμφάνιση παγκόσμιων θεμάτων (όπως ο πληθυσμός, το
160

https://www.britannica.com/topic/transnationalism
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περιβάλλον, η ανάπτυξη, τα τρόφιμα, η ενέργεια, η αστικοποίηση, η
φιλοδοξία για δημοκρατία) σχετίζονται με τη μετανάστευση.
προγράμματα
διακυβέρνησης
μετανάστευσης
καθιστούν

Τα
την

κινητικότητα ουσιαστικό παράγοντα στην ανθρώπινη ανάπτυξη.
Η διαφοροποίηση των προφίλ μεταναστών έρχεται με την
παγκοσμιοποίηση των ροών. Οι άνδρες, οι αγρότες, οι νέοι, οι χαμηλής
ειδίκευσης εργαζόμενοι των ετών ανάπτυξης έχουν αντικατασταθεί από
υψηλά προσόντα αστικών ελίτ, γυναικών, ασυνόδευτων ανηλίκων,
ηλικιωμένων μεταναστών, αιτούντων άσυλο, εκκρεμών μεταναστών,
φοιτητών, μακροχρόνιων τουριστών.
Επιπλέον παρατηρείται σχετικό ξεθώριασμα των κατηγοριών που
βοηθούσαν στο παρελθόν να αναλύσουμε τη μετανάστευση. Οι διακρίσεις
μεταξύ χωρών αναχώρησης, φιλοξενούντων και ενδιάμεσων είναι θολές
και κάποιες είναι και τα 3 μαζί (Μεξικό, Τουρκία, Μαρόκο), υπερβολικά
θολές μεταξύ οικονομικών μεταναστών και προσφύγων σε κάποιες χώρες
που είναι φτωχές και κακώς κυβερνώμενες και τελικά ένα άτομο μπορεί
να έχει πολλά στάτους στη διάρκεια της ζωής του από παράνομος
μετανάστης χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα (undocumented) σε
μετανάστη με υψηλά προσόντα (qualified elite), πράγμα που σπάνια
συνέβαινε παλαιότερα.
Αυτή η θόλωση των διακρίσεων επεκτείνεται και στις πολιτικές
μετανάστευσης, οι οποίες κλείνουν την μπροστινή πόρτα, αλλά αφήνουν
την πίσω πόρτα ανοιχτή, για δημογραφικούς λόγους και για να καλύψουν
τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού. Ουσιαστικά πρέπει να επιλέξουμε
ανάμεσα σε κλειστά σύνορα που σημαίνει περισσότεροι εγκατεστημένοι ή
ανοιχτά σύνορα που συνεπάγονται κυκλοφορία ανθρώπων. Αυτή η
εγκατάσταση στην κινητικότητα ως μορφή ζωής αντικατέστησε τη διπλή
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απουσία που περιεγράφηκε από τον Abdelmalek Sayad ως «συνύπαρξη»,
«εδώ και εκεί» (Sayad, 2004).
8.2.2

Παράγοντες

Η πτώση του τείχους του Βερολίνου, η εύκολη έκδοση διαβατηρίου σε
τρίτες χώρες, η σημαντική συμβολή των ΜΜΕ, η έλλειψη ελπίδας στις
αναπτυσσόμενες χώρες είναι παράγοντες που διευκόλυναν την
μετανάστευση. Η έκρηξη αιτήσεων ασύλου συνδέεται με την πολιτική
κρίση και τους εμφυλίους πολέμους που παράγουν πρόσφυγες για πάνω
από 20 χρόνια από το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Οι κρίσεις στη
Γιουγκοσλαβία, στις κουρδικές περιοχές, στην Εγγύς και Μέση Ανατολή,
στη Σρι Λάνκα, την Αϊτή και την Αλγερία έχουν προκαλέσει εισροή
αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, αλλά ακόμη
περισσότερο στις φτωχές χώρες, τους γείτονές τους κατά τη δεκαετία του
1990.
Ταυτόχρονα η τεχνολογία βοηθά στη διατήρηση δεσμών με τη
χώρα αναχώρησης ενώ το νομικό τους καθεστώς σε πολλές περιπτώσεις
επιτρέπει να πηγαινοέρχονται. Επίσης η οικονομία των συνόρων εξηγείται
από την πρόσβαση στις χώρες υποδοχής, η οποία έγινε όλο και πιο
δύσκολη λόγω των αποτρεπτικών πολιτικών. Αυξήθηκε δε επειδή, όσο πιο
κοντά τα σύνορα, τόσο περισσότερο ευημερεί αυτή η οικονομία, από
ταξιδιωτικά γραφεία που είναι καλά εγκατεστημένα στις χώρες
αναχώρησης έως την άτυπη βοήθεια σε συγγενείς από εκείνους που δεν
κατάφεραν να περάσουν.
Επίσης η αστικοποίηση και η εκπαίδευση έδωσαν τέλος στο
προφίλ του αγράμματου άντρα μετανάστη από το χωριό που
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πρωτοβλέπει πόλη όπως τη δεκαετία του 60. Σχεδόν οι μισοί είναι
γυναίκες. Υπάρχουν ασυνόδευτοι ανήλικοι και μετανάστες για λογούς
υγείας ενώ εκπροσωπούνται η μεσαία τάξη και πλούσιοι επιχειρηματίες.
Έχουν ήδη επαφή με τον κόσμο μέσω των ΜΜΕ, της παιδείας, της
οικονομίας κλπ. Χρησιμοποιούν κάθε τρόπο για να αποκτήσουν το νομικό
στάτους ακόμα κι αν αλλάζουν κοινωνικό οικονομικό προφίλ πχ.
κατωτέρων προσόντων δουλειά.
Τέλος αλλά πολύ σημαντικό, η κλιματική αλλαγή μέχρι το 2050
υπολογίζεται ότι θα αυξήσει κατά πολύ τους διεθνείς μετανάστες.
8.2.3

Οι Προκλήσεις

Αυτή η ποικιλία μετακινούμενων ανθρώπων επηρεάζει κυρίως τις
ισορροπίες εκεί που τα κενά στην οικονομία, τα στάνταρτ ζωής, το
δημογραφικό και τα πολιτικά καθεστώτα είναι μεγαλύτερα. Η Μεσόγειος
έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα με το μισό του πληθυσμού κάτω των 25 και
το 1/3 αυτού άνεργο στη νότια ακτή ενώ στην Ευρώπη υπάρχει το
πρόβλημα του γηράσκοντος πληθυσμού.
Η ανάπτυξη διευκολύνει την κινητικότητα. Η πρόκληση της
αναπτυξιακής πολιτικής είναι να καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη στις χώρες
αναχώρησης.
Αυτή η αλλαγή στη μετανάστευση συμπαρασύρει σε αλλαγή την έννοια
του πολίτη η οποία εμπλουτίζεται με νέες αξίες όπως η πολιτισμική
διαφορετικότητα, ο αγώνας κατά των διακρίσεων, ο διάλογος των
πολιτισμών.
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Η Ευρώπη άργησε πολύ να συνειδητοποιήσει ότι είναι ένα από τα
μεγαλύτερα πεδία μετανάστευσης κι αυτό γιατί τη θεωρούσε προσωρινή
και όχι μέρος της ταυτότητάς της και έδωσε προτεραιότητα στην
ασφάλεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ΕΕ
της ελεύθερης κυκλοφορίας είχε κλειστά τα σύνορα της μετανάστευσης
για εργασιακούς λόγους σε κάποιες χώρες από το 1973 μέχρι το 2005. Ο
εξευρωπαϊσμός των μεταναστευτικών πολιτικών ξεκίνησε από όταν οι
συμφωνίες Σέγκεν είχαν ως αποτέλεσμα τα αυστηρότερα μέτρα
ασφαλείας.
Στην ουσία η Ευρώπη προσπαθεί ταυτόχρονα να κρατήσει τα
σύνορά της κλειστά για κάποιους και μισάνοιχτα για άλλους, με την κοινή
γνώμη να μάχεται για τη διατήρηση των μέτρων προστασίας.
Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τη Μετανάστευση και το Άσυλο του
2008 έθεσε τις βάσεις ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος, ενώ πέρα
από τις όποιες ιδέες όπως η ψήφος, η διευκόλυνση επιστροφής, οι σωστές
συνθήκες εισδοχής, εξέτασης προσφυγών και επιστροφών μια πιο
βιώσιμη προσέγγιση προϋποθέτει αναγνώριση της μετανάστευσης ως
υπαρκτού, κανονικού θέματος και η κανονικοποίηση χρειάζεται
επικέντρωση.
Άλλωστε, το δίκαιο πρέπει να προσαρμόζεται (Μάνεσης, 1980, σσ.
11-20) ενώ υπάρχει υποχρέωση κάθε δημοκρατικής πολιτείας να
αναγνωρίζει και να εγγυάται την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή
της όσων συμβάλουν πραγματικά και σε καθημερινή βάση.
Αυτό βέβαια ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν κάτι τέτοιο
αποτελεί παραχώρηση ευεργετήματος ή μήπως πρόκειται για «αναγκαίο
κακό».
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8.3 «Συνταγματικός Πατριωτισμός»
8.3.1

Η Έννοια του Συνταγματικού Πατριωτισμού

Προς την κατεύθυνση της εύρεσης μιας πιο βιώσιμης λύσης στο
μεταναστευτικό/προσφυγικό πρόβλημα, βρίσκεται ο συνταγματικός
πατριωτισμός ο οποίος βασίζεται στην ιδέα ότι οι άνθρωποι πρέπει να
σχηματίσουν μια πολιτική συσχέτιση περισσότερο με τους κανόνες και τις
αξίες ενός πλουραλιστικού φιλελεύθερου και δημοκρατικού Συντάγματος
παρά με μια εθνική κουλτούρα ή μια κοσμοπολιτική κοινωνία. Με πιο
απλά λόγια, το συνεκτικό στοιχείο των πολιτών του κράτους δεν θα
πρέπει να είναι η πατροπαράδοτη πίστη στις εθνικές παραδόσεις και τα
εθνικά σύμβολα αλλά η κοινή πίστη σε συνταγματικές αξίες.
Η συγκεκριμενοποίηση της ιδέας ανήκει στον Jürgen Habermas,
ενώ η διάδοση στον αγγλόφωνο κόσμο έγινε από τον Jan-WernerMüller.
8.3.2

Ο Πατριωτισμός του Άρθρου 120 Σ

«Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό
των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να
αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί
να το καταλύσει με τη βία.»
Η ρήτρα αυτή, η οποία βρίσκεται στο ακροτελεύτιο άρθρο όλων
των

ελληνικών

συνταγμάτων,

αποτελεί

ιδιαιτερότητα

του

συνταγματικού πολιτισμού της χώρας μας, η οποία παρόλο που έχει
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μικρή, μέχρι σήμερα, πρακτική σημασία έχει μεγάλη πολιτική και
συμβολική σημασία. Ήδη από τα πρώτα βήματά του ο ελληνικός
συνταγματισμός βασίστηκε στην πίστη ότι η προστασία του Συντάγματος
δεν μπορεί παρά να είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο υπόθεση των
Ελλήνων πολιτών και του ίδιου του Λαού (Μανιτάκης, 2004).
Η ρήτρα αυτή απαντά ήδη στο Σύνταγμα που προέκυψε από τη
Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το 1827 (Κ. Μαυριά, 2007, σ. 53),
(«…αφιερούται εις την εύνοιαν των λαών και εις τον πατριωτισμόν παντός
Έλληνος…»), ενώ επαναλήφθηκε σε μια φράση στο άρθρο 107 του
Συντάγματος του 1844, (Κ. Μαυριά, 2007, σ. 91) («Η τήρησις του παρόντος
Συντάγματος αφιερούται εις τον πατριωτισμόν των Ελλήνων») και έκτοτε
επαναλήφθηκε πανομοιότυπα σε όλα τα μεταγενέστερα Συντάγματα,
μέχρι και το Σύνταγμα του 1952 (Κ. Μαυριά, 2007, σ. 214)161.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η ρήτρα δεν υπάρχει στα συντάγματα της
δικτατορικής περιόδου (του 1968 και του 1973) γεγονός που ενισχύει την
άποψη ότι αυτός ο «πατριωτισμός» δεν έχει εθνικιστικό χαρακτήρα.
Με το Σύνταγμα του 1975, η ρήτρα εντάχθηκε στο άρθρο 120§4 η
λέξη «αφιερούται» αντικαταστάθηκε από τη λέξη «επαφίεται», ενώ
προσετέθη το δικαίωμα αντίστασης των Ελλήνων πολιτών έναντι
οιασδήποτε βίαιης κατάλυσης του Συντάγματος. Αυτό το δικαίωμα
αντίστασης, αποτέλεσε το τυπικό θεμέλιο αντίστασης των πολιτών σε
απόπειρες κατάλυσης του Συντάγματος και παρέσχε, κατά μία άποψη, το
έρεισμα για το δικαίωμα και υποχρέωση των δικαστηρίων να ελέγχουν τη
συνταγματικότητα των νόμων.
161

Σημ.: Πρόκειται για το περίφημο άρθρο 114 το οποίο αποτέλεσε το σύνθημα πολιτικών και λαϊκών

κινητοποιήσεων της δεκαετίας του ΄60.
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Η σημασία του άρθρου αυτού τονίστηκε ήδη από την εισηγητική
επιτροπή του Συντάγματος του 1843 όπου υποστηρίχθηκε ότι το άρθρο
107 Σ αποτελεί το μέσο με το οποίο θα υλοποιηθούν όλες οι «ευχές» που
περιλαμβάνονται σε αυτό (Μανιτάκης, 2004).
Αυτό που ενδιαφέρει εν προκειμένω ωστόσο, δεν είναι το
δικαίωμα αντίστασης καθ’ εαυτό αλλά ο «πατριωτισμός» των Ελλήνων ως
πηγή και θεμέλιο που νομιμοποιεί αυτή την αντίσταση. Το ζήτημα είναι
ποιο είναι το περιεχόμενο αυτού του «πατριωτισμού» ο οποίος επιτρέπει
–αν επιτρέπει- ακόμη και τη χρήση βίας από τους πολίτες έναντι της βίαιης
κατάλυσης του Συντάγματος.
Σε μια πρώτη ανάγνωση, φαίνεται ότι με την αφιέρωση της
τήρησης του Συντάγματος στον πατριωτισμό των Ελλήνων, η φιλοπατρία
ανάγεται σε συστατικό στοιχείο της συνταγματικής νομιμοφροσύνης. Η
σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δυο, ήτοι το Σύνταγμα και τον πατριωτισμό,
είναι εσωτερική. Ο πατριωτισμός τρέφεται και προσδιορίζεται από την
πίστη και την αφοσίωση των πολιτών στην αξία του Συντάγματος και
ταυτόχρονα το Σύνταγμα και τα υπ’ αυτού διασφαλιζόμενα δικαιώματα,
αναμιγνύονται με τα αισθήματα, τα κίνητρα και τον τρόπο ζωής των
πολιτών.
Η έννοια του συνταγματικού πατριωτισμού, αν και δεν
κατονομάζεται ρητά στην ελληνική βιβλιογραφία, έχει μια ξεχωριστή
θέση στην εξέλιξη του ελληνικού συνταγματικού κινήματος, χωρίς να έχει
στην ελληνική κοινωνία τις διαστάσεις μιας αφηρημένης θεωρίας όπως
συνέβη για παράδειγμα στην αρχική της σύλληψη από τον Habermas.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο συνταγματικός πατριωτισμός δεν έχει το
γενικευμένο χαρακτήρα μιας θεωρίας, νοούμενης εκτός του τόπου, της
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ιστορίας και της πολιτικής πρακτικής της Ελληνικής πραγματικότητας.
Αντιθέτως, είναι μια πολιτική βασισμένη στην ελληνική πραγματικότητα.
Συνεπώς δεν εντάσσεται στην υπεράσπιση κάποιου γενικού προτύπου
θεμελιωδών αξιών οικουμενικής ισχύος πέρα από το συγκεκριμένο
δημοκρατικό πολίτευμα που το Σύνταγμα υπόσχεται και εξαγγέλλει.
Ο συνταγματικός μας πατριωτισμός λοιπόν, αναφέρεται κατ’
αρχήν σε συγκεκριμένη χώρα ή πατρίδα, την Ελλάδα, και δεν αφορά τις
κοινωνίες

του

κόσμου.

Αναφέρεται

βέβαια

σε

οικουμενικές

συνταγματικές αρχές, αλλά όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τους
Έλληνες πολίτες. Συνεπώς τα αισθήματα συνταγματικού πατριωτισμού,
δεν επιδιώκουν ένα αφηρημένο, οικουμενικό πρότυπο συνταγματικής
δημοκρατίας, αλλά αναφέρονται στην ηθικοπολιτική συναίνεση των
Ελλήνων πολιτών στο «κανονιστικό δημοκρατικό ιδεώδες που το
συγκεκριμένο Σύνταγμα διακηρύσσει.» (Μανιτάκης, 2004).
Όμως, η προσήλωση στο συνταγματικό δημοκρατικό ιδεώδες, δεν
συνεπάγεται απαραίτητα αποδοχή της συγκεκριμένης συνταγματικής
πραγματικότητας ή της κρατούσας ερμηνείας και εφαρμογής του
ισχύοντος συντάγματος. Πίστη στο Σύνταγμα σημαίνει συνειδητή
προσχώρηση στις θεμελιώδεις διαδικασίες που αυτό θεμελιώνει για την
ελεύθερη έκφραση και την ίση διαχείριση των κοινών υποθέσεων του
κράτους και τη συμμόρφωση των πολιτών με τους κανόνες και τις αρχές
της καταστατικής οργάνωσής του (Σπυρόπουλος, 2006).
Οι διαφωνίες για την ερμηνεία, εφαρμογή και το νόημα των
συνταγματικών αρχών και κανόνων είναι αυτονόητες, διαρκείς και
έντονες. Όμως, αυτές οι διαφωνίες δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη
θεμελιώδη συναίνεση πάνω στις καταστατικές αρχές. Με άλλα λόγια, οι
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πολίτες δέχονται την ισχύ του Συντάγματος αλλά διαφωνούν για το νόημα
κάποιων διατάξεών του σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Με τον τρόπο αυτό, το Σύνταγμα αποτελεί το σταθερό σημείο
αναφοράς του συνταγματικού μας πολιτισμού. Στο σχήμα αυτό, το
δημοκρατικό πολίτευμα και το σύστημα των συνταγματικών
δικαιωμάτων εκλαμβάνεται ως ένα ιδεατό κανονιστικό πλαίσιο που
αντιστοιχεί στη δική μας πολιτική κοινότητα η οποία είναι και νομική
κοινότητα εμποτισμένη με έναν ιστορικά καθορισμένο πολιτικό πολιτισμό
(Μανιτάκης, 2004).
Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι για τον Habermas η
οικουμενικότητα των νομικών αρχών αντανακλάται σε μια διαδικαστική
συναίνεση στις συνθήκες μιας συγκεκριμένης πολιτικής κουλτούρας
ιστορικά καθορισμένης (Habermas, 1998, σσ. 231-232).

Επιπλέον,

υποστηρίζει ότι το Σύνταγμα και η έννομη τάξη, δεν σχετίζονται με τη
γλώσσα, τη θρησκεία και το έθνος και για το λόγο αυτό διευκολύνεται η
ένταξή τους στην κοινωνία. Αντίθετος με αυτή τη διαδικαστική θεώρηση
του συνταγματικού πατριωτισμού είναι ο Michelman, ο οποίος
προσπαθεί να αποδείξει ότι αναγκαστικά στη θεωρία του συνταγματικού
πατριωτισμού,

υπάρχουν

ηθικοπολιτικά

και

γενικότερα

αξιακά

περιεχόμενα (Michelman, 2001).
Ο συνταγματικός πατριωτισμός, υπό τη μορφή που αναπτύχθηκε
ανωτέρω, είναι παρών σε όλη τη διάρκεια της συνταγματικής μας ιστορίας
καθώς από την επαναστατική ακόμη περίοδο, η αναφορά στον
πατριωτισμό των Ελλήνων και η σύνδεσή του με την τήρηση του
Συντάγματος, συνέχονται με την εθνική κυριαρχία και τη δημιουργία του
εθνικού κράτους (Μανιτάκης, 2004).
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Στην Ελλάδα, η δημιουργία του εθνικού κράτους, είναι
συνδεδεμένη με την εθνική επανάσταση, και η εθνική επανάσταση με το
Σύνταγμα που ο λαός έχει καθήκον να διατηρήσει αφού είναι αποτέλεσμα
δικών του αγώνων. Ο πατριωτισμός, αποτελεί θεμελιώδους σημασίας
συνεκτικό δεσμό του συνταγματικού κράτους καθώς σε αυτόν βασίζεται
η εθνική κυριαρχία και χάρη σ’ αυτόν συντηρείται το δημοκρατικό
πολίτευμα και δικαιολογείται η λαϊκή κυριαρχία.
Με τη διάταξη αυτή δε, οι πολίτες ανάγονται σε φύλακες του
Συντάγματος το οποίο τους ένωσε, τους οργάνωσε και τους κρατά
ενωμένους. Η υπεράσπιση του Συντάγματος, ανεξάρτητα από τον τρόπο
με τον οποίο αυτή εξασφαλίζεται, είναι πολιτικό δικαίωμα και πατριωτικό
καθήκον κάθε πολίτη.
Η σημασία δε του συνταγματικού πατριωτισμού φαίνεται και από
τη συνταγματική μας ιστορία. Πράγματι η ύπαρξη της σχετικής διατάξεως
στο Σύνταγμα του 1844 όπου η τήρηση του συντάγματος ανήκε στο Λαό
και όχι στο μονάρχη αλλά και η μεγάλη σημασία που απέκτησε το άρθρο
114 του Συντάγματος του 1952 για τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα,
αποδεικνύουν αυτή τη μεγάλη βαρύτητα που προσδίδεται σ’ αυτόν. Στη
βάση συνεπώς του δικαιώματος αντίστασης, βρίσκεται η υπεράσπιση με
κάθε μέσο, της δημόσιας ή πολιτικής αυτονομίας του Λαού, ενώ η
νομιμοποίηση του δικαιώματος αντίστασης βρίσκεται τελικά στις αξίες
που η πατριωτική συνταγματική μας συνείδηση ενστερνίζεται, με έμφαση
στην εθνική αυτονομία και αλληλεγγύη, στην ισότητα και ελευθερία των
πολιτών όπως περιλαμβάνονται οι αρχές αυτές στη λαϊκή κυριαρχία
(Μανιτάκης, 2004).
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8.3.3

Το Ζήτημα της Ενσωμάτωσης στη Βάση του
Συνταγματικού Πατριωτισμού

Όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω, ένα ιδιαίτερο ζήτημα το οποίο απασχολεί
την ελληνική κοινωνία ήδη από τη συγκρότηση του νέου ελληνικού
κράτους είναι η ενσωμάτωση των προσφύγων/μεταναστών και
μειονοτήτων. Δεδομένου ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι απόλυτα
ομοιόμορφο και συμπαγές, είναι αναγκαία η εύρεση μιας πολιτικής
τακτικής η οποία θα βοηθήσει προς το σκοπό αυτό.
Είναι βέβαια γεγονός ότι η «ενσωμάτωση» σε ένα γενικότερο
κανονιστικό επίπεδο είναι κάπως ασαφής όρος, τούτο δε διότι υπάρχει μια
κεντρική δέσμη αρχών τις οποίες οι φιλελεύθερες δημοκρατίες δεν πρέπει
να παραβιάζουν αλλά πέρα από αυτές σε κάθε περίπτωση οι ρυθμίσεις
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πολιτισμικό περιβάλλον, τις
οικογενειακές και φατριακές δομές και τη συνέχεια στο χρόνο. Για
παράδειγμα οι μουσουλμανικές κοινότητες στην Ευρώπη διαφέρουν από
κράτος σε κράτος (Müller, 2012).
Ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι στον πυρήνα της διαδικασίας
ενσωμάτωσης

βρίσκεται η ακριβοδικία. Με τον όρο αυτό εννοείται

κυρίως η ύπαρξη μιας prima facie βάσης πολιτικής συμπερίληψης όλων
όσων ζουν και εργάζονται σε μια πολιτεία που εκλαμβάνει εαυτή ως
υπέρμαχο του συνταγματικού πατριωτισμού. Υπό το πρίσμα αυτό, δεν
είναι νοητός ο αποκλεισμός των αλλοδαπών οι οποίοι συμβάλλουν σε ένα
πολιτικά οριοθετημένο σχήμα κοινωνικής συμβίωσης, χωρίς βέβαια αυτό
να σημαίνει ότι αυτοί, προκειμένου να συμπεριληφθούν, δεν θα πρέπει να
πληρούν ορισμένα κριτήρια.
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Βέβαια, ένα κράτος με δημοκρατικό πολίτευμα είναι δεοντολογικά
καλά εξοπλισμένο σε ζητήματα ένταξης και ενοποίησης, δεν παύει όμως
να υφίσταται μεγάλες προκλήσεις. Δεοντολογικά ιδωμένη η ένταξη, έχει
το συμπεριληπτικό νόημα μιας πρακτικής της αυτονομοθεσίας στην οποία
έχουν θέση ομοιόμορφα όλοι οι πολίτες. Η θέσπιση όμως του καθεστώτος
των πολυπολιτισμικών πολιτών, απαιτεί πολιτικές και ρυθμίσεις οι οποίες
θα κλονίσουν την εθνική βάση της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών.
Η ταυτότητα κάθε πολίτη, είναι συνυφασμένη με συλλογικές ταυτότητες
και πρέπει οπωσδήποτε να είναι σταθεροποιημένη μέσα σε ένα δίκτυο
αμοιβαίας αναγνώρισης. Το ότι το άτομο εξαρτάται υπαρξιακά από
διυποκειμενικά κοινές παραδόσεις και κοινότητες που δημιουργούν
ταυτότητες, εξηγεί γιατί σε πολιτιστικά διαφοροποιημένες κοινωνίες η
ενότητα του υποκειμένου του δικαίου δεν μπορεί να διασφαλισθεί χωρίς
ίσα πολιτικά δικαιώματα.
Μια πολιτική που αποβλέπει στην ισότιμη συνύπαρξη των τρόπων
ζωής

διαφόρων

εθνοτικών

κοινοτήτων,

γλωσσικών

ομάδων,

θρησκευμάτων κλπ. κινεί ασφαλώς μια επισφαλή διαδικασία σε εθνικά
κράτη που αναπτύχθηκαν ιστορικά. Ο πολιτισμός της πλειοψηφίας που
αποτελεί τον εθνικό πολιτισμό, πρέπει να αποσπασθεί από την ιστορική
συγχώνευση με τη γενική πολιτική κουλτούρα για να μπορούν όλοι οι
πολίτες να ταυτίζονται ομοιόμορφα με την πολιτική κουλτούρα της χώρας
τους. Στο βαθμό που επιτυγχάνεται αυτή η διαδικασία αποδέσμευσης της
πολιτικής κουλτούρας από την κουλτούρα της πλειοψηφίας, η
αλληλεγγύη των πολιτών προσανατολίζεται στην πιο αφηρημένη βάση
ενός συνταγματικού πατριωτισμού (Müller, 2012).
Η ιδέα της μέχρι τώρα βολικής ενιαίας κουλτούρας στη Δύση,
ισοπεδώνει τις εθνικές διαφορές. Η παγκοσμιοποίηση αντιθέτως,
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συνηγορεί

υπέρ

του

σχηματισμού

κοσμοπολιτικών

ταυτοτήτων

(Heywood, 2006, σ. 199).
Βέβαια η ενσωμάτωση δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο, (Grimm, 2005)
και δεν έχει να κάνει με την στιγμιαία εξέταση πολιτικών και ιστορικών
γνώσεων όπως συνήθως γίνεται στις εξετάσεις για τη λήψη ελληνικής
ιθαγένειας αλλά, αντιθέτως, μπορεί να γίνει μέσα από τη δημιουργία ενός
περιβάλλοντος στο οποίο αναγνωρίζεται η συνεισφορά των μεταναστών
και των απογόνων τους, ως μια αναγνώριση της ταυτότητάς τους. Να
σημειωθεί άλλωστε ότι αυτές οι ερωτήσεις για τη λήψη ελληνικής
ιθαγένειας είναι σε μεγάλο ποσοστό αδύνατον να απαντηθούν από τους
φέροντες την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους Έλληνες.
Ο συνταγματικός πατριωτισμός δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι οδηγεί σε
αποκλεισμούς λόγω της αναπόφευκτης σύνδεσής του με ένα κράτος
(Kostakopoulou, 2006).
Υπό τη σκέπη του οικουμενισμού των αξιών, θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες και ένας πολιτισμός μη διάκρισης.
Το ότι απαιτούνται διαδικασίες επιβεβαίωσης της «ταυτότητας» που
υπερβαίνουν την απλή πολιτογράφηση, δεν συνεπάγεται τον αυτόματο
αποκλεισμό. Το να απαιτούνται κάποιες πολιτικές ή και ιστορικές γνώσεις
προκειμένου να αποκτηθεί η ιθαγένεια, δεν σημαίνει ότι απορρίπτεται ο
συνταγματικός πατριωτισμός.
Αυτό που επιδιώκεται και το οποίο έχει τη μεγαλύτερη σημασία,
δεν είναι η κατάργηση αυτού του είδους των εξετάσεων, αλλά η
διαμόρφωση ενός δικαιότερου τρόπου. Η πρόταση του συνταγματικού
πατριωτισμού για την ενσωμάτωση των μειονοτικών ομάδων επ’ ουδενί
δεν πρέπει να αποτελέσει μια επιστροφή σε ένα είδος πολιτικού
εθνικισμού ο οποίος θα απαιτούσε την πλήρη πολιτισμική συμμόρφωση.
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Η ενσωμάτωση με όρους συνταγματικού πατριωτισμού, δεν θα πρέπει να
είναι επιβαλλόμενη από το κράτος προς τις μειονοτικές ομάδες, αλλά μια
διαδικασία που ολοκληρώνεται από κοινού και με την αμοιβαία δέσμευση
των δύο πλευρών, «πάνω απ’ όλα με αυτούς κατά τρόπο που αναδύεται ένα
ανασυγκροτημένο εμείς» (Kostakopoulou, 2006).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι η
δημιουργία του Γαλλικού Συμβουλίου Μουσουλμανικής Θρησκείας από το
γαλλικό κράτος. (Müller, 2012)

Με τον τρόπο αυτό η ενσωμάτωση

αποφεύγει τον κίνδυνο γκετοποίησης και της περιθωριοποίησης,
προωθώντας συγχρόνως την αξία της διαφοράς και της ποικιλομορφίας
(Zeghal, 2005).
8.3.4

Δείκτες συνταγματικού πατριωτισμού στην κρατική
πολιτική

Σύμφωνα με τον J.W. Müller (Müller, 2012, σ. 157) προς αυτή την
κατεύθυνση μπορεί να προταθεί μια δέσμη έξι δεικτών με βάση τους
οποίους μπορούμε να ανιχνεύσουμε μια υπαρκτή εν τω γίγνεσθαι μορφή
συνταγματικού πατριωτισμού.
Ο πρώτος δείκτης είναι το αν η συγκεκριμένη μεταναστευτική
πολιτική μιας χώρας βασίζεται στις οικουμενικές αρχές ή αν αντιθέτως οι
εθνικές προτιμήσεις διαμορφώνουν την μεταναστευτική πολιτική. Η
βασισμένη σε οικουμενικές αρχές μεταναστευτική πολιτική δεν
συνεπάγεται απαραίτητα ένα μεγάλο άνοιγμα (αν και το μεγάλο άνοιγμα
είναι στοιχείο συνταγματικού πατριωτισμού). Αντιθέτως, αν η επιλογή
βασίζεται σε προτεραιότητες με βάση την εθνική καταγωγή των
μεταναστών υπό την έννοια των περισσότερο συμβατών εθνοτικών
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ομάδων είναι στοιχείο φιλελεύθερου εθνικισμού και όχι συνταγματικού
πατριωτισμού.
Ο δεύτερος δείκτης, είναι το κατά πόσο οι εξετάσεις για την
χορήγηση ιθαγένειας και τα τελετουργικά απόδοσης της ιδιότητας του
πολίτη, εστιάζουν σε πολιτικές αξίες ή αφορούν κατά κύριο λόγο έναν
εθνικό πολιτισμό. Αν και τα όρια μεταξύ των δύο είναι ασαφή και
δυσδιάκριτα, ένα κριτήριο θα μπορούσε να είναι το αν οι ερωτήσεις που
δίδονται στους υποψηφίους έχουν σχέση με κάποια πολύ συγκεκριμένη
συνήθεια αφορώσα τον τρόπο ζωής, (π.χ. η πρόταση Ολλανδής υπουργού
να δείχνονται φωτογραφίες ομόφυλων ζευγαριών σε περιπτύξεις) κάτι
που παραπέμπει στον φιλελεύθερο εθνικισμό ή αντιθέτως αφορούν έναν
υψηλόφρονα πολιτισμό.
Τρίτο δείκτη, αποτελεί το αν οι εξετάσεις εφαρμόζονται
ομοιόμορφα στο σύνολο των αιτούντων. Για παράδειγμα η εφαρμογή
διαφορετικών ερωτήσεων σε αιτούντες μουσουλμάνους συνιστά είδος
φιλελεύθερου εθνικισμού ή και ρεπουμπλικανισμού.
Τέταρτος

δείκτης,

είναι

η

δημόσια

δικαιολόγηση

των

μεταναστευτικών πολιτικών μέσα από ουσιώδη συνταγματικά στοιχεία.
Πέμπτος δείκτης, είναι το κατά πόσο η δικαιική προσέγγιση στην
de facto πολυπολιτισμικότητα είναι δικαιοκρατικά συνεπής ως προς όλες
τις εθνοτικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές κοινότητες. Χαρακτηριστικά
είναι δύο παραδείγματα παραβεβλημένα κατ’ αντιδιαστολή. Αφενός η
περίπτωση του Γερμανικού δικαίου όπου αναγνωρίζεται ρητά η
δυνατότητα προσβολής των εθνοτικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών
εθνοτήτων και αφετέρου ο Τουρκικός Ποινικός Κώδικας ο οποίος καθιστά
κολάσιμη πράξη την προσβολή της ιδιότητας του Τούρκου.
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Τελευταίος δείκτης, είναι το με ποιόν τρόπο οι μετανάστες και οι
αιτούντες ιθαγένεια απαιτείται να συνδέονται με τα αμφιλεγόμενα
στοιχεία της εθνικής ιστορίας της κάθε χώρας. Με άλλα λόγια, αν
απαιτείται να επικροτούν την στάση της πλειοψηφίας όσον αφορά το
εθνικό παρελθόν. Μια έμφαση στην παιδευτική λειτουργία υπέρ των
αρχών της καθολικότητας ή μια συμπεριληπτική προσέγγιση που εστιάζει
στις διασταυρούμενες ιστορίες ή histoires croisées είναι στοιχείο
συνταγματικού πατριωτισμού. Αυτό βέβαια καθιστά τους πολιτικούς
πολιτισμούς πιο πορώδεις σε μια διαδικασία αμοιβαίου ανοίγματος.
8.4 Το παράδειγμα της ελληνικής ιθαγένειας
8.4.1

Η νομολογία του ΣτΕ

Το 2016 δημοσιεύθηκε ένα κείμενο-πρόταση Συντάγματος ομάδας
δημόσιων

προσώπων,

συμπεριλαμβανομένων

σημαντικών

συνταγματολόγων της Χώρας (Αλιβιζάτος, 2016). Το κείμενο αυτό περιείχε
επιλογές νέας συνταγματικής ρύθμισης για σειρά ζητημάτων που
αφορούν τόσο το πεδίο της διαρρύθμισης των θεσμών της Πολιτείας και
τον τρόπο λειτουργίας τους, όσο και το πεδίο των ατομικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων.
Ωστόσο από αυτό το κείμενο έλειπε μια ρύθμιση η οποία θα
βοηθούσε στην ενσωμάτωση των μειονοτικών ομάδων, ενός ζητήματος
που απασχολεί την ελληνική κοινωνία εδώ και χρόνια. Η πρόβλεψη
ειδικών ρυθμίσεων για τους μετανάστες που διαμένουν στην Ελλάδα και
εν τοις πράγμασι εντάσσονται στην ελληνική κοινωνία καθίσταται
αναγκαία και δεν επαρκούν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για τα δικαιώματα
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που κατ’ αρχήν διατυπώνονται με τρόπο που καλύπτει κάθε πρόσωπο το
οποίο εμπίπτει στο πεδίο άσκησης αρμοδιοτήτων των ελληνικών αρχών
(Τσιούκας, 2016).
Χαρακτηριστική είναι η εμπειρία της αντιμετώπισης που
επεφύλαξε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε ορισμένες από τις διατάξεις
του ν.3838/2010162. Ο νόμος αυτός, υπήρξε μια προσπάθεια θεσμικής
υποβοήθησης της ενταξιακής πορείας των αλλοδαπών που διαμένουν
στην Ελλάδα, περιλαμβάνοντας για πρώτη φορά ρυθμίσεις διευκόλυνσης
της πρόσβασης αλλοδαπών στην ελληνική ιθαγένεια, αλλά και προώθησης
της πολιτικής τους συμμετοχής διά της αναγνώρισης του δικαιώματος του
εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η
ίδια ratio επαναλήφθηκε με τις ρυθμίσεις του ν.4332/2015 ο οποίος όμως
επιχείρησε να ρυθμίσει την απόκτηση ιθαγένειας από τη δεύτερη γενιά σε
μια πιο περιοριστική κατεύθυνση σε σχέση με τις ρυθμίσεις του 2010, ενώ
απέφυγε να θέσει εκ νέου τη συμμετοχή αλλοδαπών στις δημοτικές
εκλογές (Σταυρουλάκη, 2015).
Οι μεν ρυθμίσεις του 2010 για την ιθαγένεια της δεύτερης γενιάς
κρίθηκαν αντισυνταγματικές με επίκληση των συνταγματικών διατάξεων
περί έθνους που κατά την άποψη του Δικαστηρίου περιορίζουν σημαντικά
τα περιθώρια ρύθμισης του κοινού νομοθέτη, ενώ οι ρυθμίσεις για τη
συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές κρίθηκαν αντισυνταγματικές με
επίκληση της έννοιας της λαϊκής κυριαρχίας και με το σκεπτικό ότι το
παρόν Σύνταγμα επιφυλάσσει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι,
162

Απόφαση 350/2011 ΣτΕ «Οι διατάξεις των άρθρων 1Α παρ.1-3 και 24 του ν. 3838/2010 αντίκεινται

στο Σύνταγμα, εφόσον δεν προβλέπεται διαδικασία για τη διαπίστωση από διοικητικά όργανα, της
ύπαρξης γνήσιου δεσμού των αλλοδαπών προς το ελληνικό έθνος. Αντίθετη μειοψηφία. Δεν υφίσταται
αντίθεση προς το άρθρο 22 παρ. 1 του Συντάγματος. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση
και το άσυλο δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τα κράτη μέλη.», Πηγή. ΝΟΜΟΣ Τράπεζα Νομικών
Πληροφοριών
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ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για εθνικές εκλογές ή εκλογές
αυτοδιοίκησης, μόνο στους Έλληνες πολίτες. Ειδικά, μάλιστα, για το
ζήτημα της συμμετοχής αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές το Συμβούλιο
της Επικρατείας δεν έλαβε καν υπόψη του τις περί του αντιθέτου
ερμηνευτικές προσεγγίσεις που εκφράστηκαν κατά την αναθεωρητική
διαδικασία από τους βασικούς εισηγητές της ρύθμισης σχετικά με την
συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες για την αυτοδιοίκηση που
περιέχεται στο ισχύον Σύνταγμα, τις ερμηνευτικές δηλαδή προσεγγίσεις
του ίδιου του συνταγματικού νομοθέτη.
Συγκεκριμένα, το Δ’ τμήμα του ΣτΕ απέδωσε στην έννοια του
έθνους αυτοτελή κανονιστική δύναμη, το έρεισμα της οποίας άντλησε από
διάφορες συνταγματικές διατάξεις, εμμένοντας στο κριτήριο της
φυλετικής καταγωγής. Όμως με αυτή τη μονομερή και εγκλωβιστική
ερμηνευτική προσέγγιση της έννοιας του έθνους, ο Έλληνας δικαστής
απομονώνεται από τον επίκαιρο συνταγματικό ευρωπαϊκό διάλογο
σχετικά με την επίδραση των δικαιοκρατικών εγγυήσεων και των
δικαιωμάτων του ανθρώπου στην εξειδίκευση του ευρέος περιθωρίου
εκτίμησης των κρατών για θέματα αναγνώρισης ή αφαίρεσης ιθαγένειας
(Τσολάκου, 2011).
Βέβαια δεν απερρίφθη από το Δικαστήριο a priori η
πολιτογράφηση αλλά, βασιζόμενο στην άποψη ότι το δίκαιο της
ιθαγένειας αποτελεί στοιχείο της κρατικής κυριαρχίας, θεώρησε
αντισυνταγματική κάθε πολιτογράφηση που δεν γίνεται in concreto. Με
τη στάση του αυτή το ΣτΕ υιοθέτησε λίγο έως πολύ την άποψη ότι «ό,τι
μη εθνικό είναι αντισυνταγματικό» (Τσολάκου, 2011) ταυτίζοντας
απόλυτα το έθνος με το Σύνταγμα και ανάγοντας το δίκαιο της ιθαγένειας
σε ουσιαστικό Σύνταγμα.
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Όμως αυτή η θέση η οποία εξαρτά την ιθαγένεια από το δίκαιο του
αίματος (ius sanguinis) και έχει τη βάση της στην παλαιότερη νομοθεσία
του ΣτΕ, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αποφάσεις του ΕΔΔΑ163.
Η ως άνω θέση του Δικαστηρίου αντιλαμβάνεται την ιθαγένεια
σαν ένα είδος προνομίου που παρέχει το κράτος στους ήδη φέροντες την
εθνική συνείδηση και δημιουργείται το άτοπο να αναγνωρίζεται σε όσους
αποδεικνύουν προσχώρηση στην ομοιογενή συλλογική ιστορικότητα, όχι
όμως σε εκείνους που συνδιαμορφώνουν το παρόν της χώρας
συμβάλλοντας στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας (Τσολάκου,
2011). Είναι σαφώς παράδοξο να αποτελεί κριτήριο για την απόκτηση της
ιθαγένειας η εντελώς τυπική επιτυχία σε εξετάσεις και να μην
αναγνωρίζονται ως Έλληνες πολίτες εκείνοι που για χρόνια ζουν και
εργάζονται στη χώρα έχοντας έμπρακτη συμμετοχή στα τεκταινόμενα της
κοινωνίας και τηρώντας τις επιταγές της νομιμότητας.
Αυτό που προτάθηκε άλλωστε, δεν ήταν η εξάρτηση των
ουσιαστικών προϋποθέσεων από συνειδησιακά κριτήρια αλλά από τη
νόμιμη και μόνιμη διαμονή, την κατανόηση της γλώσσας, τη συμμετοχή
στην πολιτική και κοινωνική ζωή και την δυνατότητα παρέμβασης στην
πολιτική ζωή της χώρας δημιουργώντας ένα σημείο συνάντησης του
δημοκρατικού με το φιλελεύθερο χαρακτήρα του κράτους.
Συνεπώς, φαίνεται ότι αν δεν περιληφθούν στο Σύνταγμα
ρυθμίσεις τόσο για την ιθαγένεια, όσο και για τα πολιτικά δικαιώματα των
αλλοδαπών, ή αν δεν μεταστραφεί η νομολογία του ΣτΕ οποιαδήποτε
προσπάθεια ενσωμάτωσης και πολιτικής συμμετοχής θα είναι μάλλον
καταδικασμένη σε αποτυχία. Τούτο δε διότι, η νομολογία αυτή
163

Βλ. υπόθεση Σιταρόπουλος και άλλοι κατά Ελλάδος (8.7.2010), όπου κρίθηκε ότι η Ελλάδα

υπολείπεται των κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης ως προς την αποτελεσματική άσκηση
των εκλογικών δικαιωμάτων από απόδημους εκλογείς.
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αντικατοπτρίζει μια εμμονή στην κρατικογενή και κυριαρχική διάσταση
της ιθαγένειας και αγνοεί «την ιθαγένεια ως γέφυρα ανάμεσα σε δύο
άξονες προστασίας του προσώπου, αφενός στην πλήρη πολιτική και
δικαιϊκή προστασία των μελών του κυρίαρχου πολιτειακού οργάνου και
αφετέρου στην εγγύηση ισότιμης και ασφαλούς πρόσβασης στην
απόλαυση θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου ως μέλος του
κοινωνικού συνόλου» (Τσολάκου, 2011).
Βέβαια, για τα ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στην
ιθαγένεια ήδη το ΣτΕ έχει μεταστρέψει τη νομολογία του αφήνοντας
περιθώριο να επιτευχθεί μια νέα ισορροπία υπό τις ισχύουσες σήμερα
συνταγματικές προβλέψεις164.
8.4.2

Η σημασία της ενσωμάτωσης

Όμως για το ζήτημα της άσκησης πολιτικών δικαιωμάτων από
αλλοδαπούς, όπως η συμμετοχή τους στη διαχείριση των τοπικών
υποθέσεων, βρίσκεται μάλλον σε αδιέξοδο που δύσκολα θα μπορούσε να
αρθεί υπό το ισχύον συνταγματικό καθεστώς και την ερμηνεία που
δίνεται σε αυτό από το ΣτΕ, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω.
Βέβαια κάποιος θα έλεγε ότι στην ελληνική κοινωνία η οποία έχει
πολύ σοβαρότερα ζητήματα να αντιμετωπίσει, είναι πολυτέλεια να

Απόφαση 460/2013 ΣτΕ «Τα άρθρα 1, 13 και 24 του ν. 3838/2010 περί απόκτησης της ελληνικής
ιθαγένειας από ανήλικα τέκνα αλλοδαπών υπηκόων που γεννιούνται στην Ελλάδα και των οποίων οι
γονείς διαμένουν στην χώρα επί πέντε έτη ή από τέκνα αλλοδαπών που φοίτησαν επί έξι έτη σε
ελληνικά σχολεία ή από ενήλικους αλλοδαπούς που ζούσαν στην Ελλάδα μεταξύ 18ου και 21ου έτους
164

και φοίτησαν επί έξη έτη σε ελληνικό σχολείο, αντίκεινται στα άρθρα 1,4 παρ. 3, 16, 25 παρ. 1 και 29
παρ. 1 του Συντάγματος, αφού τα θεσπιζόμενα κριτήρια δεν συνδυάζονται και με στοιχεία που θα
προσέδιδαν στη διαμονή ουσιαστικά χαρακτηριστικά εντάξεως στην ελληνική κοινωνία.» πηγή
ΝΟΜΟΣ ΤΝΠ
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συζητάμε για ενσωμάτωση μειονοτήτων. Δεν θα πρέπει όμως να
παραβλέπεται το γεγονός ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ποσοστό του
πληθυσμού της Χώρας, για ανθρώπους που αποτελούν εδώ και χρόνια
αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και έχουν εύλογες
προσδοκίες ως προς την πορεία και τη θέση τους στο θεσμικό μας
περιβάλλον.
Όμως, το ζήτημα δεν είναι σημαντικό μόνο από τη σκοπιά του
ενδιαφέροντος για τους αλλοδαπούς, από τη σκοπιά των δικαιωμάτων ή
από τη σκοπιά εννοιών όπως «ένταξη» και «κοινωνική συνοχή». Είναι
ακόμη σημαντικότερο γιατί αφορά υπαρξιακά τους σημερινούς Έλληνες
αλλά και τους Έλληνες του αύριο ως πολίτες, ως «Λαού», ως θεμελιώδους
συστατικού της Πολιτείας (Τσολάκου, 2011).
Είναι, τέλος, ακόμη σημαντικότερο γιατί προσδιορίζει το πρόσημο
της στρατηγικής της χώρας για το μέλλον της. Η απουσία οποιασδήποτε
αναφοράς σε ζητήματα ένταξης και δικαιωμάτων για τους αλλοδαπούς, η
αποφυγή οποιασδήποτε αναφοράς σε ζητήματα πρόσβασης στην
ελληνική ιθαγένεια, στα πολιτικά δικαιώματα και εν τέλει στην πολιτική
κοινότητα των Ελλήνων θα αποτελούσε ένδειξη ότι δεν υπάρχει πρόθεση
για μια περιεκτική αντίληψη για την Ελλάδα και τον ελληνισμό, αλλά μια
αντίληψη αποκλεισμού και περιχαράκωσης, μια αντίληψη κλειστής
κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι η αυτονόμηση
της ιδιότητας του πολίτη από το στενό νομικό δεσμό της ιθαγένειας έχει
ήδη αρχίσει με την θέσπιση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (Τσολάκου, 2011).
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8.4.3

Νόμος 4735/2020

Με το νόμο 4735/2020 ο οποίος ισχύει από την 1η Απριλίου 2021 επήλθαν
σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.
Πλέον αλλοδαπός μπορεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση,
εφόσον πληροί κάποιες τυπικές προϋποθέσεις (ενήλικος, να μην έχει
καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα κατά της ζωής, της περιουσίας ή
της τιμής ατόμου καθώς και για αδίκημα περί τα υπομνήματα και τα
αδικήματα της λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα,
αρχαιότητες, λαθρομετανάστευσης, να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη
εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη Χώρα και να
διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για 7 συνεχή έτη πριν από την υποβολή της
αίτησης πολιτογράφησης, να κατέχει τίτλο νόμιμης διαμονής και να μην
συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφαλείας).
Επιπλέον ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με
πολιτογράφηση πρέπει:
α. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
β. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία, τον
ελληνικό πολιτισμό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού, καθώς και τον
τρόπο λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος της Χώρας.
γ. Να έχει την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην
πολιτική ζωή της Χώρας.
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δ. Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας,
έχοντας την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του
δραστηριοτήτων.
Για τη διακρίβωση της οικονομικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται
υπόψη η ύπαρξη σταθερής εργασίας στη Χώρα και η εν γένει οικονομική
του δραστηριότητα, αλλά και η διαρκής εκπλήρωση των φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεών του απέναντι στην Πολιτεία. Για τη
διακρίβωση της κοινωνικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη
ιδίως η διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη, η εξοικείωση
του με τα ήθη και έθιμα της ελληνικής κοινωνίας, η συμμετοχή του σε
εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητικές ομάδες, δραστηριότητες του
δήμου και εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Από την υποχρέωση απόκτησης του Π.Ε.Γ.Π. απαλλάσσονται όσοι
έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε γυμνάσιο ή λύκειο της χώρας καθώς και όσοι
έχουν αποφοιτήσει από ελληνόγλωσσο πρόγραμμα ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν
αποκτήσει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ελληνόγλωσσου
προγράμματος ελληνικού ΑΕΙ.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας καλεί τον αιτούντα σε
συνέντευξη προκειμένου να διαπιστωθούν η επαρκής ένταξή του στην
οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας και η δυνατότητα συμμετοχής
του ως πολίτη σε αυτήν.
Με το νόμο αυτό μπορεί να δίδεται μεγαλύτερη σημασία στην ενεργή
συμμετοχή και προσφορά του αλλοδαπού στην ελληνική κοινωνία, πλην
όμως και πάλι απαιτούνται, στα πλαίσια απόκτησης του Π.Ε.Γ.Π., από
τους αλλοδαπούς γνώσεις και δραστηριότητες τις οποίες δεν έχουν οι
φέροντες την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους.
233

4ο Επιστημονικό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας

8.5 Σύνοψη
Το ζήτημα είναι κατά βάση, πόσο οι σύγχρονες, ανοιχτές, κοινωνίες,
μπορούν να αποδεχθούν τον «άλλο» όπως είναι και δη στις περιπτώσεις
που αυτός καταργεί το πολιτισμικό και θεσμικό της πλαίσιο. Σε κάποιες
περιπτώσεις, τα «δικαιώματα» ερμηνεύονται στα φιλελεύθερα κράτη με
τρόπο που αγνοούν την προσωπική ετερότητα. Όμως οι δημόσιοι θεσμοί
οφείλουν όχι απλώς να μην αγνοούν, αλλά να αναγνωρίζουν τις
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Άλλωστε μέρος της μοναδικότητας των
ατόμων και κατ’ επέκταση της κοινωνίας είναι και η ικανότητά τους να
ενσωματώνουν, να στοχάζονται και να τροποποιούν την πολιτισμική τους
κληρονομιά. Ο καλύτερος τρόπος να μάθουμε να ανεχόμαστε, να
αποδεχόμαστε και να σεβόμαστε μια ξένη πολιτιστική παράδοση, είναι να
απορρίψουμε την ιδέα ότι μόνο ένας πολιτισμός, ο δικός μας, είναι
ποιοτικά καλύτερος. Αυτή ακριβώς η διαδικασία αλληλεπίδρασης
επιτυγχάνεται μέσω του συνταγματικού πατριωτισμού.
Το ζητούμενο, δεν είναι φυσικά ένας οριζόντιος και ανιστόρητος
οικουμενισμός των δικαιωμάτων αλλά η επέκταση και ο εμπλουτισμός
των παραδοσιακών κανόνων ενσωμάτωσης. Για παράδειγμα, στην
περίπτωση της πολιτογράφησης, το δίκαιο του αίματος συμπληρώνεται
με τους σύγχρονους μεταναστευτικούς οικογενειακούς δεσμούς, οι οποίοι
παραμένουν δεσμοί καταγωγής και το δίκαιο του εδάφους εμπλουτίζεται
με νέες διαστάσεις συμμετοχής στη δημόσια σφαίρα των μεταναστών.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η έννοια του έθνους όπως αποτυπώνεται
στο Σύνταγμα δεν μπορεί πια να είναι στατική αλλά αντιθέτως είναι μια
δυναμική έννοια η οποία ανανοηματοδοτείται στα πλαίσια του κοινά
234

Δύο Αιώνες Ελληνική Οικονομία. Μεταξύ Ανάπτυξης, Υπανάπτυξης και Αποανάπτυξης

βιωμένου παρόντος και του κοινού οράματος για το μέλλον της πολιτικής
πατρίδας. Στο πλαίσιο αυτό, εκείνο που έχει σε τελική ανάλυση σημασία,
είναι η κοινή πίστη στις αρχές του Συντάγματος και η τήρησή τους. Τούτο
δε ανεξάρτητα από την εθνική, κοινωνική ή ιδεολογική ομάδα στην οποία
ανήκει το άτομο.
Στόχος λοιπόν στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του έθνουςκράτους είναι να ερμηνεύσουμε το Σύνταγμα με τρόπο που να
αναγνωρίζει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια νέα διαφορετική από την
μέχρι σήμερα γνωστή κατηγορία πολιτών. Στην νέα αυτή κατηγορία
πολιτών,

ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται σαν μέλος του κοινωνικού

συνόλου με κριτήριο την τήρηση της νομιμότητας, την παιδεία και τη
διαμονή. Η τήρηση της νομιμότητας απαιτείται ως στοιχείο που
επιβεβαιώνει την προσχώρηση στο «κοινωνικό συμβόλαιο», η παιδεία
λειτουργεί σαν θεσμός οικειοποίησης του δημόσιου χώρου και η διαμονή
αποτελεί το χωρικό στοιχείο.
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Κεφάλαιο 9
1909-1934: Τάσεις Ανάπτυξης και Υπανάπτυξης στην
Ελληνική Κοινωνία
Περικλής Κουραχάνης

Αφετηρία της μελέτης μας είναι το έτος 1909 και κατάληξη της το έτος
1934. Η Ελληνική κοινωνία εξέρχεται από μία δύσκολη κατάσταση και
κάνει νέο ξεκίνημα με την εμφάνιση στο πολιτικό προσκήνιο του
Ελευθερίου Βενιζέλου και στον πνευματικό ορίζοντα της εμφάνισης
συγκροτημένων παρουσιάσεων κοινωνιολογικής σκέψης, οι οποίες πολύ
γρήγορα αποκτούν πολιτική έκφραση με πρωτεργάτη τον Αλέξανδρο
Παπαναστασίου. Τα κείμενα που παράγονται από τους κοινωνιολόγους
και κοινωνιολογούντες της εποχής δεν συνεισφέρουν μόνο στην
αυτοσυνειδησία της Ελληνικής κοινωνίας, αλλά συντελούν στην απαρχή
μεταρρυθμιστικών κινήσεων και αλλαγών στα πεδία της οικονομίας, της
διοίκησης, της δικαιοσύνης, της πολιτικής και του πολιτισμού. Η περίοδος
αυτή δεν χαρακτηρίζεται μόνο από αναδιοργανωτικές τάσεις, αλλά και
από έντονη πολεμική δραστηριότητα, η οποία καταλήγει στον
πολλαπλασιασμό της Ελληνικής επικράτειας, στον ξεριζωμό πολλών
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εστιών του Ελληνισμού, έξω από τα όρια του Ελληνικού κράτους, αλλά και
στην ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής μέσω του ερχομού των προσφύγων
το 1922. Στο κείμενο προσπαθούμε να διερευνήσουμε μέσα στο σύνθετο
κοινωνικοπολιτικό συγκείμενο τις τάσεις εκσυγχρονισμού, όπως αυτές
συγκρούονται με τις δυνάμεις της υπανάπτυξης και της καθυστέρησης. Η
πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι να διακριβώσουμε κατά
πόσο οι προωθημένες ιδέες του Παπαναστασίου μπόρεσαν να
επηρεάσουν και να μεταβάλλουν την κοινωνία της εποχής.
Λέξεις

Κλειδιά

Αλέξανδρος

Παπαναστασίου,

Κοινωνιολόγοι,

μεταρρυθμίσεις, ανάπτυξη-υπανάπτυξη

Σε αυτή την παρουσίαση θα επιχειρήσω να ανιχνεύσω ορισμένες από τις
Τάσεις Ανάπτυξης και Υπανάπτυξης στην Ελληνική κοινωνία την περίοδο
1909-1934. Το έτος 1909 για την εξέλιξη του Ελληνικού κράτους είναι
σημαδιακό, καθώς η χώρα βρισκόταν σε ένα αδιέξοδο, σε πολιτικό,
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Η εξήγηση των αιτίων αυτού του
αδιεξόδου δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στο όραμα της Μεγάλης
Ιδέας του Κωλέττη, της επέκτασης των Ελληνικών συνόρων πέρα από τα
όρια του Ελληνικού βασιλείου του 1833,ή του 1881, αλλά σε άλλους
παράγοντες, όπως η πτώχευση του 1893 και κυρίως ο ατυχής
Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897165 με τις τραγικές επιπτώσεις που
* Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τους οργανωτές του συνεδρίου που δέχτηκαν την συμμετοχή μου,
στο ενδιαφέρον αυτό συνέδριο. Επίσης επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμότατα τον καθηγητή μου, κο
Μελετιάδη, ο οποίος καθοδηγεί και συμπαρίσταται πάντοτε στις προσπάθειες μου, να μελετήσω την
κοινωνία της ιστορικής περιόδου, 1909-1934.
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είχαν στην οικονομική ανεξαρτησία της χώρας και την επιβολή, του
Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, σε αγαθά καθημερινής χρήσης, όπως το
αλάτι και τα σπίρτα. Εξίσου σημαντική αιτία του τέλματος είναι η μη
σταθερότητα των κυβερνήσεων και η ενεργή, αλλά αναποτελεσματική
συμμετοχή των πριγκίπων στο στράτευμα. Ιδιαίτερα η πολύ έντονη
δραστηριοποίηση τους στην ημιαυτόνομη Κρήτη της δεκαετίας του 1900,
με βασικό παράδειγμα την δράση του Πρίγκιπα Γεωργίου ως Ύπατου
Αρμοστή του νησιού, ήταν μια επιπρόσθετη αιτία που προκάλεσε το 1909,
το κίνημα στο Γουδί. Μέσα από αυτό το κίνημα, που αρχικά φαινόταν να
μην έχει σαφή χαρακτήρα και εξελίχθηκε ως ένα βήμα έκφρασης για
ουσιαστικές αλλαγές στην Ελλάδα, εμφανίστηκαν ο Ελευθέριος Βενιζέλος
και η ομάδα των κοινωνιολόγων166, με πιο επιφανές της μέλος τον
Αλέξανδρο Παπαναστασίου, του οποίου η πολυμήχανη δράση θα μας
απασχολήσει, και οι οποίοι με τις ιδέες και τις πολιτικές τους άσκησαν
θετική επιρροή στην πρόοδο της χώρας.
Ιδιαίτερα μπορούμε να θεωρήσουμε το μανιφέστο της ομάδας των
κοινωνιολόγων με τίτλο «Τι πρέπει να γίνη»167, το οποίο συντάχθηκε από

165

Η πολεμική αναμέτρηση Ελλήνων και Οθωμανικής αυτοκρατορίας είχε ως νικητή τους Οθωμανούς
που είχε ως επακόλουθο την ολιγόμηνη κατάληψη της Θεσσαλίας και την καταβολή αποζημίωσης
στους νικητές από τους ηττημένους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να παραδώσουν την οικονομική
διαχείριση της χώρας στις ξένες δυνάμεις.
166

Η ομάδα των κοινωνιολόγων ιδρύθηκε το 1908 από άτομα που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό. Τα

αρχικά ιδρυτικά μέλη ήταν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο Αλέξανδρος Μυλωνάς, ο Αλέξανδρος
Δελμούζος,

ο

Θαλής

Κουτούπης,

ο

Παναγιώτης

Αραβαντινός

και

ο

Κωνσταντίνος

Τριαναταφυλλόπουλος. Το πρώτο γνωστό τους δημόσιο βήμα έκφρασης υπήρξε το περιοδικό
«Επιθεώρησις Κοινωνικών και Νομικών επιστημών». (βλέπε Κουραχάνης,διπλωματική εργασίας «Οι
απαρχές της Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα»,2014 σ.σ.75, )
167

Βλ. Παπαναστασίου Α., Αλέξανδρου Παπαναστασίου: μελέτες, λόγοι, άρθρα-τόμος Α ,Αθήνα,

Μορφωτικό Ινστιτούτο Α.Τ.Ε., 1957, σελ. 45-52.
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τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου και επιδόθηκε στον συνταγματάρχη και
αρχηγό του κινήματος Ζορμπά από το συμβούλιο της Κοινωνιολογικής
εταιρίας, ως το πρώτο ολοκληρωμένο δείγμα/τάση ανάπτυξης της εποχής
που εξετάζουμε, καθώς θέτει τους προβληματισμούς όχι μιας
συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας, όπως των στρατιωτικών, αλλά
ενός μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού στη δημόσια σφαίρα, ωθώντας
το κίνημα στο Γουδί να επαναχαράξει τον προσανατολισμό του και να
ξεφύγει από το διαφαινόμενο τέλος του. Οι θεματικές που καλύπτει το
μανιφέστο σχετίζονται με την πολιτική, την δικαιοσύνη, την φορολογική
πολιτική και άλλους τομείς της δημόσιας ζωής. Οι προτάσεις για
απομάκρυνση από την πολιτική των διεφθαρμένων, η εισαγωγή φόρου
εισοδήματος, η καθιέρωση συγκεκριμένων ωρών εργασίας, οι εισηγήσεις
περί ποινικής καταδίωξης της τοκογλυφίας, αναδεικνύουν την ανάγκη
ενός ευρύτερου εκσυγχρονισμού της χώρας και τις επιρροές των
συντακτών του κειμένου από τα προηγμένα κράτη της δυτικής Ευρώπης
,όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία.
Τα ζητήματα που είχαν εξεταστεί και είχαν γίνει προτάσεις είναι
αρκετά. Ωστόσο εμείς θα εστιάσουμε σε ορισμένα από αυτά, που
απασχόλησαν για δεκαετίες την δημόσια ζωή. Μία από αυτές ήταν η
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και ιδιαίτερα το γλωσσικό ζήτημα, δηλαδή η
χρήση της προφορικής γλώσσας του λαού, της λεγόμενης δημοτικής, στο
γραπτό λόγο. Η μη χρήση της δημοτικής δεν προήγαγε την επικοινωνία
και καθιστούσε τα δημόσια έγγραφα δυσνόητα για μεγάλη μερίδα του
πληθυσμού, ειδικά για εκείνους που δεν είχαν πάει σχολείο. Η εμμονή της
πλουτοκρατίας στην χρήση της καθαρεύουσας έθετε τον διαχωρισμό των
κατώτερων κοινωνικών τάξεων που δεν είχαν πρόσβαση σε υψηλό
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επίπεδο παιδείας.168 Είναι γεγονός ότι το θέμα επιλύθηκε αρκετά
αργότερα, το 1976 επί υπουργίας Γεωργίου Ράλλη, εντούτοις μπορούμε να
θεωρήσουμε ότι υπήρξαν ενδιάμεσα κάποιες χαραμάδες ελπίδας και
ωθήσεις προόδου. Μία χαρακτηριστική περίπτωση από αυτές ήταν η
εμφάνιση λίγων εντύπων, εφημερίδων και περιοδικών ,όπως ο
«Νουμάς»169, που έκαναν χρήση και πρόβαλλαν το αίτημα υπέρ της
δημοτικής. Οι σημαντικότερες προτάσεις για χρήση της δημοτικής
προερχόταν από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου και τον κύκλο του. Αυτές
προέβλεπαν επιπλέον την αύξηση του αριθμού των εξατάξιων δημοτικών
σχολείων στην επικράτεια, την αντικατάσταση των γραμματιστών, οι
οποίοι ήσαν εγγράμματοι πολίτες, με εκπαιδευμένους διδασκάλους καθώς
και την εισαγωγή του θεσμού της συνεκπαίδευσης αγοριών και κοριτσιών
στα σχολεία.170
Αυτές οι τάσεις και απόπειρες ανάπτυξης συνεχίστηκαν και δεν
ανακόπηκαν από τις ενέργειες της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου
το 1911, οι οποίες διακρίνονταν από την διάθεση συμβιβασμού και την
έλλειψη ρηξικέλευθου εκσυγχρονισμού στο γλωσσικό, καθώς με βάση το
άρθρο 107 του συντάγματος η καθαρεύουσα εδραιώνεται ως επίσημη
γλώσσα του κράτους. Η ανάγκη για εισαγωγή της δημοτικής αναδείχθηκε
κυρίως από τα προβλήματα της γλωσσικής αφομοίωσης των ξενόφωνων

168
169

Βλ. Κορδάτος Ι., Δημοτικισμός και Λογιωτατισμός, Αθήνα ,εκδόσεις Μπουκουμάνη, 1974
«Νουμάς» είναι το όνομα ενός περιοδικού, που εμφανίστηκε το 1903, υπό την διεύθυνση του

Δημήτρη Ταγκόπουλου και σταδιακά συνδέθηκε με την υποστήριξη της δημοτικής γλώσσας. Το
περιοδικό στόχευε στην πνευματική ενδυνάμωση των αναγνωστών με φιλοσοφία, ποίηση,
πεζογραφία και θέατρο.
170

Βλ. Παπαναστασίου Α., Αλέξανδρου Παπαναστασίου: μελέτες, λόγοι, άρθρα-τόμος Α ,Αθήνα,

Μορφωτικό Ινστιτούτο Α.Τ.Ε., 1957, σελ. 49.
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στα νέα εδάφη171. Η συνειδητοποίησή τους έδειξε το δρόμο προς την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο δημοτικό σχολείο. Η γλώσσα είναι ένα
απαραίτητο στοιχείο για την κοινωνικοποίηση και το σχολείο συνεισφέρει
μοναδικά σε αυτή την διαδικασία. Ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου και
κατά επέκταση του εκπαιδευτικού συστήματος της εποχής ήταν
λανθασμένος στην μέθοδο του λόγω της επιμονής στην αποκλειστική
μελέτη των κειμένων αρχαίων συγγραφέων. Αυτή την προσκόλληση
επιχείρησε ανεπιτυχώς να ξεριζώσει ο «Εκπαιδευτικός όμιλος», στον
οποίο συμμετείχαν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο Αλέξανδρος
Δελμούζος και άλλες ανήσυχες προσωπικότητες της εποχής, με την ίδρυση
και την σύντομη λειτουργία του Παρθεναγωγείου στον Βόλο –και την
ανεκπλήρωτη σκέψη για ίδρυση ιδιωτικού σχολείου στην Αθήνα-, όπου
γινόταν χρήση αποκλειστικά της δημοτικής και προσπάθεια αποβολής του
παπαγαλισμού, που εμπόδιζε την ελεύθερη ομιλία και την κανονική
σκέψη.172
Όλη αυτή η προσπάθεια αναμόρφωσης του εκπαιδευτικού
συστήματος ήταν διαρκής και πρότεινε όχι μόνο μεταρρυθμίσεις στο
γυμνάσιο, αλλά και προτάσεις για την δημιουργία επαγγελματικών
σχολείων, γεωργικών και βιοτεχνικών σχολείων, με ένα καθορισμένο
πλαίσιο λειτουργίας.173 Ένα από τα σημαντικότερα βήματα ανάπτυξης της
χώρας μας ήταν η ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης το 1925, γιατί σηματοδοτούσε ότι οι κάτοικοι της
Μακεδονίας και της Θράκης ,οι λεγόμενες Νέες Χώρες, είχαν πρόσβαση

171

Ο.π., σελ 406

172

Βλ. Δελμούζος Α., Τρία χρόνια δάσκαλος: Πως πήρα τα παιδιά ,Αθήνα, Εκδόσεις Εστία., 1913,

173

Βλ. Παπαναστασίου Α., Αλέξανδρου Παπαναστασίου: μελέτες, λόγοι, άρθρα-τόμος B ,Αθήνα,

Μορφωτικό Ινστιτούτο Α.Τ.Ε., 1957, σελ. 539,599-601.
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στις ανώτερες σπουδές, χωρίς να αναγκαστούν να μετακομίσουν στην
Αθήνα. Ωστόσο αυτό που επικρατούσε όλα τα χρόνια, με μοναδική
εξαίρεση τα χρόνια του Εθνικού Διχασμού και την κυβέρνηση της
Θεσσαλονίκης του Ελευθερίου Βενιζέλου που εφάρμοσε για περιορισμένη
χρονική διάρκεια την χρήση της δημοτικής γλώσσας, και το βλέπουμε και
στον κοινοβουλευτικό και μη λόγο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, ήταν
μια θλίψη και μια δυσφορία για το γεγονός ότι ακόμη, και κατά την
δεκαετία του 1920, συζητούσαν για το γλωσσικό ζήτημα.
Μία άλλη πρόταση εκσυγχρονισμού, η οποία εντέλει δεν
υλοποιήθηκε174, κατατέθηκε κατά την αγόρευση του Αλέξανδρου
Παπαναστασίου στη Βουλή στις 26/04/1911 και αφορούσε την κατάργηση
της θανατικής ποινής. Δεν εστίαζε τόσο στο γεγονός ότι πολλοί
καταδικασθέντες εις θάνατο αποδεικύονταν αθώοι εκ των υστέρων, αλλά
στην παρατήρηση της κοινωνικής προέλευσης των καταδικασθέντων με
θανατική ποινή, δηλαδή στο ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία
προερχόταν από ασθενέστερες τάξεις και όχι τις οικονομικά εύπορες
τάξεις. Επιπλέον θεωρούσε ότι το Ελληνικό σύστημα των φυλακών άξιζε
μια μεταρρύθμιση, η οποία θα λάμβανε περισσότερο υπόψη της από την
τιμωρία, την αξία της ανθρώπινης ζωής και τον ενδεχόμενο σωφρονισμό
του ατόμου .
Μέσα στην στασιμότητα του 1909 ξεπροβάλλει και η πρόοδος που
θέτει στην δημόσια συζήτηση το θέμα της μείωσης των ωρών εργασίας
όλων των εργαζομένων, εργατών και μισθωτών. Ένας βασικός στόχος
αυτής της αναζήτησης είναι η προστασία των δικαιωμάτων των

174

Η τελευταία εκτέλεση πραγματοποιήθηκε το 1972. Καταργήθηκε με την κυβέρνηση Ανδρέα

Παπανδρέου με το νόμο 2172/1993.
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εργαζομένων και η τήρηση των κανόνων που όριζαν οι υφιστάμενοι νόμοι
της εποχής και οι μελλοντικοί. Συγκεκριμένα με την επικράτηση του
Ελευθερίου Βενιζέλου επιδιώκεται η οργάνωση του σώματος
Επιθεωρήσεως της εργασίας. Φαίνεται ότι το 1911 στην Β΄ αναθεωρητική
Βουλή είχε αποφασιστεί η υλοποίηση του σώματος επιθεώρησης
εργασίας και με βάση την αγόρευση του Αλέξανδρού Παπαναστασίου
διαπιστώνουμε κάποιες κατευθύνσεις, οι οποίες έχουν ως επίκεντρο το
δίκιο του εργάτη, την αξιοκρατία στην επιλογή και την εξέλιξη, αλλά και
τα υψηλά προσόντα των επιθεωρητών του σώματος. Επεδίωκε, με βάση
τα Αγγλικά πρότυπα, η επιθεώρηση των εργοστασίων και η επίβλεψη της
εφαρμογής των νόμων, να μην είναι ευθύνη της αστυνομίας, αλλά
εξειδικευμένου, επιστημονικού προσωπικού, που δεν θα έχουν απλώς τα
προσόντα, αλλά θα είναι και καλοί άνθρωποι.175 Διαρκώς, θέτει ως
προτεραιότητα την αδύναμη εργατική τάξη και πιστεύει πως το κράτος
οφείλει να φροντίζει για την «εξύψωση» των εργατικών τάξεων,
επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη συνεταιριστικής οργάνωσης των
εργατών, που την δεκαετία του 1920 διαπιστώνει πως δεν έχει γίνει
κάποια σοβαρή ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι εμφανές ότι ο
Παπαναστασίου και ο κύκλος του, έχουν γνώση των αναρχικών ιδεών της
εποχής τους και προσπαθούν να δουν μέσα από την εξέλιξη του κρατικού
μηχανισμού, κατά πόσο ενσωματώνονται αυτές οι ιδέες στην Ελληνική
πραγματικότητα. Αυτό που παρατηρεί ο Αλέξανδρος Σβώλος176 είναι ότι
175

Βλ.Παπαναστασίου Α., Αλέξανδρου Παπαναστασίου: μελέτες, λόγοι, άρθρα-τόμος Α ,Αθήνα,

Μορφωτικό Ινστιτούτο Α.Τ.Ε., 1957, σ.σ. 155-156.
176

Ο Αλέξανδρος Σβώλος (1892-1956) είναι περισσότερο γνωστός για την συμμετοχή του στην

«Κυβέρνηση του Βουνού» το 1944, τις αριστερές του πεποιθήσεις και λιγότερο για την πνευματική και
πολιτική του δραστηριότητα πριν το 1922.Οι νομικές του σπουδές, η διατριβή του με τίτλο «Το
δικαίωμα τού συνεταιρίζεσθαι και το δίκαιον των σωματείων» και οι σοσιαλιστικές του ιδέες που
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από τις αναρχικές ιδέες του Προυντόν177 μία μόνο αλήθεια επιζεί στα
ελληνικά δεδομένα. Αυτή είναι ότι το κράτος προσλαμβάνει περισσότερη
οικονομική και κοινωνική ουσία, καθώς μεταρρυθμίζεται ριζικά και
προοδεύει σε όλους τους τομείς.
Εντούτοις, ενώ θα περίμενε κανείς να δει στην χώρα μας να μιλούν
για έναν ευρύτερο εκσυγχρονισμό σε πολλούς τομείς, διαπιστώνει ότι στο
επίκεντρο βρίσκεται μόνο το γλωσσικό και το αγροτικό ζήτημα, και πολύ
λίγο τα εργασιακά, τα οποία έχουν την ίδια βαρύνουσα σημασία για το
κράτος και τις ζωές των ανθρώπων. Το αγροτικό ζήτημα είναι ένα θέμα
που απασχόλησε το Ελληνικό κράτος από την ίδρυση του, το 1831. Η
οριστική επίλυση του ζητήματος πραγματοποιήθηκε μετά το 1922 και την
έλευση των Μικρασιατών προσφύγων και όχι το 1871 επί Αλέξανδρου
Κουμουνδούρου με την αποκρατικοποίηση δημοσίων εκτάσεων με ένα
χρηματικό αντίτιμο. Η επέκταση του Ελληνικού βασιλείου με την
προσάρτηση της Θεσσαλίας (1881) και της Μακεδονίας και Ηπείρου το 1912
επέβαλε την αναπροσαρμογή των όρων της γεωργικής παραγωγής και της
μη αστικής ιδιοκτησίας. Όπως ήταν αναμενόμενο με το συγκεκριμένο
ζήτημα ασχολήθηκε η ομάδα των Κοινωνιολόγων και συγκεκριμένα οι
Αλέξανδρος Μυλωνάς178 και Αλέξανδρος Παπαναστασίου.
είχαν πάντα ως επίκεντρο την βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, τον έφεραν στο σημείο να αρθογραφεί
την δεκαετία του 1920, στο περιοδικό «Αρχείο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών».
177

Ο Πιέρ Ζοζέφ Προυντόν (1809-1865) είναι ο άνθρωπος που χαρακτηρίζεται ως ο πατέρας του

αναρχισμού. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και δραστηριοποιήθηκε στην Γαλλία, στον τομέα της πολιτικής και
της φιλοσοφίας. Το πιο γνωστό του έργο έχει τον τίτλο «Τι είναι ιδιοκτησία;»(1840).
Ο Αλέξανδρος Μυλωνάς (1881-1967) είχε σπουδάσει νομική και οικονομικά στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην Γερμανία και είναι γνωστός στη συλλογική μνήμη για
την πολιτική του σταδιοδρομία, ως βουλευτής και υπουργός, για περίπου τρεις δεκαετίες, από το 1922.
178

Η συμβολή του στην επίλυση του αγροτικού ζητήματος υπήρξε καθοριστική, καθώς ως Υπουργός
Γεωρργίας συνέταξε νόμο για την απαλλοτρίωση των μεγάλων κτημάτων.
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Στα κείμενα του Μυλωνά παρατηρούμε έναν πολυσέλιδο,
αναλυτικό σχολιασμό της νομοθεσίας, όπου προβλέπει και την κυριαρχία
της μικρής ιδιοκτησίας, λόγω της ανάγκης διανομής γης στον προσφυγικό
πληθυσμό. Επίσης δείχνει να έχει γνώση για το ζήτημα της ιδιοκτησίας,
τόσο σε δυτικές χώρες, όπως η Γερμανία, όπου μας τονίζει ότι
αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας δύναται να γίνει μόνο προς το
καλό όλων και επί τη βάσει νόμου, όπως και σε Βαλκανικές χώρες σαν την
Βουλγαρία179. Το σημαντικότερο πράγμα που διαπιστώνει όμως είναι η
ανάγκη δημιουργίας μιας γεωργικής τράπεζας με διοικητική και
περιουσιακή αυτονομία που θα δώσει ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη180.
Η συνεισφορά του Αλέξανδρου Παπαναστασίου στην
αντιμετώπιση του αγροτικού περιλαμβάνει την ενίσχυση της συστάσεως
αγροτικών συνεταιρισμών και την βαθμιαία αποκατάσταση των κολίγων
ως ιδιοκτητών.181 Οι απόψεις του προσιδιάζουν στον Φαβιανό
σοσιαλισμό182. Έδειχνε να έχει παρόμοιες απόψεις με τους Βρετανούς
Φαβιανούς, που αποσκοπούσαν στην εγκαθίδρυση του σοσιαλισμού με
ειρηνικό τρόπο και όχι με βίαια κατάληψη της εξουσίας. Στο άρθρο «Η γη
εις τους καλλιεργητάς της»183 η εξιστόρηση νομοθετικών προσπαθειών

179

Βλ. Μυλωνάς Αλέξανδρος, « Επί του νέου αγροτικού νόμου: κρίσεις και νομοθετικαί υποδείξεις»,

Αρχείον οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, τόμος 2, 1922, σ.σ 443-471
180

Βλ. Μυλωνάς Αλέξανδρος, « Η αγροτική νομοθεσία και η προταθείσα μεταρρύθμισίς της», Αρχείον

οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, τόμος 2, 1922, σ.σ 73-110
181

Ο κολίγος καλλιεργούσε ένα κτήμα που δεν του άνηκε με τα δικά του μέσα παραγωγής και είχε

σπίτι μέσα σε αυτή την έκταση. Ο καλλιεργητής παρείχε στον ιδιοκτήτη, ως ενοίκιο το ήμισυ ή το ένα
τρίτο της ακαθάριστης προσόδου.
182

Η Βρετανική σοσιαλιστική κίνηση του 19ου αιώνα πήρε το όνομα της από έναν Ρωμαίο στρατηγό

που το μικρό του όνομα ήταν Φάβιος και υποστήριζε την σταδιακή φθορά του αντιπάλου.
183

Βλ.Παπαναστασίου Α., Αλέξανδρου Παπαναστασίου: μελέτες, λόγοι, άρθρα-τόμος Α ,Αθήνα,

Μορφωτικό Ινστιτούτο Α.Τ.Ε., 1957, σ.σ. 58-72.
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παρελθόντων ετών, αποσκοπεί στο να κατανοήσει το κοινό της εποχής
του, την πίστη του σε μεταρρυθμίσεις επί δημοκρατικών βάσεων, όπου
δεν θα κυριαρχούν οι λαϊκιστές, πολιτικοί και τσιφλικάδες, μη γεωργοί,
που διαπνέονταν από επιχειρηματικό πνεύμα, εις βάρος του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου. Πίστευε ότι η επίλυση του αγροτικού θα επέτρεπε
την εδραίωση της δημοκρατίας.
Η
πρώτη
προσωπική

τοποθέτηση

του

Αλέξανδρου

Παπαναστασίου για το αγροτικό ζήτημα ξεκινάει το 1910 μέσα από τον
έντυπο τύπο της εποχής. Στο άρθρο «Το θεσσαλικό ζήτημα»184, που
ασχολείται με την Θεσσαλία και η κεντρική ιδέα του είναι η απαλλοτρίωση
των τσιφλικιών, ένα σημαντικό μέρος του άρθρου προσπαθεί να μειώσει
την αρνητικότητα που έχει για τους τσιφλικάδες η έννοια της
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, την οποία την εξελάμβαναν ως παραβίαση
του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Αυτή την άποψη προσπαθεί να
αντικρούσει ο Παπαναστασίου, υποστηρίζοντας πως με κανένα τρόπο η
συνολική αξία της περιουσίας δεν μειωνόταν από την στιγμή που
υφίστατο οικονομική αποζημίωση. Η απαλλοτρίωση πραγματοποιείται
για το κοινό καλό όλων και όχι για το συμφέρον των προνομιούχων.
Παράλληλα προτρέπει το αναγνωστικό κοινό να γνωρίσει, σχετικά με το
ζήτημα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και αποκατάστασης των
χωρικών σε ιδιοκτήτες, κάποια ευρωπαϊκά παραδείγματα από Αγγλία και
Δανία.
Σε ένα άλλο κείμενο του, «Στα μεγάλα ζητήματα: Το Θεσσαλικόν»
(1912), επισημαίνει στους αναγνώστες του με γνώμονα το γενικό
184

Βλ.Παπαναστασίου Α., Αλέξανδρου Παπαναστασίου: μελέτες, λόγοι, άρθρα-τόμος Α ,Αθήνα,

Μορφωτικό Ινστιτούτο Α.Τ.Ε., 1957, σ.σ. 53-57.
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οικονομικό συμφέρον, την τοποθέτηση του υπέρ της δημιουργίας μικρής
ιδιοκτησίας από τον κατακερματισμό της μεγάλης ιδιοκτησίας, της οποίας
οι φορείς επιθυμούσαν διακαώς την σύναψη σχέσης μισθωτής εργασίας
με τους κολλίγους. Ο Παπαναστασίου πίστευε ότι οι μικρές ιδιοκτησίες θα
είχαν μεγαλύτερο κέρδος και θα βοηθούσαν στον εκδημοκρατισμό της
κοινωνίας. Η άποψη του είναι ξεκάθαρη, όταν ισχυρίζεται ότι:
Ο κανών είναι εις την γεωργίαν οι αι μικραί επιχειρήσεις και κατά συνέπειαν
αι μικραί ιδιοκτησίαι πλεονεκτούν οικονομικώς απέναντι των μεγάλων, των
συγκεντρωμένων επιχειρήσεων185.
Ενδεχόμενα μειονεκτήματα οικονομικής φύσεως των μικρών
καλλιεργητών θεωρεί ότι μπορούν να ξεπεραστούν με την δημιουργία
συνεταιριστικών ενώσεων.
Αυτή η προαναφερόμενη εδραίωση της μικρής ιδιοκτησίας και των
συνεταιρισμών και η μετάβαση σε μια καπιταλιστική οικονομία
επέβαλλαν μια ριζική αλλαγή, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή
της αγροτικής παραγωγής από την έλλειψη εξειδικευμένου πιστωτικού
ιδρύματος και την συχνή καταφυγή στους τοκογλύφους. Η ουσιαστική
χρηματοδότηση της αγροτικής οικονομίας θα λάβει χώρα το 1929 με την
ίδρυση της Αγροτική Τράπεζας με την κυβέρνηση των Φιλελευθέρων του
Ελευθερίου Βενιζέλου. Η σύστασή της δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στην
πολιτική του κόμματος των Φιλελευθέρων, αλλά και σε άλλους πολιτικούς
παράγοντες, όπως ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο οποίος είχε
πρωτοστατήσει με το να επισημαίνει αρκετά χρόνια πριν τα οφέλη που θα
αποκόμιζε η χώρα στην αγροτική της ανάπτυξη με την σύσταση ενός
τραπεζικού οργανισμού κοινωφελούς χαρακτήρα. Ο ίδιος, σε μια ομιλία

185

Βλ. Παπαναστασίου Α., Αλέξανδρου Παπαναστασίου: μελέτες, λόγοι, άρθρα-τόμος Α ,Αθήνα,

Μορφωτικό Ινστιτούτο Α.Τ.Ε., 1957, σελ. 157.
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του στη βουλή, μας υπενθυμίζει τους λόγους για τους οποίους ήταν
αναγκαία αυτή η αλλαγή και τις συνθήκες που μπορούσαν να
διευκολύνουν την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας.186 Αυτές ήταν: α) οι
καταβολές αγροτών προσφύγων στην επιτροπή αποκατάστασης
προσφύγων και β) εκκαθάριση δοσοληψιών μεταξύ Εθνικής τράπεζας και
κράτους «διχασμός» Εθνικής Τράπεζας.187 Η ίδρυση της νέας τράπεζας
ήταν αναγκαίο να γίνει, γιατί η Εθνική Τράπεζα ως ίδρυμα κερδοσκοπικό
και συγκεντρωτικό ήταν αδύνατο να προαγάγει περισσότερο απ’ ότι
προήγαγε την αγροτική πίστη, η οποία ρυθμιζόταν με βάση τη μορφή του
παθητικού της τραπέζης, δηλαδή της μορφής των καταθέσεων που ήταν
βραχείες. Ωστόσο το σημαντικότερο μειονέκτημα ήταν ότι τα δάνεια
δίνονταν αργά, Οκτώβριο ή Νοέμβριο, με εννεάμηνη προθεσμία, πριν
προφθάσουν οι γεωργοί να ολοκληρώσουν την συγκομιδή και να
διαθέσουν τα προϊόντα τους σε ευνοϊκές τιμές, με επιτόκιο υψηλό 10%, αν
έπαιρνε το δάνειο ο καθένας μόνος του, ή 8% υπό την σκεπή ενός
συνεταιρισμού. Εξίσου σημαντική για την γεωργική παραγωγή με την
έλλειψη Αγροτικής τράπεζας ήταν η μη πρόβλεψη χορήγησης δανείων
βελτιώσεως για την προμήθεια μέσων καλλιέργειας, όπως λιπάσματα,
γεωργικών εργαλεία και οτιδήποτε άλλο.

186

Βλ. Παπαναστασίου Α., Αλέξανδρου Παπαναστασίου: μελέτες, λόγοι, άρθρα-τόμος B ,Αθήνα,

Μορφωτικό Ινστιτούτο Α.Τ.Ε., 1957, σελ. 629-639.
187

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης που υπήρχε μέχρι πριν το τέλος της δεκαετίας του 1920, και η

έλλειψη κεφαλαίων, κατέστησαν αυτή την οικονομική συναλλαγή, Κράτους και Εθνικής τράπεζας,
γνωστή ως «διχασμός», ως μία μοναδική ευκαιρία για την δημιουργία ενός νέου εξειδικευμένου,
πιστωτικού ιδρύματος. Αυτή η γραφειοκρατική συνδιαλλαγή και ο ερχομός των Μικρασιατών
προσφύγων, εκ των οποίων μία μερίδα του πληθυσμού ήταν αγρότες, ήταν οι καθοριστικοί
παράγοντες που οδήγησαν στην ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας το 1929.
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Τον

Παπαναστασίου

και

τον

κύκλο

της

ομάδας

των

Κοινωνιολόγων, τους απασχολούσαν τα κοινωνικά ζητήματα που είχαν
εγκλωβίσει την κοινωνία της εποχής σε μια στασιμότητα. Η συμβολή του
στον σχηματισμό της νέας Ελληνικής κοινωνίας μέσω των σκέψεων που
διατύπωνε έδειχναν έναν άνθρωπο που πίστευε και οραματιζόταν ότι ο
εκσυγχρονισμός της χώρας θα σηματοδοτούσε ένα καλύτερο αύριο για
όλους τους ανθρώπους της. Οι σπουδές του στο εξωτερικό και η άμεση και
ενεργή του ενασχόληση με την πολιτική, μέσω του Λαϊκού κόμματος, τον
βοηθούσαν στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών
κινήσεων που είχαν εφαρμοσθεί και στην δημιουργία προτάσεων από τον
ίδιο νέων μεταρρυθμίσεων, που πολλές φορές ήταν μπροστά από την
εποχή τους. Το κύριο μέλημα του, το οποίο το συναντάμε στο εργασιακό,
το γλωσσικό και το αγροτικό ζήτημα, είναι ότι επιθυμούσε την
ενδυνάμωση του δημοκρατικού πολιτεύματος.
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Κεφάλαιο 10
Νομισματικές Καινοτομίες και Επαναστάσεις: Ανεξαρτησία
και Υποτέλεια Νεαρών Δημοκρατιών. Η Περίπτωση της
Ελλάδος
Μανώλης Τζουβελέκας & Παναγιώτης Παπασπύρου

Ο αγώνας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας ως εθνικής και
κοινωνικοοικονομικής Επανάστασης εντάσσεται στο δυναμικό ιστορικό
πλαίσιο των μεγάλων επαναστάσεων, όπως της Αμερικάνικης και της
Γαλλικής Επανάστασης. Η Ελληνική Επανάσταση δεν μπορεί να εξεταστεί
αποκομμένη από το υπόλοιπο ευρωπαϊκό και διεθνές ιστορικό γίγνεσθαι
της εποχής και σίγουρα δεν αποτελεί κριτήριο η ανεξαρτησία έστω και
εξωγενώς στηριγμένη. Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση με τα
continentals και τα assignats αντίστοιχα χρηματοδότησαν τις πολεμικές
και δημοσιονομικές υποχρεώσεις τους. Οι ελληνικές επαναστατικές
κυβερνήσεις δεν έκοψαν εθνικό νόμισμα, χρησιμοποίησαν τα οθωμανικά
και τα ευρωπαϊκά νομίσματα προτιμώντας ιδίως τον διεθνή δανεισμό. Η
παρούσα συμβολή εξετάζει το πεδίο της χρηματικής κυκλοφορίας στα
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προεπαναστατικά χρόνια, της επαναστατικής νομισματικής πολιτικής και
της διακυβέρνησης Καποδίστρια που προσπάθησε να μετριάσει την
οθωμανική “οικονομία του παζαριού”, εισάγοντας ορθολογιστικά
στοιχεία οργάνωσης και λειτουργίας μιας αστικής οικονομίας.
Λέξεις Κλειδιά Ελληνική Επανάσταση, επαναστατικά νομίσματα,
Ιωάννης Καποδίστριας, Οικονομική Πολιτική, δημόσιος δανεισμός,
εξάρτηση βάσει τροχιάς
10.1

Εισαγωγή

Για τον Τάκιτο το χρήμα ήταν η ψυχή του πολέμου188 (pecunia nervus
belli). Η χρηματική και η χρηματοοικονομική ιστορία αλληλεξαρτώνται
διαχρονικά με τον Πόλεμο, με τις χρηματοοικονομικές και χρηματικές
καινοτομίες να θάλλουν σε περιόδους αυξημένης ζήτησης οικονομικών
πόρων για την υλοποίησή του.
Στηριζόμαστε μεθοδολογικά στη βιβλιογραφική επισκόπηση και τις
αρχειακές πηγές της προεπαναστατικής (1453-1821), της επαναστατικής
(1821-1829) και της Καποδιστριακής (1828-1832) περιόδου. Εξετάζουμε την
Ελληνική Ανεξαρτησία μέσω της υλιστικής αντίληψης της ιστορίας,
χρησιμοποιούμε τη Μαρξική ανάλυση βάσης-εποικοδομήματος και της
εσωτερικής ταξικής πάλης και το έργο των Hobsbawm, Braudel και
Arendt.
Μέσα από το πρίσμα της εξάρτησης-από-την-πορεία (path
dependence), επιχειρείται να εξηγηθεί η πειραματική εφαρμογή
188

Kindleberger, 1984.
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νομισματικής

καινοτομίας

στην

Αμερικανική

και

στη

Γαλλική

Επανάσταση, οι οποίες χρηματοδότησαν τις πολεμικές και
δημοσιονομικές υποχρεώσεις τους κυρίως με επαναστατικά
χαρτονομίσματα. Αντίθετα, οι Ελληνικές επαναστατικές κυβερνήσεις δεν
“έκοψαν” εθνικό νόμισμα, χρησιμοποίησαν τα οθωμανικά και τα
ευρωπαϊκά, καταφεύγοντας στο διεθνή δανεισμό. Ο εκχρηματισμός της
οικονομίας στους αιώνες της τουρκοκρατίας ήταν βραδύς εξαιτίας του
προβιομηχανικού και αγροτικού χαρακτήρα της κοινωνίας και της
οικονομίας, τα φαινόμενα χρηματοδείας αποτελούσαν τον κανόνα και η
οικονομική υπανάπτυξη ήταν καθολική. Κυριαρχούσε ο ασιατικός τρόπος
παραγωγής. Όμως, κατά τον ύστερο 18ο αιώνα και τις αρχές του 19ου
αιώνα, το Ελληνικό εμπόριο και η ναυτιλία επικρατούσαν στα μεσογειακά
και παρευξείνια λιμάνια οδηγώντας στο ραγδαίο εκχρηματισμό, στην
οικονομική ανάπτυξη και στην άνοδο της Ελληνικής αστικής τάξης.
Η εργασία εξετάζει συνεκτικά τη νομισματική και η οικονομική
πολιτική

της

νομισματικής

Οθωμανικής

Αυτοκρατορίας

κυκλοφορίας

στα

(Ο.Α),

προεπαναστατικά

το

πεδίο

της

χρόνια,

την

επαναστατική νομισματική πολιτική, και τη διακυβέρνηση του
Καποδίστρια ο οποίος προσπάθησε να οργανώσει τη λειτουργία μιας
αστικής οικονομίας, παραμερίζοντας την οθωμανική “οικονομία του
παζαριού” στο μέτρο του εφικτού.
Θα δείξουμε ότι: α) ο εξαιρετικά αργός εκχρηματισμός, στο πλαίσιο
της οθωμανικής κατοχής, επέδρασε αρνητικά στην έκδοση και
κυκλοφορία νέου επαναστατικού νομίσματος, ώστε οι πολεμικές ανάγκες
να καλύπτονται κυρίως από δάνεια, β) η συντηρητική Ελληνική άρχουσα
τάξη προτίμησε τον επαχθή δανεισμό σε συνάλλαγμα, παρά σε ένα
256

Δύο Αιώνες Ελληνική Οικονομία. Μεταξύ Ανάπτυξης, Υπανάπτυξης και Αποανάπτυξης

Ελληνικό νόμισμα, ώστε να μη χαθεί ο υπερ-συσσωρευμένος (και
χρηματικός189) πλούτος της σε τούρκικο κυρίως, αλλά και σε άλλα
ευρωπαϊκά νομίσματα, γ) ο Καποδίστριας, εφάρμοσε, στο μέτρο του
εφικτού και του σύντομου χρόνου που κυβέρνησε, μια οικονομική
πολιτική για ένα σύγχρονο και ευνομούμενο αστικό κράτος.
Το υπόλοιπο της εισήγησης δομείται ως ακολούθως: Στην 2η
ενότητα αποτυπώνεται το ιστορικό και κοινωνικό περίγραμμα της
προετοιμασίας του πολέμου της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Στην 3η ενότητα
παρουσιάζονται το οικονομικό και νομισματικό πλαίσιο και η οικονομική
πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην 4η ενότητα εξετάζονται
νομισματικές καινοτομίες σε επαναστατικές περιόδους, ιδίως στην
Αμερικανική και στη Γαλλική Επανάσταση. Στην 5η ενότητα εξετάζουμε
την Οικονομική Πολιτική στον Πόλεμο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, και
ακολούθως την Οικονομική και Νομισματική Πολιτική του Καποδίστρια
στην 6η ενότητα. Στην 7η ενότητα εξετάζουμε την Οικονομική Ιστορία υπό
το πρίσμα της Εξάρτησης-από-την-πορεία. Τέλος, στην 8η ενότητα
συνοψίζονται τα συμπεράσματα της έρευνας.

189

Στην εργασία τηρείται η Μαρξική διάκριση νομίσματος-χρήματος, με το πρώτο να εκφράζει το

μέτρο της αξίας και ένα εργαλείο κυκλοφορίας (Ε-Χ-Ε’), ενώ το δεύτερο είναι πηγή υπεραξίας και
αναζητείται ως αυτοσκοπός (Χ-Ε-Χ’), όπως παρατίθεται στους De Blic και Lazarus, ([2007] 2008, σ.
64).
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10.2

Το Ιστορικό και Κοινωνικό Περίγραμμα
Προετοιμασίας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας

της

Ο εκχρηματισμός της οικονομίας στους αιώνες της τουρκοκρατίας ήταν
βραδύς (Κορδάτος, 1972, Ασδραχάς, 1982, Πέτρου, 1988, Καρδάσης, 2014),
ιδίως λόγω του προβιομηχανικού και αγροτικού χαρακτήρα της κοινωνίας
και της οικονομίας (Μοσκώφ, 1988, Πέτρου, 1988), τα φαινόμενα
χρηματοδείας ήταν ο κανόνας, και η οικονομική υπανάπτυξη σχεδόν
καθολική. Στον ελλαδικό χώρο εμφανίζονταν διαφορετικές “οικονομικές
περιοχές” με βάση την οικονομική ανοικτότητα ή κλειστότητά τους και με
βάση το γεωγραφικό εύρος διεπαφών που υφίσταντο στο εσωτερικό και
στο εξωτερικό της οθωμανοκρατούμενης Ελλάδας, αλλά και με βάση την
συναλλακτική ή αντιπραγματιστική πρακτική τους, καθώς και ένα
συνδυασμό αυτών. Ακόμη, εξετάζεται και με βάση τη σχέση τους και τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους προς την κεντρική οθωμανική εξουσία,
όπως και τις τοπικές εξουσίες, οθωμανικές και ελληνικές.
Οι κοινωνικές και οικονομικές αυτές ομάδες, αδιαμόρφωτες κατά
την αρχή της οθωμανικής κατάκτησης, αλλά αργότερα στους αιώνες που
ακολούθησαν,

διαμόρφωσαν,

ως

συγκροτημένη

κοινωνική

τάξη,

ιδιαίτερες σχέσεις, μέσα από κοινά συμφέροντα διατήρησης και νομής της
εξουσίας και των προνομίων που απέρρεαν. Τα σουλτανίν, τα πιάστρα
(γρόσια)190, και το μπαξίσι αποτέλεσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
βασική κινητήρια δύναμη των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων και
190

Ένα σουλτανίν (grosso modo) αξίζει 5 πιάστρα, ένα πιάστρο 40 παράδες και ένας παράς 3 άσπρα

(Braudel, [1979] 1995, σ. 487).
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ουσιώδη παράγοντα στη διελκυστίνδα ισχύος και νομής-διατήρησης
αξιωμάτων (Inalcik, 1994, pp. 74-75) για τους Τούρκους και τα μιλλέτια.
Σε κάθε νέα ανάρρηση “Μεγάλου Τούρκου” στο θρόνο, όλος ο στρατός και
η γραφειοκρατία λάμβαναν χρηματικά δώρα, γεγονός τρομακτικού
οικονομικού αντίκτυπου στο θησαυροφυλάκιο, στα δημοσιονομικά
μεγέθη και στους φορολογούμενους (Inalcik, 1994, p. 48).
Τον 18ο αιώνα η ανερχόμενη Ελληνική αστική τάξη ασφυκτιούσε
στο οθωμανικό status quo, επιζητώντας την κερδοφόρα τοποθέτηση των
κεφαλαίων της σε διεθνές επίπεδο. Η αστική τάξη, ιδίως η παροικιακή
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη γέννηση και ανάπτυξη της Φιλικής
Εταιρείας και στο σμίλεμα της μυστικής οργάνωσης του Αγώνα. Όπως
αναφέρει ο Chirot (παρατίθεται στο Berend, 2013, p. 154) “η
Ελληνικότητα, η Εβραϊκότητα και η Αρμενικότητα ως ταυτότητες
αποτελούσαν εισιτήριο στο διεθνές επιχειρηματικό δίκτυο, αφού πάντα
ήταν πιστότεροι στο διεθνές κεφάλαιο, απ’ ότι στη χώρα που διαβιούσαν”.
Η Ελληνική Επανάσταση, κατά τον Hobsbawm, διέφερε από τις
άλλες επαναστάσεις στη Βαλκανική χερσόνησο, τη νοτιοανατολική
Ευρώπη και τη Μεσόγειο, όπου συγκεράστηκαν, “ο αέναος πόλεμος των
ποιμενικών φύλων και των ηρωικών ληστών ενάντια σε οποιαδήποτε
υπαρκτή κυβέρνηση”, που συγκεράστηκε με τρόπο μοναδικό, με τις ιδέες
του αστικού εθνικισμού και της Γαλλικής Επανάστασης” (Hobsbawm,
[1997] 2019, σ. 206). Αποτέλεσε δε η Ελληνική ανεξαρτησία, κατά τον
Hobsbawm, την ουσιώδη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των άλλων
βαλκανικών εθνικισμών (Hobsbawm, [1997] 2019, σ. 208).
Συμφωνούμε, επίσης, με τον Hobsbawm ([1962] 1998, σ. 208) ότι
πρέπει να δίνεται προσοχή στους Μαρξικούς φακούς ανάλυσης
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αναφορικά με το μεικτό και συνδυασμένο, συστημικό, χαρακτήρα
ανάπτυξης της κοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με: α) άλλα συστήματα,
β) το παρελθόν καθώς και γ) την τάξη και την ταξική πάλη. Επίσης θα
αναφερθούμε σε επόμενη ενότητα στην εξάρτηση-από-την-πορεία και
στην ταξική πάλη.
Η εξέταση της συνεξέλιξης των διαμορφούμενων παραγόντων,
τόσο σε εσωτερικό όσο και εξωτερικό πλαίσιο, στην Ο.Α περιλαμβάνει
κατά τον Ρούσο (Ρούσος, 1988): α) την αποσύνθεση της Ο.Α και το
Ανατολικό Ζήτημα191, την άνοδο του ελληνικού χερσαίου και θαλάσσιου
εμπορίου, και την ανάπτυξη του κεφαλαίου της Ελληνικής αστικής τάξης,
στον ελλαδικό χώρο και στις παροικίες, που τελέστηκε σε διαφορετικά
στάδια […] γ) τον ελληνικό Διαφωτισμό, δ) το ωρίμασμα των εθνικών
δυνάμεων για οργάνωση και δράση, με κύριο εκπρόσωπο τον εθνεγέρτη
και εθνομάρτυρα Ρήγα.
10.3 Η Υλιστική Αντίληψη της Ιστορίας και η Ελληνική
Επανάσταση
Ο Κοπερνίκειος αστρονομικός όρος της επανάστασης192 (revolution)
έμελλε να εκφράσει πολύ αργότερα την αντίθετη από την αρχική έννοια
του, δηλαδή την κανονική, επαναλαμβανόμενη κίνηση των άστρων, και
μεταφορικά τη διατήρηση της αρμονίας και της τάξης. Οι ίδιοι οι
επαναστάτες της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης εννοούσαν
ως revolution την επιστροφή στην προγενέστερη τάξη, την αποκατάσταση
191

Βλ. Μαρξ, Ένγκελς, 1985, Μπατρακούλης, 2006.

192

De revolutionibus orbium coelestium (Arendt, [1963] 2006, σ. 56)
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της, τουλάχιστον στα αρχές αυτών των Επαναστάσεων (Arendt, [1963]
2006, σ. 57).
Το κοινωνικό ζήτημα, δηλαδή η φτώχεια, απασχόλησε από την
αρχαιότητα φιλόσοφους όπως τον Αριστοτέλη, όμως διαδραματίζοντας
ουσιαστικό ρόλο στις επαναστάσεις όχι νωρίτερα από τους νεότερους
χρόνους. Σύμφωνα με τον Μπαλόγλου (1995, σ. 311), ο Αριστοτέλης ήταν
αυτός που εντόπισε το “συμφέρον” ως βασικό κριτήριο διάκρισης των
πολιτειών ως “ορθών” (κοινό συμφέρον) και ως “παρεκβάσεων” (ίδιον
συμφέρον), όπως επιβεβαιώνει και η Arendt ([1963] 2006, σ. 29).
Η υλιστική αντίληψη της Ιστορίας, όπως αποτύπωσε ο Μαρξ,
σημαίνει ότι τα ιστορικά φαινόμενα καθορίζονται από οικονομικά
κίνητρα. Ο Russel συνεχίζει εξηγώντας τις διαφορές του ιστορικού από
τον φιλοσοφικό υλισμό (Egner and Denonn, 2009), αναγνωρίζοντας τη
σπουδαιότητα των οικονομικών παραγόντων στην ιστορία και στο
χτίσιμο των εθνών, χωρίς να παραβλέπει και παράγοντες πέραν της
οικονομικής σφαίρας, για παράδειγμα το φαινόμενο του εθνικισμού. Η
υλιστική θεωρία της Ιστορίας “απαιτεί την υπόθεση ότι κάθε πολιτικά
συνειδητοποιημένο άτομο κυβερνάται από μια μόνο επιθυμία: να αυξήσει
ατομικά και ταξικά το μερίδιο των εμπορευμάτων του προσώπου και της
κοινωνικής τάξης (Egner and Denonn, 2009, p. 506). Ο ιστορικός
υλισμός μελετά συστημικά και συνολικά τους νόμους της κοινωνικής
ανάπτυξης [κ]αι έχει καθήκον να ερευνήσει τους γενικούς νόμους της
ιστορικής πορείας (προτσές). [Χ]ρησιμεύει “ως μέθοδος γνώσης της
κοινωνίας και ως μέθοδος μετασχηματισμού της, σαν μέθοδος
επαναστατικής δράσης” (Κωνσταντίνοφ, [1950] 1975, σ. 9).
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Ο τρόπος παραγωγής στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα, ως
“άθροισμα των παραγωγικών σχέσεων που συνιστούν την οικονομική
δομή μιας κοινωνίας, και διαμορφώνουν τον τρόπο παραγωγής των
υλικών μέσων της ύπαρξης” (Hobsbawm, [1962] 1998) καθόρισε εν
πολλοίς το δρόμο που ακολούθησε η Ελληνική οικονομία και κοινωνία,
εδώ και δύο αιώνες, παρά τις όποιες εκσυγχρονιστικές προσπάθειες.
Ο τρόπος παραγωγής προσδιορίζει και το φάσμα των εκδοχών του
εποικοδομήματος (Hobsbawm, [1962] 1998, σ. 204). Ο τρόπος αυτός στην
Ελλάδα ήταν ο φεουδαρχικός, πυρηνικό κομμάτι του οθωμανικού τρόπου
παραγωγής, μέρος του οποίου ήταν η Ελληνική άρχουσα τάξη, και ο λόγος
της βραδείας οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης. Οι παρατιθέμενες
πηγές και η υλιστική ιστορική ανάλυση του Κορδάτου, παρά την κριτική
που έχει δεχθεί193 μας αποκαλύπτουν αναμφισβήτητα και καίρια το ρόλο
του κοτζαμπασισμού και της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας (Κορδάτος, 1972,
σσ. 94-97).
Για τους Μαρξ και Ένγκελς η Τουρκία, όπως και η Ρωσία ανήκουν
στις “ημιβάρβαρες” και “ημιασιατικές” χώρες, μη μπορώντας τυπικά να
ενταχθούν στην τυπολογία των δυτικών κοινωνικών και οικονομικών
οργανώσεων, αφού κλίνουν προς το παράδειγμα του “στρατιωτικού
φεουδαρχισμού” (Μαρξ και Ένγκελς, 1985). “Ίσαμε την ελληνική
εξέγερση” γράφει ο Engels “η Τουρκία ήταν από όλες τις απόψεις terra
incognita, και οι συνήθεις ιδέες του κοινού γι’ αυτήν στηρίζονταν
193

Ο Δερτιλής, αν και αναγνωρίζει την αρχετυπική συμβολή του Κορδάτου του καταλογίζει ότι η

επιστήμη του είναι ο Μαρξισμός και όχι η Ιστορία και πως “από συγγραφές άλλοτε της αριστεράς και
άλλοτε της δεξιάς έμπνευσης, υποφέρει όχι μόνο η Ιστορία, αλλά και η καθημερινή πολιτική πράξη
που καταφεύγει στην Ιστορία για να εμπνευσθεί” (Δερτιλής, 2014, σ. 160).
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περισσότερο στα παραμύθια από τις “Χίλιες και μια Νύχτες” παρά στα
οποιαδήποτε ιστορικά γεγονότα”. O Engels διαχωρίζει τον ραγιά αγρότη
από τον ραγιά έμπορο, αναφορικά με τις υλικές συνθήκες διαβίωσης και
τους περιορισμούς που βίωναν (Μαρξ και Ένγκελς, 1985, σ. 473). Αλλού ο
Engels καταδεικνύει τις ζοφερές συνθήκες των αγροτών στην
Μολδοβλαχία από τους Φαναριώτες ηγεμόνες (Μαρξ και Ένγκελς, 1985).
Το χρήμα, τέλος, και ιδιαίτερα η ανακατανομή του είναι σημαντικά,
σε όρους πολιτισμικούς. Ο Braudel, ([1993] 2002) εξηγώντας υλιστικά την
ιστορία, θεωρεί τον πολιτισμό “ως συνάρτηση μιας ορισμένης
ανακατανομής χρήματος”.
10.4 Το οικονομικό και Νομισματικό Πλαίσιο και η
Οικονομική Πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και την οριστική πτώση του
Βυζαντίου, οι Οθωμανοί ολοκληρώνουν μια σειρά κατακτήσεων, που
διατήρησαν για αιώνες, έως την εμφάνιση του Ανατολικού Ζητήματος.
Ήταν οι κυρίαρχοι μιας τεράστιας και ενιαίας γεωγραφικής έκτασης, που
ενσωμάτωνε βασίλεια και λαούς, και τον “βυζαντινό”, αραβικό, περσικό,
τρόπους της πολιτικής και της οικονομικής διοίκησης και της πολιτισμικής
παράδοσης τους.
Στην οθωμανική οικονομική σκέψη η υπέρτατη πηγή κρατικής
ισχύος ήταν οι ραγιάδες (reʽāyā), δηλαδή τα φορολογικά υποκείμενα της
αυτοκρατορίας. Στο πλέγμα εξουσίας194 των Οθωμανών εντάχθηκαν από
194

“Όποιος είναι εξοικειωμένος με την τουρκική ιστορία στο παρελθόν γνωρίζει ότι από την αρχή της

οθωμανικής εξουσίας όλοι της οι μεγάλοι στρατηγοί, ναύαρχοι, διπλωμάτες και υπουργοί υπήρξαν
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νωρίς, σχεδόν αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης,
βυζαντινές αριστοκρατικές οικογένειες, με κύρια ενασχόληση την
υπενοικίαση φόρων και το εμπόριο (Inalcik, 1998).
O Ratıb Efendi, (παρατίθεται στον Ermiş 2014, p. 130), ανέφερε ότι
“οι ραγιάδες είναι η πηγή των πάντων”, μέσω του κεφαλικού φόρου και
του φόρου παραγωγής και πως, η σωστή κρατική συμπεριφορά αποτελεί
το σημάδι του “κύκλου της δικαιοσύνης”. Από τα τέλη του 18ου αιώνα
επιδεινώθηκε

η

κακομεταχείριση

των

υποτελών

υπηκόων,

ως

αποτέλεσμα της διεφθαρμένης οθωμανικής γραφειοκρατίας, αλλά και της
τάξης των Ελλήνων κοτζαμπάσηδων και τοκογλύφων.
Πως εξελίχθηκε, όμως, το οικονομικό και νομισματικό πλαίσιο της
Ο.Α; Πως διαμορφώθηκε σε βάθος χρόνου η οικονομική πολιτική της
Υψηλής Πύλης και τι επίδραση είχε στη ανάπτυξη των οικονομικών και
κοινωνικών συνισταμένων στον ελλαδικό χώρο μέχρι την επανάσταση
του 1821;
“Ο σουλτάνος των Τούρκων κατέχει το πιο πλούσιο έδαφος της γης,
και για να το αντιπροσωπεύει έχει το χειρότερο νόμισμα στον κόσμο”
γράφει ο Μπωζούρ στα 1800 στον “Πίνακα του Εμπορίου της Ελλάδας
στην Τουρκοκρατία”.
Το οθωμανικό κράτος μέχρι τον 16ο αιώνα είχε ενιαίο νομισματικό
σύστημα, βασιζόμενο στο χρυσό σουλτανί και στο ασημένιο ακτσέ
(διμεταλλισμός). Ακολούθως, χρησιμοποιήθηκε ένα διζωνικό σύστημα
(παράλληλες νομισματικές κυκλοφορίας), με το σουλτανί για την ενιαία
πάντοτε Χριστιανοί εξωμότες, Σέρβοι, Έλληνες, Αλβανοί κτλ” (Μαρξ, κείμενο 41, Χριστιανοί στην
υπηρεσία της Τουρκίας, στο Μαρξ και Ένγκελς, 1985, σ. 266)
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εικόνα της αυτοκρατορίας, ενώ για τις καθημερινές συναλλαγές και το
εμπόριο μεγάλων αποστάσεων διατηρήθηκαν τα τοπικά νομίσματα των
κατακτημένων περιοχών, όπως πληροφορεί ο Pamuk (Pamuk, 2002).
H εμπορική ναυτιλία, η οποία συνέδεε τις παράκτιες πόλεις της
Ανατολής, και μεταξύ άλλων μετέφερε επίσης τον φόρο υποτέλειας στον
Σουλτάνο. Τα παζάρια διακινούσαν εμπορεύματα συνολικής αξίας
εκατομμυρίων πιάστρων. “Η οικονομική αυτοκρατορία που στήριξε την
πολιτική αυτοκρατορία”, σύμφωνα με τον Braudel, “υπερασπίστηκε από
ένα πλήθος εμπόρων, που απέτρεψαν και μείωσαν τη δυτική διείσδυση”
(Braudel, 1984). Σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη του εμπορίου στα
όρια της Ο.Α ήταν πως οι δυτικοί χονδρέμποροι δεν μπορούσαν να έρθουν
σε επαφή αυτοπροσώπως με τους λιανέμπορους βάσει ενός παλιού
ανατολίτικου εμπορικού μοτίβου. Οι Έλληνες έμποροι και ναυτικοί
“εκμεταλλευόμενοι τα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης και των
Ναπολεόντειων Πολέμων, ανέλαβαν επιτυχώς όλο το θαλάσσιο εμπόριο
στη θέση των Γάλλων στην Ανατολή, και

προετοιμάζοντας την

απελευθέρωση” (Braudel, 1984, p. 481) καθώς και το εμπόριο στη Μαύρη
θάλασσα, στη Βιέννη και στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες.
Ο Ibn Khaldun στην Al-Mukaddima (ή “Προλεγόμενα”), με
εμφανείς τις Αριστοτελικές επιδράσεις, αναφέρει ότι το νόμισμα πρέπει
να έχει εσωτερική αξία (βασισμένη σε πολύτιμο μέταλλο), με το χρυσάφι
και το ασήμι να δημιουργούνται από τον Θεό για να υπηρετήσουν ως
μέτρο αξίας τη συσσώρευση πλούτου (Ermiş, 2014, p. 88). Αυτό αποτελεί
ένα από τους παγκόσμιους νόμους (nevamis) με πρώτο τον θείο νόμο και
δεύτερο το νόμο του ηγεμόνα (Ermiş, 2014, p. 90), ο οποίος με βάση το
265
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μουσουλμανικό δίκαιο κατά την ανάρρησή του στο θρόνο, κατέχει το
καθήκον της κοπής νομίσματος στο όνομά του (Ermiş, 2014).
Παρά ταύτα το επίσημο οθωμανικό νόμισμα ήταν σε έλλειψη
“κάνοντας φευγαλέες εμφανίσεις, με την μεγαλύτερη ποσότητα να
αναπαύεται στο βασιλικό θησαυροφυλάκιο και το υπόλοιπο, εκτός από
κάποιες περιπτώσεις υψηλού εμπορίου, να εκρέει μαζικά στον Ινδικό
Ωκεανό” μετατρεπόμενο μέσω χύτευσης και επανακοπής σε ινδικές
ρουπίες (Braudel, 1984, [1979] 1995).
Στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής της Ο.Α έχουμε να
παρατηρήσουμε ότι οι οικονομικές πολιτικές της αυτοκρατορίας δεν
αφορούσαν και δεν στόχευαν στο δημόσιο συμφέρον, παρά
διαμορφώνονταν από τις κοινωνικές και πολιτικές επιρροές που δρούσαν
στο κράτος (Pamuk, 2000, p. 10).
Σημειώνεται ότι ο οθωμανικός νομισματικός χώρος αποτελούνταν
από πολλαπλούς νομισματικούς υπο-χώρους, τόσο διαπεριφερειακά όσο
και ενδοπεριφερειακά, με πολλαπλές κυκλοφορίες να επιτρέπονται για
την κάλυψη των διεθνών και εσωτερικών195 συναλλακτικών αναγκών των
κατοίκων της αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία δεν ήταν όπως αναφέρει ο
Pamuk “ένα κλειστό σύστημα κεντρικά κατευθυνόμενο, αλλά, πορώδες,

195

Θα ήταν παράλειψη να μην γίνει αναφορά στα εκκλησιαστικά νομίσματα των υπόδουλων Ρωμιών,

πρακτική που συνεχίστηκε από τα χρόνια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, παρά την Οθωμανική
κατοχή. Ο νομισματικός χώρος της Ο.Α περιλάμβανε λοιπόν, εκτός από το επίσημο αυτοκρατορικό
νόμισμα τόσο τα ευρωπαϊκά νομίσματα, όσο και τα τοπικά νομίσματα στον ελλαδικό χώρο
(φώλο/φώλα που ήταν και κοινοτικά νομίσματα με περιορισμένη κυκλοφορία για κάλυψη τοπικών
αναγκών), αλλά και στη Βαλκανική, με το αντίστοιχο “χρήμα των ορθοδόξων της Βαλκανικής ή “χρήμα
χωρίς κράτος” σύμφωνα με τους Nenovsky και Penchev (2016), αλλά και στις οργανωμένες
κοινότητες των Εβραίων και των Αρμενίων.
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με χαλαρά νομισματικά και χρηματικά σύνορα στο πλαίσιο μιας
παγκόσμιας οικονομίας”.
Στο πλαίσιο αυτό το οθωμανικό ασημένιο νόμισμα, περιέχοντας
μεγαλύτερη ποσότητα ασημιού από τα λοιπά ευρωπαϊκά196, αποτέλεσε
κερδοφόρο εξαγώγιμο εμπόρευμα (Ermiş, 2014). Την περίοδο 1823-1824,
στο πλαίσιο αντιμετώπισης της μεγάλης υποτίμησης, και της Ελληνικής
Επανάστασης, “προτάθηκε από τον Υπουργό των Νομισματοκοπείων η
προσαρμογή της ονομαστικής αξίας των νομισμάτων σύμφωνα με την
αγοραία αξία τους (Ermiş, 2014, p. 169). Γενικά η Οθωμανική νομισματική
πολιτική ήταν ενεργητική, με μέλημα την κάλυψη των επιτακτικών
αναγκών του θησαυροφυλακίου, ιδίως μετά τις μεταρρυθμιστικές
πολιτικές του Μαχμούτ του Β’, με στόχο τον περιορισμό των πολλαπλών
θησαυροφυλακίων στο κεντρικό θησαυροφυλάκιο και μιας ενιαίας
δημοσιονομικής πολιτικής μετά το 1820, με περιορισμό της υπενοικίασης
φόρων.
10.5 Νομισματικές Καινοτομίες και Επανάσταση:
Αμερικανική και Γαλλική Επανάσταση
Η νομισματική καινοτομία στην Αμερική έχει αποτελέσει αντικείμενο
βιβλιογραφικής έρευνας (Franklin, [1758] 2012, Galbraith, [1975] 1976,
Sylla, 1982), συμπεριλαμβάνοντας την περίοδο του πολέμου της
ανεξαρτησίας (Harlow, 1929, Ferling, 2007, 2015), με το “ένστικτο για
νομισματικούς πειραματισμούς να χρονολογείται από τις πρώτες μέρες
196

Σύμφωνα με τον Braudel ([1979] 1995, σ. 487) η “Ο.Α παγιδεύει τα νομίσματα της Δύσης [τ]α οποία

ήταν σχεδόν πάντα υπερτιμημένα σε σχέση με τα οθωμανικά νομίσματα. Της είναι αναγκαία στη δική
της κυκλοφορία, είναι αυτή που τα ζητάει”.
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του αποικισμού” (Galbraith, [1975] 1976, Braudel, [1979] 1995). Οι
Βρετανοί είχαν απαγορεύσει την έκδοση αποικιακών χαρτονομισμάτων
για να μην αποσταθεροποιείται η στερλίνα (και να μην υπονομεύεται το
αυτοκρατορικό χρηματικό γόητρο197), αλλά οι άποικοι το έπρατταν για την
εξόφληση των ιδιωτικών τους χρεών, για το μεταξύ τους εμπόριο και
ιδίως γιατί η ποσότητα επίσημου νομίσματος σε κυκλοφορία ήταν
περιορισμένη και δεν κάλυπτε την εκρηκτική άνοδο του εμπορίου και των
συναλλαγών. Για τον Galbraith, “η ιστορία των χαρτονομισμάτων ανήκει
στους Αμερικανούς, όπως η ιστορία των τραπεζών στους Ιταλούς, και των
κεντρικών τραπεζών στους Βρετανούς” (Galbraith, [1975] 1976). Η
Μητρόπολη δεν ενέκρινε τη λειτουργία τραπεζών στις αποικίες, οπότε η
έκδοση τραπεζογραμματίων, η εναλλακτική του κρατικού νομίσματος,
δεν υπήρχε ως επιλογή. Αν συνυπολογιστεί και η έλλειψη κερμάτων στην
Αμερική, ο δρόμος για τη νομισματική καινοτομία ήταν μονόδρομος,
άλλως η “ενδημική έλλειψη χρημάτων” θα οδηγούσε σε οικονομικό
μαρασμό ή τουλάχιστον σε οπισθοδρόμηση των συναλλαγών.
Σύμφωνα με τον Markham, η Αμερικανική Επανάσταση προέκυψε
όχι από ένα μοναδικό γεγονός, αλλά: “η έκρηξή της ήταν συνδυασμός
πολλών οικονομικών θεμάτων και μιας αναδυόμενης πολιτικής
συνείδησης, όπου τελικά οδήγησαν στο ενεργό αίτημα για ανεξαρτησία”
(από τη Μ. Βρετανία) (Markham, 2002, p. 58). Τα Continentals
(Ηπειρωτικά) δεν ήταν παραστατικό νόμισμα (fiat currency), όπως
αποτυπώνεται

197

στη

βιβλιογραφία,

αλλά

αποταμιευτικό

ομόλογο

Ο Φραγκλίνος, τo 1729, αντικρούει αυτό το επιχείρημα υποστηρίζοντας ότι η πρόοδος των αποικιών

βελτιώνει την πρόοδο και τον πλούτο της Αγγλίας (Franklin. [1758] 2012, σ. 100). Ο ίδιος, μετά από 37
χρόνια, σχεδίασε το ηπειρωτικό χαρτονόμισμα (Du Rivage, 2017, p. 216)
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μηδενικού κουπονιού198 (zero interest savings bond) (με μηδενικό
επιτόκιο) κατά τον Grubb (Grubb, 2013). Στον αμερικανικό νομισματικό
χώρο τα χάρτινα “ηπειρωτικά” δεν ήταν η πρώτη εφαρμογή νομισματικής
καινοτομίας με την οποία πειραματίστηκε το Κογκρέσο, ξεκινώντας με την
έκδοση ενός εκατομμυρίου Ηπειρωτικών δολαρίων στις 10 Μαΐου 1775.
Ήδη τότε, οι αμερικανικές αποικιακές πολιτείες του Βρετανικού θρόνου
είχαν να επιδείξουν παρόμοια νομισματική καινοτομία δεκαετίες πριν,
όπως για παράδειγμα η Μασαχουσέτη το 1690, ή και ακόμη νωρίτερα το
1631, με το καλαμπόκι ως επίσημο νόμισμα, η Νότια Καρολίνα από το 1703,
η Πολιτεία του New Jersey (NJ) από το 1709, τυπώνοντας δεκαετίες
αργότερα, το 1755, για τις πολεμικές ανάγκες της εναντίον των Γάλλων και
των Ινδιάνων, τη χάρτινη λίρα του New Jersey. Ο Sylla αναφέρει ότι οι
πληθωριστικές επιδράσεις των πολιτειακών νομισμάτων, ως αρνητική
συνέπεια χρηματικής καινοτομίας, όπως και κάθε άλλης καινοτομίας,
τονίστηκαν περισσότερο από τους ιστορικούς σε αντίθεση με τα θετικά
αποτελέσματά τους στην οικονομία. “Οι αποικιακές νομισματικές
καινοτομίες ήταν λογικές και σκόπιμες δραστηριότητες, έχοντας ως
κίνητρο οικονομικές ευκαιρίες κατευθυνόμενες στη μεγιστοποίηση
χρησιμότητας” (Sylla, 1982, p.25).
Η πολιτική και οικονομική ελευθερία των αμερικανικών αποικιών
και η μετεξέλιξή τους σε κράτος απαίτησε τεράστια ποσά, τα οποία
καλύφθηκαν από δάνεια και εκτύπωση χρήματος, μια μεγάλη πρόκληση

198

Ο Grubb καταθέτει ιστορικά πειστήρια για τη σχεδιαστική ομοιότητα των ηπειρωτικών δολαρίων

με τη λίρα του NJ, νομισμάτων που χρηματοδότησαν πολέμους, έχοντας μηδενικό επιτόκιο με
κυλιόμενες μελλοντικές εξαργυρώσεις, ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης τους.
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όπως και οι ίδιες οι πολεμικές επιχειρήσεις. Η έκδοση από το Κογκρέσο 25
εκατ. Ηπειρωτικών δολαρίων, πολύ περισσότερων από όσο άντεχε η
οικονομία, είχε ως συνέπεια την κατακρήμνιση της αξίας του, την
αδυναμία του πληθυσμού να αγοράσει βασικά αγαθά και τους μύλους να
μην αλέθουν αλεύρι για το στρατό. Το Κογκρέσο αντέδρασε με μεγάλη
αύξηση του ελέγχου στην οικονομία, ψηφίζοντας και εφαρμόζοντας
νόμους για την παραχάραξη, την υποτίμηση του επαναστατικού
νομίσματος και τη συγκράτηση των τιμών.
Η Αμερικανική Επανάσταση παρά τη σημαντικότητα και τις
παρακαταθήκες που άφησε στην διεθνή πολιτική ιστορία δεν θεωρήθηκε
τόσο μεγάλο παγκόσμιο γεγονός όσο η Γαλλική Επανάσταση, σε
οικουμενικά ιδεολογικό και ριζοσπαστικό επίπεδο. Η Γαλλική
Επανάσταση θεωρείται όχι μόνο η κορωνίδα μιας σειράς πολιτικών
επαναστάσεων του τελευταίου τετάρτου του 18ου αιώνα (ΗΠΑ, Ιρλανδία,
Ολλανδία, Αγγλία), αλλά και η κορυφαία επανάσταση της εποχής της
(Hobsbawm, [1997] 2019).
Παράγοντες, τόσο εσωτερικοί όσο και διεθνείς, επέτειναν και
όξυναν τις εσωτερικές αντιθέσεις της γαλλικής κοινωνίας, και έτσι μια
αρχικά θεωρούμενη ήπια αντίδραση των δύο τάξεων (εμπόρων και
αγροτών) εναντίον της πρώτης τάξης (αριστοκράτες και κλήρος) και της
μοναρχίας οδηγήθηκε από τον “όρκο του Σφαιριστηρίου”, στην
κατεδάφιση της Βαστίλης, στην αποπομπή της μοναρχίας, στον
αποκεφαλισμό του Βασιλιά, στην ανακήρυξη της Γαλλικής Δημοκρατίας,
στον Γιακωβινισμό, στην εποχή του Τρόμου, και ολοκληρώθηκε με τη
στέψη του Ναπολέοντα. Εκτός από την άνοδο της αστικής τάξης, της
ένδειας της πολυάριθμης αγροτικής τάξης, του αναποτελεσματικού
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κρατικού και φορολογικού μηχανισμού, υπήρχε επιπρόσθετα και το
δυσθεώρητο χρέος που σωρεύτηκε από τη χρηματοδότηση της
συμμετοχής της Γαλλίας στο πλευρό των Αμερικανών Αποίκων κατά τη
διάρκεια του Πολέμου της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας εναντίον της
Βρετανίας και πως “η τελική χρεοκοπία της Γαλλίας οφείλονταν στην
Αμερικανική Επανάσταση η οποία “μπορεί να ισχυρίζεται ότι ήταν η άμεση
αιτία της Γαλλικής” (Hobsbawm, [1997] 2019, σ. 91, Spang, 2015, p. 23).
H Arendt εκφράζει αντίθετη άποψη. Η σύνοψη του επιχειρήματος της
Arendt στο “On Revolution” είναι πως “Δεν ήταν η Αμερικανική
Επανάσταση που έθρεψε την επαναστατική ορμή στην Ευρώπη, αλλά οι
συνθήκες στην Αμερική, οι οποίες είχαν εδραιωθεί και ήταν γνωστές στην
Ευρώπη πολύ πριν από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας” (Arendt, [1963]
2006).
Η Γαλλική οικονομία και το βασιλικό θησαυροφυλάκιο βίωναν τις
δύσκολες συνέπειες της νίκης επί της Βρετανίας. Το έλλειμμα του
προϋπολογισμού μόνο για το 1789 ανέρχονταν στα 125 εκ. φράγκα. Στις 2
Νοεμβρίου του 1789 η Εθνοσυνέλευση εξέδωσε διάταγμα για τη μεταφορά
της εκκλησιαστικής περιουσίας στο κράτος. Η αξία της υπολογίζονταν
περίπου στα 400 εκ. φράγκα και αποτέλεσαν το αντίκρισμα για την άμεση
έκδοση ασσινιάτων αξίας 1.000 λιβρών το κάθε ένα για την πληρωμή
χρεών και άλλων δημοσιονομικών υποχρεώσεων (Levasseur, 1894, p. 181).
Η ιδέα να πωληθούν σε μεγάλες ποσότητες στους Δήμους του Παρισιού
και στους άλλους Δήμους της επικράτειας, και να εισπράξουν χρήμα από
το

αντίτιμο

πώλησης

της

εκκλησιαστικής

περιουσίας,

που

αντιπροσώπευε το κάθε ασσινιάτο των 1000 λιβρών, δεν ευδοκίμησε,
αφού αυτό δεν ήταν εθνικό αλλά περιφερειακό νόμισμα. Έτσι, η
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Εθνοσυνέλευση αποφάσισε να γίνουν τα ασσινιάτα το νόμιμο κρατικό
νόμισμα, με εθνική κυκλοφορία, και τόκο 3%. Η Γαλλία είχε ζήσει 70
χρόνια πριν, τη χρηματική καινοτομία του Σκωτσέζου Τζων Λω, ο οποίος
ιδρύοντας τη Βασιλική Τράπεζα της Γαλλίας (1719) κατάφερε να σώσει
πρόσκαιρα το βασιλικό θησαυροφυλάκιο, αλλά και να πνίξει στους
βάλτους του Μισισιπή τις ελπίδες της Γαλλικής Οικονομίας λόγω της
ασυγκράτητης έκδοσης τραπεζογραμματίων (Galbraith, [1975] 1976).
Όμως, στα 1790, ένα χρόνο μετά την έκδοσή των ασσινιάτων, το
αρχικό ποσό των 400 εκ. φράγκων είχε εξαντληθεί, ενώ οι ανάγκες
παρέμεναν αδήριτες.
Αν και για κάποιους συγγραφείς τα επαναστατικά ασσινιάτα
απέτυχαν (De Blic και Lazarus, [2007] 2008), θα συμφωνήσουμε με την
Spang ότι αυτά γίνονται κατανοητά μέσω της παρακολούθησης των
πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών της δημιουργίας και
της χρήσης τους (Spang, 2015, p. 274). Η παροδικότητα του
επαναστατικού

νομίσματος,

όπως

τα

Ασσινιάτα,

εξυπηρετούσε

συγκεκριμένους στόχους, για παράδειγμα τη ρύθμιση κρατικών χρεών και
την όσο το δυνατόν ομαλή διεξαγωγή του εσωτερικού και εξωτερικού
εμπορίου και των καθημερινών συναλλαγών.
10.6 Η Οικονομική Πολιτική στον Πόλεμο της Ελληνικής
Ανεξαρτησίας
Ο οικονομικός βραχίονας της Ελληνικής Επανάστασης ήταν, μαζί με την
ίδια τη ζωή που πρόσφεραν για την ελευθερία οι Έλληνες και οι συν αυτώ
αγωνισθέντες, ο αιμοδότης του Αγώνα, αλλά η διαρκής αιμορραγία σε
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αλλότριες με τον αγώνα δαπάνες, και η ιδιοποίηση των εσόδων έθεσε
διαρκή και πολυετή εμπόδια στην ανάπτυξη της χώρας.
Από το 1819 σχηματίστηκαν με την καθοδήγηση της Φιλικής
Εταιρείας, οι τοπικές “κάσσες”, για την κάλυψη των τοπικών αναγκών του
απελευθερωτικού αγώνα, που επρόκειτο να ξεσπάσει, συστήνοντας την
Εθνική Κάσσα. “Έτσι αρχίζει να αναδύεται ο χώρος του εθνικού Ταμείου”
(Μποζίκης, 2018).
Η συλλογική αυτή οργάνωση διαφοροποιούνταν από άλλες
συλλογικές οργανώσεις κατά τον Μποζίκη (πχ κοινότητες, ενορίες,
εμπορικές

συντεχνίες,

εκπαιδευτικές

εταιρείες

κ.α),

που

σχηματοποιούνταν για φορολογικούς, θρησκευτικούς, εμπορικούς, ή
εκπαιδευτικούς λόγους. Ο ενοποιητικός και ηγετικός ρόλος της Φιλικής
Εταιρείας στην πολιτική, στρατιωτική και οικονομική οργάνωση και
προπαρασκευή του Αγώνα ήταν καθοριστικός, με την Εθνική Κάσσα να
αποτελεί ένα πρωτόλειο μέσο οικονομικής πολιτικής για ένα Κοινό Ταμείο
για τη Λευτεριά. Η αυθόρμητη προσέλευση βοσκών, χωρικών και άλλων
πατριωτών στα στρατόπεδα των αγωνιστών, επιπλέον παρείχε το
απαραίτητο σιτηρέσιο για τους πολεμιστές (Σταματόπουλος, 1979).
Διαχρονικό γεγονός αποτελεί η χρηματοδεία των επαναστατικών
κυβερνήσεων και του ελληνικού κράτους μεταγενέστερα. Στο δεύτερο
έτος του πολέμου η Κυβέρνηση αν και προχώρησε σε αναγκαστικές
συνεισφορές, και σε (εσωτερικό) εθνικό ομολογιακό δάνειο που έγινε
αναγκαστικό, απορροφήθηκε μόνο το 20% (Σταματόπουλος, 1979, σ. 102)
από το “επενδυτικό κοινό”.
Σύμφωνα με τον Ανδρεάδη ([1925] 2010) η ανεπάρκεια των
διαθέσιμων δημοσιονομικών μέσων στην κάλυψη των υπέρογκων
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αναγκών οδήγησε σε εξωτερικό δανεισμό, αφού “πολύ ταχέως εγένετο
κατάδηλον, ότι εξωτερικόν δάνειον ήτο η μόνη σανίς σωτηρίας”, σύμφωνα
με τον Ανδρεάδη.
Μετά την Α’ Εθνοσυνέλευση αρχίζει η λεηλασία των πόρων από
την ηγεμονεύουσα πλουτοκρατία, και όποιους καιροσκόπους (Έλληνες
και μη) μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την κακή δημοσιονομική
οργάνωση και το δημόσιο ταμείο199.
10.7 Τα Δάνεια της Ανεξαρτησίας
Το Σύνταγμα της Επιδαύρου (§ξγ’) αναφέρει ρητά ότι “Το εκτελεστικόν
σώμα έχει το δικαίωμα να λαμβάνη δάνεια είτε έσωθεν, είτε έξωθεν της
Επικρατείας και να καθυποβάλη εις υποθήκην εθνική κτήματα με την
συγκατάθεσιν όμως του Βουλευτικού σώματος”, για να συνεχίσει (§ξδ’)
ότι “έχει ομοίως το δικαίωμα της εκποιήσεως μέρους των εθνικών
κτημάτων αναλόγου με τας χρείας και τούτο όμως δια της συγκαταθέσεως
του Βουλευτικού”.
Η ιστορία των “δανείων της ανεξαρτησίας” είναι λίγο πολύ γνωστή
(Ανδρεάδης, [1925] 2010, Μπελογιάννης, 2010, Κατσούλης, 1988,
Μπαλόγλου, 2019, Ηλιαδάκης, 2002) γι’ αυτό και θα αναφερθούμε
συνοπτικά.

199

Εκτός από τα λάφυρα της Τριπολιτσάς, που διαγουμίστηκαν από τους πολιορκητές χωρίς να

εισρεύσουν στο δημόσιο ταμείο, καταληστεύτηκαν, επίσης, και τα λάφυρα της Κορίνθου, αν και
φυλασσόμενα από Γερουσιαστές και μέλη του Εκτελεστικού όπως και σε άλλες περιπτώσεις
(Σταματόπουλος, 1979).
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Η μελέτη του Ηλιαδάκη (Ηλιαδάκης, 2002) περιγράφει ότι το
πρώτο ομολογιακό δάνειο συνομολογήθηκε το 1825 (ονομαστική αξία
£800 χιλ., τιμή έκδοσης 59%, πραγματική αξία £472 χιλ., με επιτόκιο 5%,
σε εξαμηνιαίες δόσεις, αποπληρωμή εντός 38 ετών, και υποθήκη των
εθνικών κτημάτων και όλων των δημόσιων εσόδων). Μετά και τις
κρατήσεις τόκων και προμηθειών η πραγματική αξία του α’ δανείου
έφτασε στις £349 χιλ.. Μετά και την αφαίρεση προείσπραξης ποσών
έναντι απέμειναν £289 χιλ., καταλήγοντας έτσι στο 36% της ονομαστικής
αξίας.
Το δεύτερο ομολογιακό δάνειο συνομολογήθηκε το 1824
(ονομαστική αξία £2.000.000, με τιμή έκδοσης 55,5%, πραγματική αξία
£1.100.000, με επιτόκιο 5%, χρεολύσιο 1%, 10ετή διάρκεια, και υποθήκη
των εθνικών κτημάτων και όλων των δημόσιων εσόδων). Ύστερα από τις
κρατήσεις τόκων και προμηθειών η πραγματική αξία του α’ δανείου
έφτασε στις £816 χιλ., Μετά και την αφαίρεση προείσπραξης ποσών
έναντι, απέμειναν £702 χιλ., καταλήγοντας έτσι στο 35% της ονομαστικής
αξίας. Ο Ανδρεάδης ([1925] 2010, σ. 12) συνόψισε σχεδόν ένα αιώνα
νωρίτερα ότι από τα δύο δάνεια ονομαστικής αξίας £2.800.000,
απέμειναν καθαρά για χρήση στον αγώνα (ή σε άλλες… αλλότριες
ανάγκες) £1.572.000.
Η έρευνα μας ανέδειξε, επιπλέον, τη συσχέτιση της χορήγησης των
αγγλικών δανείων (και) στην επαναστατημένη Ελλάδα με το βρετανικό
ισοζύγιο πληρωμών της συγκεκριμένης περιόδου. Τα δάνεια προς την
Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, αποτέλεσαν βασικό τμήμα της
βρετανικής οικονομικής πολιτικής και της οικονομικής της ανάπτυξης
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κατά τον 19ο αιώνα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Imlah τα έσοδα
αυτά όχι μόνο κάλυπταν τα εμπορικά ελλείμματα της Αγγλίας, αλλά
δημιουργούσαν και πλεόνασμα για νέες άμεσες ξένες επενδύσεις, μια
μορφή “ανανεώσιμου κεφαλαίου” (revolving fund) (Imlah, 1952, p. 222).
Ο Ανδρεάδης αναφέρει επίσης (σ. 13) ότι από τις £540 χιλ., που
έφτασαν στην Ελλάδα ως μετρητό χρήμα “το μικρότερον μόνο μέρος
αφιερώθη

εις

τον

κατά

των

Τούρκων

αγώνα”.

Οι

“ναυτικές

προετοιμασίες”, δηλαδή η ναυπήγηση και η καθέλκυση σύγχρονων για την
αποχή ατμοκίνητου πολεμικού στόλου, άργησαν σκόπιμα, για να
διευκολυνθεί η διασπάθιση στο εξωτερικό, και η ανάθεση των
παραγγελιών σε μεσάζοντες που είχαν σχέσεις με τον Μεχμέτ Αλή της
Αιγύπτου, ή στην Αμερική, σε ένα απόστρατο του ιππικού. Η τότε
αμερικανική κυβέρνηση μερίμνησε να διασφαλίσει μέσω αγοράς την
αποστολή ενός πλοίου στην Ελλάδα.
Το 1827 η Ελλάδα κήρυξε στάση πληρωμής, σταματώντας την
εξυπηρέτηση των δύο δανείων. Στις 4/9/1878 στο Λονδίνο επιτεύχθηκε
διακανονισμός

με

τους

ομολογιούχους,

από

τους

Έλληνες

επιτετραμμένους, εκπρόσωπους της Ελληνικής κυβέρνησης, για τα δάνεια
της ανεξαρτησίας ονομαστικής αξίας £2.800.000, τα οποία την 1η Ιουλίου
του 1878 είχαν ανέλθει στο ποσό των £10.000.000. Τα αρχικά δάνεια (old
bonds and unpaid coupons) μετατράπηκαν με την ακύρωση των παλιών
και την επανέκδοση νέων (new bonds and coupons) σε ομόλογα των
£100, £150, και £500, με ετήσιο επιτόκιο 5% κατανεμημένο σε 66
κουπόνια, με περίοδο αποπληρωμής 33 έτη από την ημέρα ανάληψης του
νέου χρέους (Agreement with Hellenic government for conversion of
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Greek loans of 1824 & 1825, 1878). Το ποσό αυτό πληρώθηκε από την
κυβέρνηση Τρικούπη στα 1890, από δάνειο που προορίζονταν για το
σιδηρόδρομο Πειραιάς-Λάρισα (Μπελογιάννης, 2013, σ. 127).
Σχετικά με τους ομολογιούχους ο Ανδρεάδης αναφέρει ότι “οι
ομολογιούχοι του 1878 ήταν κατά το πλείστον ουχί οι αρχικοί άγγλοι
δανεισταί μας, αλλά Ολλανδοί κερδοσκόποι αγοράσαντες τα Δάνεια της
Ανεξαρτησίας, βραχύ μετά το 1830, εις τιμάς ευτελεστάτας (5-10%) της
ονομαστικής αξίας”. Αυτοί οι Ολλανδοί ομολογιούχοι (Μπελογιάννης,
2013, σ. 127) που δεν περιλαμβάνονταν στον διακανονισμό του 1878,
“εμφανίστηκαν” μέσω των απογόνων τους το 1927 (ένα αιώνα αργότερα)
ζητώντας φορτικά τα χρήματά τους από την Ελληνική κυβέρνηση, τα
οποία και τους δόθηκαν σε “τσουχτερές τιμές” παρά το 5-10% της
κτηθείσας αξίας τους, μέσω άλλου δανείου το 1931. Έτσι άνοιξε μετά από
δεκαετίες η εγγραφή του δανεισμού της χώρας στα πινάκια των
Χρηματιστηρίων της Βρετανίας και της Ολλανδίας, και γράφτηκαν νέες
λαμπρές σελίδες εξωτερικού δανεισμού και χρεοκοπιών (sic).
Ουσιαστικά η συνομολόγηση των δανείων αποτέλεσε προνόμιο
της ηγετικής ομάδας στο ανηλεές εσωτερικό παιχνίδι της επαναστατικής
εξουσίας, υποθηκεύοντας παράλληλα το δημοσιονομικό και οικονομικό
μέλλον της χώρας. Ο δανεισμός για μη παραγωγικές επενδύσεις δεν είναι
δημοκρατικό

εργαλείο

οικονομικής

πολιτικής,

αλλά

εργαλείο

χειραγώγησης του λαού και των μελλοντικών γενεών, και υποσκάπτει
όπως και σήμερα, την εθνική ανεξαρτησία και την λαϊκή κυριαρχία,
καθιστώντας τη χώρα ευάλωτη σε πιέσεις και εκβιασμούς.
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10.8 Οι Νομισματικές Καινοτομίες της Ελληνικής
Επανάστασης που δεν Έγιναν: γιατί δεν Τύπωσε
Χαρτονόμισμα η Ελληνική Επανάσταση;
Η περιορισμένη, σε σχέση με τα ιστορικά, πολιτικά και πολεμικά
γεγονότα, έρευνα στα δημοσιονομικά και στα οικονομικά αρχεία και
καταγραφές της περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης, αποτυπώνει τις
προσπάθειες οργάνωσης και κοπής εθνικού επαναστατικού μεταλλικού
νομίσματος (Ψαλιδόπουλος, 2010, Μπρέγιαννη, 2011, Μπαλόγλου, 2019). Ο
οικονομικός βραχίονας της Ελληνικής Επανάστασης, ήταν όπως
αναφέρθηκε και προηγούμενα, καθοριστικός παράγοντας της έκβασης
του Αγώνα. Το 1823 λήφθηκαν μέτρα κατά της κιβδηλείας και
καθορίστηκαν οι τιμές των ευρωπαϊκών νομισμάτων (Μπρέγιαννη, 2011,
σσ. 53-54).
Αναρωτιέται κάποιος ίσως εύλογα, γιατί οι ελληνικές
επαναστατικές κυβερνήσεις και οι διαχειριστές της επαναστατικής
εξουσίας δεν προτίμησαν την έκδοση και κυκλοφορία εθνικού
χαρτονομίσματος και μεταλλικού κέρματος, παρά διατήρησαν σε
κυκλοφορία τα ευρωπαϊκά και τα τουρκικά νομίσματα200 προσφεύγοντας
με ζέση, όπως είδαμε, στον εξωτερικό αγγλικό ομολογιακό δανεισμό201;
200

Η παράλληλη κυκλοφορία νομισμάτων στα κράτη και στις αυτοκρατορίες ήταν πανάρχαια

πραγματικότητα που εξυπηρετούσε το εμπόριο και τις καθημερινές συναλλαγές.
201

H κατά γενική ομολογία ιστορικά τεκμηριωμένη αποτύπωση των επαχθών δανείων, ενδεικτικά

(Ανδρεάδης, [1925] 2010), επιχειρείται εσχάτως να ανασκευαστεί “εντός των τειχών”. Διαβάζοντας
κάποιος τους Αποστολίδη και Βελέντζα (31.3.2020) αν δεν έχει γνώση ή υποψία της ιστορικής,
οικονομικής, χρηματοοικονομικής και εξωτερικής πολιτικής πραγματικότητας της εποχής της
Επανάστασης, θα πιστέψει ότι η χώρα δανείστηκε στον αέρα (παρά την υποθήκη όλων των εθνικών
γαιών που παραβλέπουν), η αρχή του caveat emptor είναι σε πλήρη ισχύ, οι επιτήδειοι ομολογιούχοι
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Το Σύνταγμα της Επιδαύρου, το 1822, όριζε μεταξύ των
αρμοδιοτήτων του Βουλευτικού Σώματος “ότι θέλει διατάξει νέον
σύστημα νομισμάτων, χαρρατομένων εις όνομα του Έθνους δια του
Εκτελεστικού σώματος” (Μαυριάς και Παντελής, 1990, Μπρέγιαννη, 2011).
Ο Μαυροκορδάτος, πρόεδρος του Εκτελεστικού, μέσω της γνωριμίας του
με τον Κοραή πιθανόν, όπως αναφέρει και η Μπρέγιαννη, να είχε
επηρεαστεί από τις απόψεις του για το σχεδιαζόμενο νομισματικό
σύστημα της δραχμής. Αν και ο Κοραής έζησε στο επαναστατικό Παρίσι,
δεν αναφέρει τη δυνατότητα χρήσης χαρτονομίσματος, όπως τα
ασσινιάτα, ή τα ηπειρωτικά δολάρια, λόγω της γνωριμίας του με τον
Τόμας Τζέφερσον.
Επιπλέον, από το πλήθος των Ευρωπαίων Φιλελλήνων, οι οποίοι
πολέμησαν στο επαναστατημένο έδαφος, ή και συνέδραμαν με χρήματα,
με προμήθειες, με τον θετικό επηρεασμό της κοινής γνώμης υπέρ του
ελληνικού αγώνα, θεωρούμε απίθανο να μην αναφέρθηκαν κάποιοι από
αυτούς στη δυνατότητα χρήσης χαρτονομίσματος, ή και σε συνδυασμό με
μεταλλικό νόμισμα από τις επαναστατικές κυβερνήσεις.
Προκαλεί, επίσης, απορία η ισχυρή εμμονή στη χρήση των
οθωμανικών νομισμάτων202 ως μέσου συναλλαγών, και όχι η χρήση ενός
και η τετραρχία δεν καρπώθηκαν τόκους και κεφάλαιο. Το τρόπαιο των δανείων ως γνωστό δεν ήταν
αυτά per se ως εξ αρχής διασφαλισμένα, αλλά η πολιτική επικυριαρχία. Κανείς δεν έκανε τη χάρη στην
Ελλάδα ειδικά με το αζημίωτο!
202

Οι συναλλακτικές πρακτικές ήταν παγιωμένες ασφαλώς από αιώνες, αλλά όφειλε να γίνει η ρήξη

με το νομισματικό, όπως και με το πολιτικό, οθωμανικό παρελθόν, όπως συνέβη ορθώς στην
Αμερικανική και στη Γαλλική Επανάσταση. Αξίζει να τονιστεί ότι κατά την περίοδο της βασιλείας του
Μαχμούτ του Β’ παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη κλιμάκωση υποτίμησης του χρυσού και του ασημένιου
νομίσματος, και του πληθωρισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της Ο.Α, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των
αστικών στρωμάτων και των εμπόρων, ιδίως των Γενίτσαρων (Pamuk, 2000, p. 227).
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εθνικού μέσου συναλλαγών, της δραχμής όπως ορίστηκε, δηλωτικού της
νέας εθνικής ταυτότητας, ακόμη και ως περίπτωση εγκλωβισμού στο
κυρίαρχο τούρκικο νόμισμα. Και αν ακόμη στη Γαλλία η κοινωνική
επανάσταση δεν αποσκοπούσε στην ίδρυση ενός νέου κράτους, στην
Αμερική,

όπως

και

στην

Ελλάδα

ο

πόλεμος

ήταν

κυρίως

εθνικοαπελευθερωτικός. Παρά τις διαφορετικές επικρατούσες συνθήκες,
η

νομισματική

καινοτομία

ήταν

αναγκαία,

όχι

ως

οικονομική

παρθενογένεση, αλλά ως μια δοκιμασμένη, εφαρμογή παρά τις μεγάλες
δυσκολίες υλοποίησής της στην Ελλάδα.
Η Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος εκτύπωσε το 1822 και
μετέπειτα, στην Κόρινθο, ομόλογα συνολικής αξίας 5 εκ. γροσίων, σε
ονομαστικές αξίες των 100, 250, 500, 750 και 1.000 γροσίων αντίστοιχα,
ως εσωτερικό δάνειο. Αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν ως επαναστατικά
χαρτονομίσματα που θα τίθονταν σε κυκλοφορία υπογεγραμμένα από
τον Πρόεδρο του Εκτελεστικού, τον Μινίστρο της Οικονομίας, και τον
γραμματέα της Επικρατείας. Τα ομόλογα αυτά αγοράστηκαν από
λιγοστούς Έλληνες και ξένους, και η αξία τους μηδενίστηκε.
Αποτέλεσε εμπόδιο στην έκδοση χαρτονομίσματος η έλλειψη
κατάλληλου εξοπλισμού; Όχι, γιατί όπως είδαμε, τυπώθηκαν ομόλογα εν
είδει χαρτονομίσματος. Το θέμα δεν ήταν αν τυπώθηκε χαρτονόμισμα,
αλλά γιατί δεν καθιερώθηκε ως μέσο συναλλαγής. Επίσης δεν έγινε μέσο
αποτίμησης της αξίας. Παρά τα σχέδια για κοπή δραχμής ως εθνικού
νομίσματος, τα ανωτέρω ομόλογα είχαν ονομαστική και πραγματική αξία
σε γρόσια, δηλαδή, στο επίσημο νόμισμα της Ο.Α, ενάντια στην οποία
είχαν σηκώσει το ανάστημά τους οι Έλληνες;
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Θεωρούμε βάσιμα από τη μελέτη των ιστορικών, πολιτικών,
οικονομικών και χρηματοοικονομικών γεγονότων ότι δεν κόπηκε
επαναστατικό νόμισμα, παρά τις ρητές διατυπώσεις στα επαναστατικά
συνταγματικά κείμενα, της Α’ και Β’ Εθνοσυνέλευσης και τις όποιες
προσπάθειες ακολούθησαν, από μια σιωπηρή επιλογή της άρχουσας
τάξης203 για διατήρηση του νομισματικού status με την κυκλοφορία των
τουρκικών νομισμάτων, λόγω της κατοχής μεγάλης κινητής περιουσίας σε
αυτό το νόμισμα από μέρους τους, ακόμη και αν αυτό βρίσκονταν σε
διαρκή υποτίμηση204 καθώς και στα συμφέροντά205 τους, βραχυχρόνια και
μακροχρόνια, με την Ευρώπη και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε
συνέργεια με τον πανίσχυρο Μαυροκορδάτο206.
Πιθανόν να ίσχυσαν (και) τα αναφερόμενα, ήδη από το 1729, του
Βενιαμίν Φραγκλίνου (Franklin, [1758] 2012, σ. 97) για τους κατέχοντες

203

Οι επιλογές της άρχουσας τάξης, των “πεφοβισμένων” δεσποτάδων και κοτζαμπάσηδων στο

Μοριά, πριν και κατά το ξέσπασμα της Επανάστασης με σκοπό τη ματαίωσή της, δεν κατέστη εφικτή,
γιατί ο πραγματικός πρωταγωνιστής, ο Λαός, αδημονούσε να πολεμήσει τον Τούρκο, ακόμη και
άοπλος υπό την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας και του Παπαφλέσσα (Σταματόπουλος, 1979, τ. 1., σ.
183). Σύμφωνα με τις πηγές της εποχής το έναυσμα –με εντολή του Παπαφλέσσα-, δόθηκε από τον
κλέφτη Ν. Σολιώτη, σε αψιμαχίες με ομάδες Τούρκων και Αλβανών, και τους φόνους τους, στις 16
Μαρτίου, και όχι στην Αγία Λαύρα στις 25 Μαρτίου.
204

Η διαδικασία υποτίμησης του οθωμανικού νομίσματος, ιδίως κατά την περίοδο 1808-1834 (η μεγάλη

υποτίμηση) αποτυπώνεται αναλυτικά στον Pamuk, 2000, ch. 12, pp 188-204 και στον Pamuk, 2002.
Εδώ κρύβεται και η δυνατότητα της νομισματικής υποκατάστασης μεταξύ του οθωμανικού και των
ευρωπαϊκών νομισμάτων που είχαν στην κατοχή τους οι έχοντες και όχι ο λαός.
205

Αρκεί να δει κάποιος την κοινωνική σύνθεση της Α’ Εθνοσυνέλευσης και τη “δημοκρατική”

εκπροσώπηση με την παντελή απουσία των αγροτών, εμπόρων και άλλων εκπροσώπων των
κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων (Δεληγιάννης, 1988, σσ. 246-251) για να κατανοήσει το
νέο “αγκυρωτικό” ρόλο της άρχουσας τάξης στην δυναμικά δημιουργούμενη επαναστατική τάξη και
την απαξίωση του λαού.
206

Για τον ρόλο και τη φιλαρχία του Μαυροκορδάτου στην επανάσταση του 1821, βλ. Παπαγιώργης,

2002.
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μεγάλα χρηματικά ποσά, οι οποίοι είχαν πρόθεση να αγοράσουν γη σε μια
αναπτυσσόμενη χώρα, καθώς και για τους “τοκιστές” που προτιμούν να
δανείζουν χρήμα με υπέρογκο επιτόκιο σε περιόδους έλλειψης χρήματος,
και το συμφέρον τους να αντιταχθούν σε μεγάλη αύξηση της ρευστότητας,
που θα περιόριζε τα σχέδια και τα κέρδη τους.
Ίσως να μην μπόρεσαν, ή να μην θέλησαν να πιστέψουν
πραγματικά στην ανεξαρτησία της Ελλάδας, και πως η Επανάσταση
(revolution), ήταν μια μεταβατική περίοδος, όπου μετά το τέλος της θα
αποκτούσαν αυξημένα προνόμια σε οθωμανικό περιβάλλον
επικυριαρχίας, θα συνέχιζαν να διοικούν και να εξουσιάζουν το rum
millet. Με τον τρόπο αυτό οι “καλαμαράδες” διατηρούσαν την υπεροχή,
πρωτίστως έναντι των προκρίτων, αν και συνήθως συνεργάζονταν μαζί
τους, αλλά και των στρατιωτικών και των άλλων κοινωνικών ομάδων,
ιδίως του λαού, ενός λαού “που δεν είχε τίποτα να χάσει παρά τις αλυσίδες
του” από τον εσωτερικό και τον εξωτερικό αυθέντη.
Για τη Φιλική Εταιρεία και τη μεγάλη συνεισφορά της στη
συνέχιση του έργου του Ρήγα και στην οργάνωση του απελευθερωτικού
αγώνα, δε γίνεται ούτε λόγος πια.
Ο Δερτιλής (2014, σσ. 204-207) χαρακτηρίζει τις ερμηνείες
αναφορικά με τα συναφθέντα δάνεια ως έχουσες “έντονο αξιολογικό ή και
ηθικολογικό χαρακτήρα [χ]ωρίς να λείπουν οι συνωμοτικές ερμηνείες της
ιστορίας [ω]ς παραπλανητικές”, μεταθέτοντας το πρόβλημα της
δανειακής εξάρτησης στη… μεθοδολογία. Όπως αναφερθήκαμε, στην
Ελλάδα υπήρξε το διαχρονικό και έντονο πρόβλημα εντολέα-εντολοδόχου.
Οι πολιτικοί εκπρόσωποι συχνά δεν ακολουθούν τη λαϊκή εντολή.
Θεωρούμε ότι ο ρόλος του Μαυροκορδάτου στο συγκεκριμένο θέμα είναι
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καθοριστικός, αρνητικός για τα εθνικά και λαϊκά συμφέροντα και
πιθανότατα απαιτεί ξεχωριστή έρευνα μέσα από τις πηγές της εποχής. Δεν
συμμεριζόμαστε την άποψη του Δερτιλή (2014, σ. 205), ότι “οι προθέσεις
και οι φιλοδοξίες των πολιτικών ήταν φυσικές και νόμιμες, σύμφωνα με
το αξιακό σύστημα της εποχής τους”, όταν ένας ολόκληρος λαός πήρε τα
όπλα, εκεί όπου όλα “τα σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά”,
αψηφώντας τον θάνατο.
Επιπλέον, δεν γίνεται αποδεκτή η μη δυνατότητα οργάνωσης μιας
υπηρεσίας

σχεδιασμού,

έκδοσης,

και

παρακολούθησης

εθνικού

νομίσματος εξαιτίας της έλλειψης ανθρώπινων πόρων και τεχνογνωσίας,
έστω και μετακαλούμενης από την Ευρώπη. Οι δημοπρασίες των εθνικών
προσόδων, ήδη από το 1822, σε γρόσια, με κινητοποίηση των
επαναστατικών διοικήσεων, αλλά και των εμπλεκόμενων προσώπων και
“συντροφιών” που συμμετείχαν στις δημοπρασίες (Μποζίκης, 2018, σ.
304), δηλώνει τη διατριβή και την εξοικείωση με το δημοσιονομικό και
νομισματικό χώρο, περισσότερων προσώπων από τους συνήθεις
ενοικιαστές της Τουρκοκρατίας.
Οι περιπτώσεις των εμπειρογνωμόνων Gosse και de Regny το
αποδεικνύουν επίσης (Βακαλόπουλος, 2008). Η παροδικότητα του
επαναστατικού χρήματος, όπως είδαμε και προηγούμενα, θα έδινε λύσεις,
όχι βέβαια με εύκολο τρόπο, κατά την περίοδο της επαναστατικής
περιόδου, στις πιεστικές δημοσιονομικές και πολεμικές δαπάνες του
αγώνα και δεν θα καθιστούσε την Ελλάδα δεσμώτρια των ξένων
δυνάμεων.
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10.9 Η Οικονομική
Καποδίστρια

και

Νομισματική

Πολιτική

του

Φτάνοντας ο Καποδίστριας ως κυβερνήτης, στην αποκλεισμένη από τους
Γάλλους Αίγινα, ένα χρόνο μετά την εκλογή του από την Δ’
Εθνοσυνέλευση, ήρθε αντιμέτωπος με ένα κυριολεκτικά άδειο δημόσιο
ταμείο, (υπήρχε σε αυτό ένα τάλιρο και αυτό κάλπικο) (Κατσέλης, 1988),
ένα δάνειο £2.400.000, (Βακαλόπουλος, 1998) και μια επικράτεια στην
οποία Τουρκοαιγύπτιοι καταστρέφουν και αναδουλώνουν ολόκληρες
περιοχές, Έλληνες πειρατές να λυμαίνονται το Αιγαίο, και Αγγλογάλλους
να διοικούν τη χώρα στρατιωτικά και πολιτικά (Ανδρεάδης, [1925] 2010).
Τόσο άδεια ήταν τα ταμεία, που δεν υπήρχαν, σύμφωνα με τον Ανδρεάδη,
τα ολίγιστα χρήματα για να πληρωθούν οι εργάτες που επισκεύαζαν τη
λιτή οικία του Καποδίστρια. Από τις πρώτες μέριμνες του Κυβερνήτη ήταν
η εύρεση χρημάτων μέσω σύναψης δανείου, ώστε να απαγκιστρωθεί η
Ελλάδα από τα αγγλικά δάνεια της ανεξαρτησίας και την γενικότερη
εξάρτηση από τη Βρετανία (Αρς, 1988).
Ο Καποδίστριας έχει τρεις συγκεκριμένους στόχους: α) την
οργάνωση και τη διεξαγωγή του ένοπλου αγώνα, αφού η Ελλάδα είναι
ακόμη σε εμπόλεμη κατάσταση, β) τη δημιουργία θεσμικού και
οργανωτικού πλαισίου για συγκρότηση στοιχειώδους κρατικού
μηχανισμού, γ) την εδραίωση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας και τον
καθορισμό των συνόρων της (Μπαλόγλου, 2019).
Οι περιορισμοί στην εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής του
Καποδίστρια, σύμφωνα με τον Κανελλόπουλο, ήταν α) η σύντομη
περίοδος για την εφαρμογή και την απόδοση της πολιτικής και των
μέτρων της, β) τα πολλαπλά και πολύπλοκα προβλήματα στο εσωτερικό
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και στο εξωτερικό της χώρας, γ) η μη οικονομολογική ιδιότητα και η
έλλειψη οικονομικών γνώσεων του κυβερνήτη, και δ) η έλλειψη
διοικητικού μηχανισμού σε μια μη ανεξάρτητη χώρα με συνεχείς
εξωτερικές επιρροές και παρεμβάσεις (Κανελλόπουλος, 1978).
Η οικονομική φιλοσοφία του Καποδίστρια περιείχε στοιχεία των
Εμποροκρατών, των

Φυσιοκρατών και των Κλασικών. Έδωσε

προτεραιότητα στη γεωργική παραγωγή και εκπαίδευση, όπως οι
Φυσιοκράτες. Εφάρμοσε τις αρχές φορολογίας του Adam Smith. Η
οικονομική πολιτική του στηρίχθηκε στα μέτρα της φορολογικής
πολιτικής, στο ρόλο του κράτους-διοίκησης, στη γεωργία-γεωργική
πολιτική, στη τεχνική εκπαίδευση και οικονομία, και στην πολιτική της
οικονομικής διαχείρισης με φειδώ (Μπαλόγλου, 2019) παραπέμποντας σε
ένα πρόπλασμα 4ετούς ή 5ετούς ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος
οικονομικής ανάπτυξης (Μπαλόγλου, 2019) που προορίζονταν για τις
ανάγκες του ελληνικού λαού, και όχι της ημεδαπής ή αλλοδαπής
πλουτοκρατίας.
Ο Ανδρεάδης, όπως και ο Κανελλόπουλος θεωρούν ότι το
νομισματικό σύστημα που εισήγαγε ο κυβερνήτης ήταν λανθασμένο, ή
τουλάχιστον ανεπαρκές ως προς την εφαρμογή του. Ο Καποδίστριας, ένα
μήνα μετά την άφιξή του στην Αίγινα, και μεταξύ όλων των άλλων
φλεγόντων ζητημάτων που είχε να επιληφθεί, με το ψήφισμα της 2ης
Φεβρουαρίου 1828 ιδρύει την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, η οποία
εξαιτίας του λανθασμένου σχεδιασμού της, παρά τη συγκέντρωση του
μετοχικού κεφαλαίου, και την οικονομική συμμετοχή του ίδιου σε αυτό,
και εξαιτίας λόγω ελλιπών τεχνικών γνώσεων και εμπειρίας
(Κανελλόπουλος, 1978) κατέστη θνησιγενής. Η ανάθεση του κύριου ρόλου
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αυτού του τραπεζικού ιδρύματος δηλαδή “της κάλυψης των ελλειμμάτων
του προϋπολογισμού, και ακολούθως πιστοδότησης της οικονομίας και
παροχής δανείων σε πρόσφυγας και ανεστίους”, σε συνδυασμό με την μη
ικανοποιητική προσέλκυση καταθέσεων λόγω προσφερόμενου επιτοκίου
(8%), στο 1/3 του τρέχοντος επιτοκίου ισορροπίας (24%), στέρησε την
τράπεζα από την απαιτούμενη κεφαλαιακή ικμάδα

(Κανελλόπουλος,

1978).
Ο προσωπικός φίλος του κυβερνήτη, και ένθερμος φιλέλληνας
Ελβετός τραπεζίτης Εϋνάρδος207, σε επιστολή του στον Βιάρο
Καποδίστρια, στις αρχές του εγχειρήματος της Εθνικής Χρηματιστικής
Τράπεζας, αμφέβαλε πολύ παρά την έμπρακτη στήριξη του και την
προβολή της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας στην Ευρώπη
(Βακαλόπουλος 2008). Σχετικά με το ζήτημα του προσφερόμενου
καταθετικού επιτοκίου 8% ο Εϋνάρδος, διαπίστωσε ότι:
αν και αρκετά υψηλό οι χρηματιστές από την Ευρώπη έχασαν
πολλά από τις επενδύσεις τους στο Μεξικό, στην Κολομβία,
στην Ισπανία και στην Ελλάδα [κ]αθώς και οι φιλάνθρωποι
ευεργέτες δεν θα δεχθούν τον ληφθέν τόκο ως τοκογλυφικό

207

Ο Εϋνάρδος (Jean-Gabriel Eynard) αποτέλεσε παράδειγμα πολυσχιδούς Φιλέλληνα στο ζήτημα

του αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Χρηματοδότησε τον αγώνα σε χρήμα και σε είδος (πολεμικός
εξοπλισμός, τροφοδοσίες) κινητοποίησε το φιλελληνικό δίκτυο στην Ευρώπη, στάθηκε από την αρχή
του 1821 σταθερός υποστηρικτής της Ελλάδας, χωρίς να λείπουν βέβαια και οι αντίθετες
ιστοριογραφικές απόψεις για το ρόλο του (Μπελογιάννης, 2010).
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[γ]ια τους Έλληνες όμως θα πετύχει γιατί εκεί ο τόκος είναι
πάντα υψηλός208 […] (Βακαλόπουλος, 2008, σ. 122).
Ο Καποδίστριας διαπιστώνει απογοητευμένος ότι ούτε ανάμεσα
στους πλούσιους Έλληνες, βρήκε απήχηση η συμμετοχή στην Εθνική
Χρηματιστική Τράπεζα, παρά την αντίθετη άποψη του Εϋνάρδου, μιας και
“αυτοί βρίσκουν πρακτικότερο να δανείζουν με υπέρογκον τόκον παρά να
βοηθούν αξιοπρεπώς και αποτελεσματικώς την κυβέρνησίν των”
(Βακαλόπουλος, 1998).
Την 14η Ιανουαρίου 1829 o Καποδίστριας, σε επιστολή του προ το
Πανελλήνιο, ενημερώνει για πρόταση “κατασκευής του ελληνικού
χαλκονομίσματος ούτινος έχομεν κατεπείγουσα χρείαν και δυνάμεθα να
το αποκτήσωμεν δίδοντες εις αντάλλαγμα τα άχρηστα ορειχάλκινα
κανόνια” (Επιστολαί Ι.Α Καποδίστρια, 1841).
Παράλληλα, ο Καποδίστριας, αν και είχε τη δυνατότητα έκδοσης
χαρτονομίσματος έως του ποσού των 3 εκ. φοινίκων για την κάλυψη
δημοσιονομικών ελλειμμάτων, με δεδομένη την περιορισμένη και
ανεκμετάλλευτη παραγωγική δυναμικότητα της χώρας, δεν το έπραξε. Η
φειδωλότητα του Καποδίστρια, στο θέμα αυτό ήταν καθοριστικής
σημασίας γιατί θα μπορούσε χρησιμοποιώντας το εργαλείο της
νομισματικής πολιτικής να τυπώσει περισσότερο χαρτονόμισμα χωρίς να
δημιουργήσει πληθωρισμό, με δεδομένη την κατάσταση της οικονομίας.
Όταν κατανόησε την επιτακτική ανάγκη της παρουσίας και
συμβολής ενός εξειδικευμένου συμβούλου επί των οικονομικών θεμάτων,
208

Για το θέμα του τόκου και της τοκογλυφίας στην προεπαναστατική, επαναστατική και

Καποδιστριακή περίοδο βλ. ενδεικτικά (Ασδραχάς, 1982, Βακαλόπουλος, 1998, Κρεμμυδάς, 2014,
Καρδάσης, 2014, Δερτιλής, 2014).
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είχαν ήδη περάσει 2 ½ χρόνια από την άφιξή του στην Ελλάδα. Την 10η
Νοεμβρίου 1830 σε γράμμα του στον Εϋνάρδο ζητούσε τη συνδρομή του
στην ανεύρεση ενός “δουλευτή” και “ανθρώπου-μαργαριταριού", και ο
Εϋνάρδος απάντησε προτείνοντας τον Γάλλο οικονομολόγο και έμπιστό
του, Arthemond de Regny209 (Βακαλόπουλος, 2008). Ο de Regny έφτασε
τελικά στη χώρα λίγο πριν από τη δολοφονία του Καποδίστρια, για να
αποχωρήσει στα τέλη του 1831. Σε αυτό το σύντομο διάστημα μελέτησε
και παρέδωσε υπομνήματα για την οικονομική κατάσταση του τόπου, και
τα δημοσιονομικά, με αποτέλεσμα να κληθεί για να ενημερώσει τον
Βαυαρό μονάρχη Λουδοβίκο Α’, και να μετακληθεί εκ νέου στην Ελλάδα
στα τέλη του 1832. Ο de Regny ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο εμπνευστής και δημιουργός του, την 27η Σεπτεμβρίου 1833.
Τον Αύγουστο του 1836 παραιτήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον μόνο
θεσμό που λειτουργούσε συστηματικά, λόγω των αγγλογαλλικών ερίδων.
Αυτός ο θεσμός ατονεί και διακόπτει τη λειτουργία του, ενώ ο Regny
μετακαλείται εκ νέου το 1837 ως γενικός επιμελητής των οικονομικών,
συμβάλλοντας στην ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας (1841) και της Τράπεζας
Παρακαταθηκών και Δανείων, που τελικά ιδρύθηκε στα 1919.
Ο Καποδίστριας, με δεδομένα τα πενιχρά μέσα που είχε στη
διάθεσή του, και έχοντας να αντιμετωπίσει την αντιπαλότητα της
ηγετικής τάξης, η οποία είχε χάσει τα πρωτεία, κατέβαλλε κάθε δυνατή
προσπάθεια ανάταξης του χειμαζόμενου, αρχικά αυτόνομου αρχικά

209

Ο Βακαλόπουλος αφιερώνει το 7ο κεφάλαιο (2008, σσ. 457-480) στο ουσιαστικό και πολυσχιδές

δημοσιονομικό και οικονομικό έργο του de Regny στην Ελλάδα.

288

Δύο Αιώνες Ελληνική Οικονομία. Μεταξύ Ανάπτυξης, Υπανάπτυξης και Αποανάπτυξης

κρατικού μορφώματος σε παραγωγικό, οικονομικό, κοινωνικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο.
Θιασώτης της συνταγματικής μοναρχίας, γνώστης της εσωτερικής
και της διεθνούς σκακιέρας, κατέβαλλε κάθε δυνατή προσπάθεια,
ασφαλώς κάνοντας λάθη, αφοσιωμένος στο σκοπό της εθνικής
ανεξαρτησίας, καιρό πριν την έναρξη της επανάστασης (παρά τα
αντιθέτως γραφόμενα), εξέφραζε το πολιτικό σκέλος της επανάστασης,
από το ξεκίνημα της, κινούμενος με μαεστρία στο διεθνές περιβάλλον
(Αλειφαντής και Ζάμπουρας, 2017).
Η λιτή διαχείριση, που επέβαλε στον εαυτό του και στη δημόσια
διοίκηση, δεν επαρκούσε σε ένα τόσο προβληματικό δημοσιονομικό και
νομισματικό χώρο210 και με τόσους αντίπαλους στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό της χώρας. Σε αντίθεση με τις σπάταλες κυβερνήσεις της
Ελληνικής Επανάστασης, τις πρακτικές διασπάθισης των διατιθέμενων
κεφαλαίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες έριξαν
κυριολεκτικά έξω την επαναστατική εθνική οικονομία, (αδιαφορώντας
για τις θυσίες του ελληνικού λαού και όλων όσοι έχυσαν το αίμα τους για
την επανάσταση, αποσταθεροποιώντας το παρόν και το μέλλον), ο
Καποδίστριας έθεσε όλες του τις δυνάμεις και τη ζωή του την ίδια για τη
δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

210

Στην από 21 Ιουνίου 1829 επιστολή του προς τους έκτακτους επιτρόπους και τους Προσωρινούς

Διοικητάς, ο Καποδίστριας διατάσσει αυστηρά τους παραλήπτες της επιστολής όπως απολύσουν τους
υπηρέτες τινές της κυβερνήσεως και μέλη της νομοθετικής βουλής, να λαμβάνωσι μέρος άμεσον ή
έμμεσον εις ενοικιάσεις δημόσιων προσόδων (Επιστολαί Ι.Α Καποδίστρια τόμος τρίτος, 1841)
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10.10 Οικονομική Ιστορία και Εξάρτηση από την Πορεία:
Ακολουθεί το Μέλλον το Παρελθόν;
Σύμφωνα με τον Hobsbawm “η ιστορία έχοντας ως αντικείμενο της το
παρελθόν, δεν έχει τη δυνατότητα να είναι εφαρμόσιμη επιστήμη μ’ αυτή
την έννοια, αφού δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα τρόπος να αλλάξεις αυτό
που έχει ήδη συμβεί” (Hobsbawm, [1962] 1998, σ. 123). “Μπορούμε,
όμως”, συνεχίζει, “να κάνουμε υποθετικές αναλύσεις για εναλλακτικές
δυνατότητες”.
Μπορεί, όμως, και πως η ιστορία να επηρεάσει ή και να καθορίσει
το μέλλον; Ο Hobsbawm ([1962] 1998, σ. 25) αναφέρει ότι “στο
μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας έχουμε να κάνουμε με κοινωνίες και
κοινότητες, για τις οποίες το παρελθόν αποτελεί ουσιαστικά ένα μοντέλο
για το μέλλον”, με ιδεώδες την αντιγραφή, αλλά όχι, όμως, και την
απόλυτη κυριαρχία του παρελθόντος κάτι που θα απέκλειε “κάθε νόμιμη
αλλαγή και καινοτομία”. Η έννοια της path dependence (εξάρτηση-απότην-πορεία211), η οποία διακρίνεται εμφανώς στο έργο του Hobsbawm,
ορίστηκε στο πεδίο της οικονομίας πρώτα από τους David (David, 1985)
και Arthur, και εξηγεί το πως οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε κάθε
περίσταση περιορίζονται από παρελθούσες αποφάσεις ή εμπειρίες, ακόμη
και στην περίπτωση όπου οι περιστάσεις αυτές δεν σχετίζονται πλέον με
το σήμερα, ή να δεν είναι αποτελεσματικότερες από νεότερες επιλογές και

211

Στη φυσική η εξάρτηση-από-την-πορεία ονομάζεται μη-εργοδικότητα.
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τεχνολογίες. Η εξάρτηση από την πορεία επιδεικνύει τη μνήμη του
συστήματος.
Ο North (1997 p. 229) αναφέρεται στην εξάρτηση από την πορεία
ως τον περιορισμό των δρώντων σε ένα σύστημα αξιών που
αντικατοπτρίζει το παρελθόν, την πολιτιστική κληρονομιά μιας
κοινωνίας, και τη σταδιακή αλλαγή του συστήματος αυτού με βάση τις
τρέχουσες εμπειρίες, όπως φιλτράρονται από το αξιακό του σύστημα212.
Για

τον

Orlean

“η

συντονισμένη

αλλαγή

απαιτεί

συλλογική,

συγκεντρωτική και ευρείας έκτασης οργάνωση” (Orlean, σσ. 98-99).
Αυτή η οργάνωση, λοιπόν, δεν υπήρξε, ούτε προεπαναστατικά από
τη Φιλική Εταιρεία, ούτε από τις επαναστατικές κυβερνήσεις, όσον αφορά
την απεμπόληση του νομίσματος, το οποίο ενσωμάτωνε την κυριαρχία
του

καταχτητή,

ενώ

παράλληλα

οι

επαναστάτες

παρέμειναν

“εγκλωβισμένοι” (lock in effect) στο νομισματικό σύστημα του κατοχικού
τους παρελθόντος. Δεν το θεωρούμε βάσιμο. Η ρήξη θα μπορούσε να
επέλθει και στο νομισματικό πεδίο, με την υλοποίηση των συνταγματικών
αναφορών για το εθνικό νόμισμα. Στην περίπτωση της Ελλάδας τα
φαινόμενα του εγκλωβισμού και της εξάρτησης από την πορεία στο
καθεστώς ήταν το αποτέλεσμα επιβολής, και όχι τυχαίων γεγονότων.
Πιθανόν και η επανάσταση να είχε ακολουθήσει άλλους δρόμους,
άλλες διακλαδώσεις, αν δεν υπήρχαν οι 2 εμφύλιοι, και αν εκδίδονταν
εθνικό νόμισμα. Δεν έπρεπε να επιδιώκεται με τόση ζέση η κατάρα της
λύσης των δανείων της ανεξαρτησίας. Όμως, η ιστορία δεν γράφεται με
212

Ο North χρησιμοποιεί το παράδειγμα της Ισπανίας που από το πλέον ισχυρό κράτος του 17ου αιώνα,

εγκλωβίστηκε στην κατάσταση μιας δύναμης β’ διαλογής, που ήταν συνέπεια επαναλαμβανόμενων
πολέμων και χρηματοοικονομικών κρίσεων
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υποθέσεις, ούτε και με εκ των υστέρων αναδρομικότητες. Οι αποφάσεις,
που πάρθηκαν αν και τυπικά σε δημοκρατικό επαναστατικό περιβάλλον,
ουσιαστικά όμως ποδηγετώντας τα εθνικά και λαϊκά συμφέροντα,
συνεχίστηκαν εδώ και 200 χρόνια, κλειδώνοντας από το 1821 το
επαναστατημένο νεοπαγές κρατίδιο (lock-in effect) σε ένα αντιδραστικό,
μη δημοκρατικό πολίτευμα, μια συντηρητική κοινωνία, με ένα ασταθές
νομισματικό σύστημα, σε ένα μόνιμο κλωβό υπότασης213.
Η Ελληνική Επανάσταση και η Καποδιστριακή διακυβέρνηση
αποτέλεσαν κρίσιμα σταυροδρόμια για την αλλαγή της οικονομικής
κατάστασης, αλλά μιλώντας συστημικά, και για το σύνολο της Ελληνικής
κοινωνίας. Συμφωνούμε με τον Κατσούλη, αναφορικά με την κρισιμότητα
των επιλογών των εντολοδόχων σε κρίσιμες στιγμές (διακλαδώσεις) και
στο ότι η συγκεκριμένη πορεία διαρκεί στην Ελλάδα 200 χρόνια
(Κατσούλης, 2019, σ. 120). Από την έρευνα προκύπτει ότι οι εντολοδόχοι
δεν υλοποίησαν, τουλάχιστον στο πλαίσιο, των δημοκρατικών περιόδων,
είτε στην επανάσταση, είτε και αργότερα, το πρόταγμα της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της οικονομικής ανάπτυξης.
Ουσιαστικά η επιλογή του εξωτερικού δανεισμού είναι φαινόμενο
εξάρτησης από την πορεία, και εγκλωβισμού, το οποίο συνεχίζει ως και
σήμερα. Για τον Κατσούλη, στην Ελλάδα “το πρόβλημα που τίθεται
εξαρχής είναι η ισχύς: τις αύξουσες αποδόσεις της εξαρτημένης πορείας
εισπράττουν κατά καιρούς προνομιακά τα συμφέροντα που έχουν
επικρατήσει” (Κατσούλης, 2019, σ. 106). Επαυξάνουμε, τονίζοντας τη
διατήρηση των διαρκών προνομιακών συμφερόντων.

213

Για την έννοια του μόνιμου κλωβού υπότασης βλ. Μαριόλης, 2017.
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Αναφορικά με τα “δάνεια της ανεξαρτησίας” και τις περιπέτειες,
στις οποίες ενεπλάκη η χώρα και ο ελληνικός λαός, οι ακολουθούμενες
οικονομικές,
δημοσιονομικές,
και
αναπτυξιακές
πολιτικές,
επηρεάστηκαν έντονα από την απομύζηση αναγκαίων για την ανάπτυξη
πόρων. Το “Ξένο Κεφάλαιο στην Ελλάδα” του Μπελογιάννη και η
“Βαρειά Βιομηχανία στην Ελλάδα” του Μπάτση αποτυπώνουν ως
σήμερα τις παραγωγικές δυνατότητες μιας χώρας, την οποία
προσπάθησαν να πείσουν ότι είναι φτωχή, και ενός λαού, στον οποίο η
διχόνοια κυριαρχεί όταν πρέπει να αλλάξει διακλάδωση, σαν
αποτέλεσμα της εξάρτησης από την πορεία.
10.11

Αντί Επιλόγου – Συμπεράσματα

Το νόμισμα εκτός της υλιστικής ή της αφαιρετικής (συμβολικής)
προσέγγισής του έχει και μια ιδιαίτερη λειτουργική προσέγγιση και
εφαρμογή. Στη Γαλλική Επανάσταση ο λαός συνειδητοποίησε ότι το
βασιλικό νόμισμα σταμάτησε να είναι λειτουργικό κοινωνικά και
οικονομικά και έπρεπε να βρεθούν άμεσες λειτουργικές λύσεις. Εκτός
από τη σχέση των πολιτών με την κοινωνική τάξη τους, άρα και με τη
σχέση τους με τα μέσα παραγωγής, υπήρξε έντονη η σχέση με τα μέσα
συναλλαγών (Spang, 2015, p. 273). Στην Αμερικανική Επανάσταση,
αναζητήθηκαν, με δεδομένη και την αποικιακή (χαρτο)νομισματική
εμπειρία, λύσεις με τα ηπειρωτικά νομίσματα για τη διεξαγωγή του
μακροχρόνιου αγώνα κατά της Αγγλίας.
Για να γίνουν κατανοητές αυτές οι καινοτομίες πρέπει να
εξεταστούν στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής τους, και των συνθηκών
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που επικρατούσαν, και όχι μεταφέροντας τη συζήτηση με όρους του
παρόντος. Σίγουρο είναι, ότι παρά τα όποια νομισματικά φαινόμενα που
προκλήθηκαν (πληθωρισμός και νομισματική απαξίωση, αποτέλεσαν
σημαντικά ορόσημα για τη νίκη και την επικράτηση του Γαλλικού και
του Αμερικανικού Λαού και των συμφερόντων τους.
Στην Ελληνική Επανάσταση, παρά την εμπειρία των τοπικών
νομισμάτων και της χρήσης πολλαπλών νομισμάτων εκτός του επίσημου
οθωμανικού νομίσματος, παρά τις οικονομικές γνώσεις των εμπόρων
και των Ελλήνων της διασποράς σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, δεν
υπήρξε νομισματική καινοτομία. Η Ελληνική Επανάσταση δεν
καινοτόμησε νομισματικά, δεν έκοψε χαρτονόμισμα, εγκλωβισμένη στα
συμφέροντα της άρχουσας τάξης και της επιλογής ανάληψης
δυσβάστακτου χρέους για τον ελληνικό λαό, που καθόρισε την
οικονομική ζωή του τόπου. Η εξάρτηση από την πορεία επέδρασε
καταλυτικά στην πολιτική και οικονομική εξάρτηση της χώρας, και στην
οικονομική καχεξία της, συντηρώντας το μύθο της φτωχής χώρας.
Ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας ενάντια στους κάθε λογής
τυράννους, δεν οδήγησε στην ουσιαστική λευτεριά και στη δημοκρατία.
Τα καταστροφικά λάθη και οι εμφύλιοι πόλεμοι εκτός των άλλων, δεν
επέτρεψαν τη χρήση εργαλείων νομισματικής επαναστατικής πολιτικής
και τη συσπείρωση του λαού γύρω από ένα νέο κυρίαρχο εθνικό
νόμισμα, παρά τις όποιες δυσκολίες του εγχειρήματος, οι οποίες δεν
ήταν και λίγες, όπως κατέδειξε η αμερικανική και η γαλλική
επαναστατική νομισματική εμπειρία.
Οι προσπάθειες του Καποδίστρια στο πεδίο της οικονομικής και
νομισματικής πολιτικής διακόπηκαν από τα συσσωρευμένα
προβλήματα,

την

αδηφαγία

της
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εξουσιαστική διαπάλη σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας. Η κατάληξη ήταν
ο προδιαγεγραμμένος θάνατός του και η έλευση της απόλυτης
μοναρχίας.
Ένα πρώτο εύρημα αφορά τον μακραίωνο βραδύ εκχρηματισμό
στο πλαίσιο της οθωμανικής κατοχής, ο οποίος επέδρασε αρνητικά στις
προσπάθειες έκδοσης και κυκλοφορίας επαναστατικού εθνικού
νομίσματος, με αποτέλεσμα οι πολεμικές ανάγκες να καλύπτονται από
λείες πολέμου, ενοικιάσεις δημόσιων προσόδων, χορηγίες, βοηθήματα,
τροφοδοσίες σε είδος, με τα “δάνεια της ανεξαρτησίας”, που
υποδούλωσαν τελικά το νεοπαγές κρατίδιο στα ντόπια και ξένα
οικονομικά συμφέροντα. Δεν υπήρξε, εξ όσων γνωρίζουμε, καμία σκέψη
για χαρτονόμισμα, παρά μόνο για μεταλλικά νομίσματα, εγχείρημα που
διακόπηκε από τον φόβο των τούρκικων κανονιών. Παρά τις ρητές
συνταγματικές αναφορές των επαναστατικών Συνταγμάτων του 1822
και του 1823 δεν ευοδώθηκαν οι προσπάθειες για κοπή νομίσματος.
Ένα δεύτερο εύρημα, αφορά τον πιθανό ρόλο και την επιρροή
της συντηρητικής Ελληνικής άρχουσας τάξης, που φαίνεται ότι
προτίμησε τον επαχθή δανεισμό σε αλλοδαπό συνάλλαγμα παρά να
χτίσει με όποιες δυσκολίες ένα ελληνικό νόμισμα, για να μη χαθεί ο
πλούτος που είχαν υπερ- συσσωρεύσει σε τούρκικο κυρίως, αλλά και σε
άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα.
Τα δύο ευρήματα αποτελούν έκφραση της εξάρτησης από την
πορεία και του συστήματος πολιτικής, διοικητικής και οικονομικής
εξουσίας, που διατηρώντας, έστω και στο νέο επαναστατικό,
απελευθερωτικό καθεστώς, τα προνόμια, την ισχύ και τον πλούτο

295

4ο Επιστημονικό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας

εξακολούθησε να κυριαρχεί, παρά τις αυξομειώσεις ισχύος, στη χώρα
και το λαό της σε υλικό, αλλά και σε θεσμικό και πολιτισμικό επίπεδο.
Ένα τρίτο εύρημα είναι ότι ο Καποδίστριας, αν και εισήγαγε τον
Φοίνικα, δεν εξέδωσε αρκετή ποσότητα χαρτονομίσματος, φοβούμενος
πληθωρισμό σε μια ούτως ή άλλως καθημαγμένη χώρα και οικονομία,
που διψούσε για ανασυγκρότηση και έξοδο από τη φτώχεια του
μεγαλύτερου μέρους του λαού, που ζούσε στα όρια της εξαθλίωσης, αν
και έδωσε τα πάντα για τη λευτεριά. Οι αλυσίδες είχαν ξαναφορεθεί.
Παράρτημα (Χρονολόγιο, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών Ιστορικών
Γεγονότων)
1487 ίδρυση Τράπεζας των Fugger
1581 ίδρυση Αγγλικής Εταιρείας Ανατολής (διάλυση 1825)
1600 ίδρυση Αγγλικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών
1602 ίδρυση Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών
1609 ίδρυση Τράπεζας Άμστερνταμ
1636 “Τουλιπομανία”
1694 Ίδρυση Τράπεζας Αγγλίας
1696 επανακοπή ασημένιων νομισμάτων στην Βρετανία
1717 Καθορισμός τιμής χρυσού από τον Νεύτωνα σε £3 ανά ουγγιά
1719 Βασιλική Τράπεζα της Γαλλίας (Τζων Λω)
1774 Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή
1774 το ασήμι παύει να αποτελεί νομισματική βάση στην Βρετανία
1775-1783

Αμερικάνικος

Πόλεμος

Επανάσταση)
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1776 Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
1775-1779 Χρηματοδότηση της Αμερικανικής Επανάστασης από το
Κογκρέσο με τα επαναστατικά χαρτονομίσματα Continentals (ομόλογα
μηδενικού επιτοκίου)
1789 Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη
1789 - 1799 Γαλλική Επανάσταση
1789-1795 έκδοση επαναστατικών χαρτονομισμάτων Ασσινιάτων (Γαλλία)
1793 Κήρυξη πολέμου της Βρετανίας στην επαναστατημένη Γαλλική
Δημοκρατία
1797 Σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα (Νέα Πολιτική Διοίκησις)
1797 Αναστολή μετατρεψιμότητας τραπεζογραμματίων σε χρυσό στη
Βρετανία
1800 ίδρυση Τράπεζας Γαλλίας
1803 Η Γαλλία υιοθετεί το φράγκο έναντι της λίβρας
1808-1839 Διακυβέρνηση Σουλτάνου Μαχμούτ του Β’
1810-1818 Επανάσταση και Ανεξαρτησία Αργεντινής
1810-1823 Επανάσταση και Ανεξαρτησία Κολομβίας
1811-1814 Επανάσταση και Ανεξαρτησία Παραγουάης
1811-1823 Επανάσταση και Ανεξαρτησία Βενεζουέλας
1815 Μάχη του Βατερλό, Συνθήκη της Βιέννης
1816 νομική υιοθέτηση χρυσού κανόνα (Μ. Βρετανία)
1821 Άρση απαγόρευσης μετατρεψιμότητας τραπεζογραμματίων σε χρυσό
(Μ. Βρετανία)
1821-1829 Ελληνική Επανάσταση
1822 Σύνταγμα της Επιδαύρου και Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας
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1822 Έκδοση Ομολόγων σε γρόσια (διαφόρων ονομαστικών αξιών) της
Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος
1822 Ανεξαρτησία Βραζιλίας
1824 (8/20. 2) Α’ Αγγλικό δάνειο (ανεξαρτησίας)
1825 Β’ Αγγλικό δάνειο (ανεξαρτησίας)
1827 Κήρυξη στάσης πληρωμών ελληνικού εξωτερικού δημόσιου χρέους
1828, (12/1), Άφιξη Καποδίστρια στην Αίγινα και διακυβέρνηση της
Ελληνικής Πολιτείας
1828 (2/2), Ψήφισμα ίδρυσης Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας από τον
Καποδίστρια
1829 (27/6) πρώτη κοπή μεταλλικού Φοίνικα. Το πρώτο νεοελληνικό
νόμισμα είναι γεγονός
1830 Υπογραφή Πρωτοκόλλου Λονδίνου. Η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος
1831 Έκδοση χάρτινων Φοινίκων
1831 (9/10) Δολοφονία Καποδίστρια
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Κεφάλαιο 11
Εκλογικοί Δημοσιονομικοί Κύκλοι και Ανάπτυξη: Η
Περίπτωση της Ελλάδας*
Xαρά Βαβούρα, Ιωάννης Βαβούρας, Γιώργος Πετράκος
& Κωνσταντίνος Ρόντος

Στην περίπτωση της Ελλάδας έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν
έντονοι πολιτικοί δημοσιονομικοί κύκλοι. Αν χρησιμοποιηθεί ως μέτρο
των πολιτικών κύκλων το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ,
διαπιστώνεται ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα αυξάνονται σημαντικά
κατά τις προεκλογικές περιόδους, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στην
πρόσφατη κρίση χρέους της χώρας. Οι στόχοι της παρούσας εργασίας
είναι δύο. Πρώτος στόχος είναι να επιβεβαιώσει την ύπαρξη του
φαινομένου των πολιτικών δημοσιονομικών κύκλων κατά την περίοδο
1980-2020. Ο δεύτερος και σημαντικότερος στόχος της εργασίας είναι να
Οι συγγραφείς ευχαριστούν τους συμμετέχοντες στο 4ο Επιστημονικό
Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας, για τα σχόλια
*

και τις επισημάνσεις τους.
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διερευνήσει κατά πόσο οι βουλευτικές εκλογές επιδρούν στο ΑΕΠ της
χώρας και εάν η επίδρασή τους είναι σταθεροποιητική ή
αποσταθεροποιητική. Βασική μας διαπίστωση είναι πως η Ελληνική
οικονομία
χαρακτηρίζεται
από
σοβαρότατους
πολιτικούς
δημοσιονομικούς κύκλους οι οποίοι επιδρούν αποσταθεροποιητικά στο
ΑΕΠ.
Λέξεις Kλειδιά Εκλογικοί κύκλοι, δημοσιονομικά ελλείμματα, οικονομική
ανάπτυξη, Διαδικασία
ανασυγκρότηση

Υπερβολικού

Ελλείμματος,

παραγωγική

11.1 Εισαγωγή
Οι πολιτικοί δημοσιονομικοί κύκλοι δημιουργούνται από τις προσπάθειες
των κυβερνήσεων να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες επανεκλογής τους
ακολουθώντας οπορτουνιστική δημοσιονομική πολιτική προεκλογικά,
ώστε να δίνεται η εντύπωση στους ψηφοφόρους ότι ασκούν μια
αποτελεσματική οικονομική πολιτική. Το φαινόμενο αυτό έχει τύχει
εκτεταμένης εμπειρικής έρευνας, η οποία έχει δείξει ότι, γενικότερα, η
ικανότητα των κυβερνήσεων να δημιουργούν πολιτικοοικονομικούς
κύκλους περιορίζεται όσο αυξάνεται το επίπεδο της οικονομικής και
κοινωνικής ανάπτυξης, όσο βελτιώνεται η ποιότητα των θεσμών και
αυξάνεται η διαφάνεια της πολιτικής διαδικασίας (βλέπε de Haan and
Klomp, 2013)214. Ως αποτέλεσμα, οι πολιτικοοικονομικοί κύκλοι είναι
περισσότερο εμφανείς στις αναπτυσσόμενες οικονομίες (βλέπε Brender
214

Για μία συστηματική παρουσίαση και κριτική της θεωρίας του εκλογικού - οικονομικού κύκλου στα

ελληνικά, βλέπε σε Λαμπρινίδης (1984), ενώ για μια πρόσφατη εκτενή επισκόπησή της, βλέπε σε
Gootjes and de Haan (2020).
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and Drazen, 2005 και Shi and Svensson, 2006), ενώ στις αναπτυγμένες
οικονομίες είναι από εντελώς ανύπαρκτοι έως πολύ περιορισμένοι, ώστε
να καθίστανται αμελητέοι (βλέπε Andrikopoulos et al., 2004 και
Mandon and Cazals, 2019).
Ωστόσο, η περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί αξιοσημείωτη
παρέκκλιση. Σε προηγούμενη εμπειρική μας ανάλυση, έχουμε εκτιμήσει
ότι οι πολιτικοοικονομικοί κύκλοι της χώρας είναι μεγάλης έκτασης
(βλέπε Βαβούρα et al., 2019 και Petrakos et al., 2021a), γεγονός που
μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην περιορισμένη ποιότητα των θεσμών της
(βλέπε Afonso et al., 2015 και Trantidis, 2016), καθώς και στο ότι οι
κυβερνήσεις της συχνά ακολουθούν πελατειακές πολιτικές και
προσφεύγουν στο λαϊκισμό (βλέπε Mitsopoulos and Pelagidis, 2011,
Costa and Ricciuti, 2013 και Christodoulakis, 2019). Το εύρημά μας αυτό
εντάσσεται στην πρόσφατη εμπειρική έρευνα, η οποία επιβεβαιώνει την
ύπαρξη του φαινομένου στην Ελλάδα, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο
επίπεδο των δήμων. Συγκεκριμένα, οι de Haan and Klomp (2013), με
βάση στοιχεία της περιόδου 1975-2005, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
πολιτικοοικονομικών κύκλων σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, οι Chortareas
et al. (2018), με βάση στοιχεία της περιόδου 1974-2011, επιβεβαιώνουν την
προεκλογική χειραγώγηση της δημοσιονομικής πολιτικής διαμέσου της
αύξησης των δημοσίων δαπανών, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του
πρωτογενούς αποτελέσματος του προϋπολογισμού. Παράλληλα, οι
Chortareas et al. (2016), με βάση στοιχεία της περιόδου 1985-2004,
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη των πολιτικοοικονομικών κύκλων στο
επίπεδο των δήμων της χώρας. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η
παλαιότερη βιβλιογραφία, όπως για παράδειγμα οι Andrikopoulos et al.
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(2004) εξετάζοντας την περίοδο 1970-1998, δεν επιβεβαιώνει η ύπαρξη
πολιτικοοικονομικών κύκλων, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι το φαινόμενο έχει ενταθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες.
Πρώτος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η επαναβεβαίωση
της ύπαρξης του φαινομένου των πολιτικών δημοσιονομικών κύκλων
στην Ελλάδα καθ’ όλη την περίοδο 1980-2020. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιούμε εμπειρικό υπόδειγμα στο οποίο υπεισέρχεται ως
εξαρτημένη μεταβλητή το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Σκοπός μας είναι να ποσοτικοποιήσουμε τη σημασία του εκλογικού
κύκλου στη διαμόρφωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.
Ένα δεύτερο θέμα που ερευνάται στην παρούσα εργασία είναι οι
επιπτώσεις του εκλογικού κύκλου στον οικονομικό κύκλο. Πιο
συγκεκριμένα, αντικείμενο έρευνας είναι κατά πόσο τα έτη των
βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα συνδέονται με στατιστικά σημαντικές
μεταβολές του ΑΕΠ. Κατά πόσο δηλαδή οι εκλογές ασκούν στατιστικά
σημαντικές σταθεροποιητικές ή αποσταθεροποιητικές επιδράσεις στο
ΑΕΠ. Ίσως η απάντηση σε αυτό το ερώτημα να είναι μάλιστα μεγαλύτερης
σημασίας από ότι οι επιδράσεις του εκλογικού κύκλου στα δημοσιονομικά
ελλείμματα και κατ’ επέκταση και στο δημόσιο χρέος.
Ήδη, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι Θωμαδάκης και
Σερεμέτης υποστήριζαν τη θέση ότι στη μεταδικτατορική Ελλάδα
εμφανίστηκε και ισχυροποιήθηκε το φαινόμενο του εκλογικούοικονομικού κύκλου, που συνδέει τη διαχείριση των βασικών οικονομικών
μεγεθών με τις εκλογικές στρατηγικές των κομμάτων που κατέχουν την
εξουσία (βλέπε Θωμαδάκης και Σερεμέτης, 1993). Εξετάζοντας την
περίοδο 1976-1990, στην οποία σημειωτέο πραγματοποιήθηκαν πέντε
εκλογικές αναμετρήσεις (1977, 1981, 1985, 1989 και 1990) και εξετάζοντας
τους μέσους όρους του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού ως
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ποσοστού του ΑΕΠ κατά τα εκλογικά έτη και κατά τα μη εκλογικά έτη,
διαπίστωναν ότι ο μέσος όρος του λόγου αυτού κατά τα εκλογικά έτη
ανερχόταν στο 20,1%, ενώ κατά τα μη εκλογικά μειωνόταν σημαντικά και
ανερχόταν στο 13,0%. Υποστήριζαν έτσι την άποψη ότι ο εκλογικός
κύκλος είναι ο βασικότερος από ποσοτική άποψη μηχανισμός διεύρυνσης
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και ότι το γεγονός αυτό αποκαλύπτει
τον αποσταθεροποιητικό χαρακτήρα του εκλογικού-δημοσιονομικού
κύκλου
(βλέπε
Θωμαδάκης
και
Σερεμέτης,
1993).
Τον
αποσταθεροποιητικό δημοσιονομικό χαρακτήρα των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων στη χώρα μας έχουν αναδείξει και οι προηγούμενες
εμπειρικές αναλύσεις μας στις οποίες έχουμε ήδη αναφερθεί.
Όμως, ιδιαίτερη σημασία για την οικονομία δεν έχει τόσο ο
αποσταθεροποιητικός δημοσιονομικός χαρακτήρας των δημοσιονομικών
ελλειμμάτων όσο ο τυχόν αποσταθεροποιητικός ρόλος τους για τη
συνολική οικονομία. Είναι δυνατό, κατά τα έτη των εκλογών, να
αυξάνονται μεν τα δημοσιονομικά ελλείμματα προεκλογικά, ταυτόχρονά
όμως να αυξάνεται και το πραγματικό ΑΕΠ, με αποτέλεσμα τα
δημοσιονομικά ελλείμματα των εκλογικών ετών να επιδρούν
σταθεροποιητικά στην οικονομία. Επομένως, ο σταθεροποιητικός ή
αποσταθεροποιητικός χαρακτήρας των εκλογικών ετών θα πρέπει να
εξετάζεται κυρίως σε συνάρτηση με το πραγματικό ΑΕΠ και όχι με το
δημοσιονομικό έλλειμμα.
Η σχετική εμπειρική έρευνα είναι περιορισμένη. Υποστηρίζεται
όμως η θέση ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ μεγάλων μεταβολών
της διακριτής δημοσιονομικής πολιτικής και ειδικότερα των δημοσίων
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δαπανών και της οικονομικής μεγέθυνσης215. Υποστηρίζεται επίσης η θέση
ότι οι επιδράσεις των δημοσίων δαπανών στο ΑΕΠ εξαρτώνται από τον
τρόπο της χρηματοδότησής τους216. Γενικότερα, υποστηρίζεται η θέση ότι
οι καταναλωτικές δημόσιες δαπάνες επηρεάζουν αρνητικά το ΑΕΠ, ενώ οι
δημόσιες επενδύσεις το επηρεάζουν θετικά (βλέπε Κορρές et al., 2013). Η
σύνθεση λοιπόν των δημοσίων δαπανών και ειδικότερα η διάκρισή τους
σε «παραγωγικές» και «μη παραγωγικές» είναι αυτή που επηρεάζει
περισσότερο τις επιπτώσεις τους στο ΑΕΠ.
Όσον αφορά την περίπτωση της Ελλάδας, σχετική εμπειρική
ανάλυση των Αγγελόπουλου και Φιλιππόπουλου που αναφέρεται στην
περίοδο 1960-2000 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δημόσιες δαπάνες
επηρεάζουν

αρνητικά

την

οικονομική

μεγέθυνση

της

χώρας.

Επισημαίνουν όμως ότι εκτός από το μέγεθος του δημόσιου τομέα, οι
επιπτώσεις του στην οικονομική μεγέθυνση εξαρτώνται από τη σύνθεση
των δημοσίων δαπανών και από την ποιότητα ή αποτελεσματικότητα του
δημόσιου τομέα (βλέπε Angelopoulos and Philippopoulos, 2007).
Η δομή της εργασίας μας διαμορφώνεται ως εξής. Στη δεύτερη
ενότητα παρουσιάζουμε τα στατιστικά στοιχεία που αναλύουμε για να
επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη πολιτικοοικονομικών κύκλων, καθώς και τη
μεθοδολογική μας προσέγγιση ενώ, στην τρίτη ενότητα, αναλύουμε τα
αποτελέσματά μας. Στην τέταρτη ενότητα διερευνούμε τις επιδράσεις του
215

Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν οι Fatás and Mihov (2003) χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 91

χωρών κατά την περίοδο 1960-2000. Οι ίδιοι, αργότερα επαναβεβαίωσαν τη θέση τους
χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 93 χωρών κατά την περίοδο 1960-2007 (βλέπε Fatás and Mihov, 2013).
Οι Miller and Russek, χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 39 χωρών κατά την περίοδο 1975-1984,
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όταν οι δημόσιες δαπάνες χρηματοδοτούνται με αύξηση του
δημόσιου χρέους επιβραδύνουν την οικονομική μεγέθυνση, ενώ όταν χρηματοδοτούνται με αύξηση
216

της φορολογίας, επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την οικονομική μεγέθυνση, ανάλογα με την κατηγορία
των δαπανών (βλέπε Miller and Russek, 1997).
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εκλογικού κύκλου στο ΑΕΠ: κατά πόσο υπάρχουν και αν δρουν
σταθεροποιητικά ή αποσταθεροποιητικά. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα,
παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας και γίνονται προτάσεις για
μελλοντική έρευνα.

11.2 Στατιστικά Δεδομένα και Μεθοδολογία
Όπως έχει σημειωθεί, η εμπειρική μας ανάλυση έχει δύο βασικούς
στόχους: Πρώτον, να επαναβεβαιώσει την ύπαρξη του φαινομένου των
πολιτικών οικονομικών κύκλων κατά την περίοδο 1980-2020, γεγονός του
οποίου την ύπαρξη είχαμε ήδη διαπιστώσει κατά την περίοδο 1980-2017
(βλέπε Βαβούρα et al., 2019 και Petrakos et al., 2021a)217. Δεύτερον, να
διαπιστώσει την τυχόν ύπαρξη σχέσεων μεταξύ εκλογικών ετών και
πραγματικού ΑΕΠ.
Για την επίτευξη του πρώτου στόχου καταρτίζουμε δύο εμπειρικά
υποδείγματα χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεταβλητές που
προέρχονται από ετήσια στατιστικά δεδομένα της Eurostat:
1.

Το πραγματικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ή το καθαρό αποτέλεσμα

του προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ (ABB), όπως ορίζεται από τη
Eurostat. Σημειώνεται ότι στην ανάλυσή μας το θετικό (+) πρόσημο
αντιστοιχεί σε πραγματικό δημοσιονομικό έλλειμμα ενώ το αρνητικό (-)
σε πραγματικό δημοσιονομικό πλεόνασμα. Το πραγματικό δημοσιονομικό
217

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την ύπαρξη του φαινομένου των πολιτικών δημοσιονομικών κύκλων
στην Ελλάδα έχουμε διαπιστώσει και σε εμπειρική μας ανάλυση όπου χρησιμοποιούμε ως εξαρτημένη
μεταβλητή τις συνολικές δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ και η οποία
αναφέρεται στην περίοδο 1980-2018 (βλέπε Petrakos et al., 2021b).
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αποτέλεσμα

προέρχεται

από

το

ακαθάριστο

αποτέλεσμα

του

προϋπολογισμού (το οποίο δίνεται αν από το σύνολο των δημοσίων
εσόδων αφαιρεθεί το σύνολο των δημοσίων δαπανών), εάν αφαιρεθούν
οι δαπάνες για χρεολύσια. Το πραγματικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα
μετρά το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων από τη γενική κυβέρνηση
πόρων. Εξαιτίας αυτής του της ιδιότητας αποτελεί το ευρύτερα
χρησιμοποιούμενο μέτρο του δημόσιου αποτελέσματος. Το εκφράζουμε
ως ποσοστό του ΑΕΠ κι όχι σε απόλυτους όρους (δισεκατομμύρια ευρώ)
για τρεις λόγους. Πρώτον, επειδή η έκφραση σε ποσοστά αποτελεί ένα
περισσότερο αξιόπιστο δείκτη του σχετικού μεγέθους του δημόσιου
αποτελέσματος. Δεύτερον, διότι με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται η
μακροχρόνια επίδραση του πληθωρισμού στα δημοσιονομικά μεγέθη.
Τρίτον, επειδή βασικός δημοσιονομικός στόχος των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μείνουν κάτω από το όριο του κριτηρίου του
δημοσιονομικού ελλείμματος ώστε να μην ενταχθούν στη Διαδικασία του
Υπερβολικού Ελλείμματος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
και το όριο αυτό εκφράζεται ως ποσοστό του ΑΕΠ (3%).
2.

Το πραγματικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα ή το καθαρό αποτέλεσμα

του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους ως ποσοστό του ΑΕΠ (ABB-1).
Η μεταβλητή αυτή εισάγεται καθότι γίνεται αποδεκτό ότι το έλλειμμα του
προηγούμενου έτους επηρεάζει, σε κάποιο βαθμό, το έλλειμμα του
τρέχοντος έτους. Συμπεριλαμβάνοντας στο υπόδειγμα μία χρονική
υστέρηση του ελλείμματος συνυπολογίζουμε το πρώτου βαθμού
αυτοπαλίνδρομο (autoregressive AR(1)) μέρος του πραγματικού
δημοσιονομικού αποτελέσματος.
3.
Ο ρυθμός μεγέθυνσης του συνολικού πραγματικού ΑΕΠ (TYGR). Η
μεταβλητή αυτή εισάγεται καθότι γίνεται αποδεκτό ότι οι ρυθμοί
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μεταβολής

του

συνολικού

πραγματικού

ΑΕΠ

επηρεάζουν

το

δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, σε περιόδους οικονομικής
επιβράδυνσης και ιδιαίτερα οικονομικής ύφεσης, οι κυβερνήσεις κατά
κανόνα αυξάνουν τη δημόσια δαπάνη ακολουθώντας επεκτατική
δημοσιονομική πολιτική.
4.

Η μεταβολή του ρυθμού μεγέθυνσης του συνολικού πραγματικού ΑΕΠ

(DTYGR), δηλαδή η διαφορά μεταξύ του ρυθμού μεγέθυνσης του συνολικού
πραγματικού ΑΕΠ του τρέχοντος έτους και του προηγούμενου, ήτοι DTYGRi
= TYGRi - TYGRi-1. Η μεταβλητή αυτή εισάγεται καθότι ενδεχομένως δεν
είναι τόσο οι ρυθμοί μεταβολής του συνολικού πραγματικού ΑΕΠ που
προκαλούν πιέσεις για άσκηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής,
όσο οι αποκλίσεις ή διακυμάνσεις των ρυθμών αυτών από έτος σε έτος.
5.

Εκλογές (ELEC), μία ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 τα έτη

της περιόδου 1980-2020 κατά τα οποία διεξήχθησαν βουλευτικές εκλογές
στην Ελλάδα και 0 για τα έτη που δεν διεξήχθησαν.
6.

Ένταξη στη Διαδικασία του Υπερβολικού Ελλείμματος, του Συμφώνου

Σταθερότητας και Ανάπτυξης (EDP). Η EDP είναι μια ψευδομεταβλητή η
οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν η Ελλάδα βρισκόταν εντός της Διαδικασίας
του Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), ήτοι κατά τις περιόδους 2004-2007
και 2009-2017 και 0 όταν βρισκόταν εκτός αυτής. Σημειώνεται ότι η
Ελλάδα βρέθηκε εντός της ΔΥΕ, η οποία αποτελεί το διορθωτικό σκέλος
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) ή απλώς του
Συμφώνου Σταθερότητας (ΣΣ) μεταξύ της 19ης Μαΐου του 2004 και της 5ης
Ιουνίου του 2007, καθώς και μεταξύ της 18ης Φεβρουαρίου του 2009 και
της 19ης Σεπτεμβρίου του 2017. Δηλαδή αθροιστικά επί δεκατρία έτη.
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Έστω yi το πραγματικό ετήσιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα η
εξαρτημένη μεταβλητή για το έτος i (i = 1,2,…,40), για τα έτη της περιόδου
μεταξύ του 1981 και του 2020. Έστω xji = (x1i, x2i)T η τιμή του διανύσματος
των ποσοτικών μεταβλητών X1 και X2 όπου: x1i = yi-1 η τιμή του πραγματικού
δημοσιονομικού αποτελέσματος του προηγούμενου έτους και x2i ο ρυθμός
μεγέθυνσης του συνολικού πραγματικού ΑΕΠ.
Επιπλέον, έστω zki = (z1i, z2i)T η τιμή του διανύσματος των
ψευδομεταβλητών Z1 (ELEC) και Z2 (EDP). Υποθέτουμε ότι η
αναμενόμενη τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής μπορεί να εκφραστεί ως
γραμμικός συνδυασμός των ανεξάρτητων μεταβλητών ως εξής:
$

$

#(%! ) = (" + * (# +#! + * ,# -#!
#%&

#%&

Εφαρμόζουμε τη μέθοδο εκτίμησης των ελαχίστων τετραγώνων (OLS)
στο παραπάνω υπόδειγμα για όλες τις μεταβλητής, συμπεριλαμβανομένης
της χρονικής υστέρησης του ελλείμματος, και άρα το δείγμα μας καλύπτει
τα έτη 1981-2020. Έτσι έχουμε το Υπόδειγμα 1. Κατόπιν, εκτιμούμε και το
Υπόδειγμα 2, το οποίο είναι παρόμοιο με το Υπόδειγμα 1, με τη μόνη
διαφορά ότι ως μεταβλητή x2i λαμβάνεται η μεταβολή του ρυθμού
μεγέθυνσης του συνολικού πραγματικού ΑΕΠ. Η γραφική ανάλυση των
καταλοίπων των δύο υποδειγμάτων, όπως παρουσιάζεται στα σχήματα 1
και 2 του Παραρτήματος, έδειξε αρκετά καλή προσαρμογή αυτών στις
βασικές παραδοχές του γραμμικού μοντέλου. Τα αποτελέσματα της
ανάλυσης των δύο εμπειρικών υποδειγμάτων, συνοψίζονται στους
Πίνακες 1 και 2.
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα υποδείγματος 1 (x2i = TYGR)

Μεταβλητές/Σταθερός όρος

Συντελεστής

Τυπικό
σφάλμα

T-Value

P-Value

Σταθερός όρος

2,89

1,04

2,78

0,009

ABB-1

0,6878

0,0994

6,92

0,000

TYGR

-0,287

0,122

-2,35

0,024

ELEC

2,243

0,925

2,42

0,021

EDP

-2,418

0,975

-2,48

0,018

Πίνακας 2. Αποτελέσματα υποδείγματος 2 (x2i = DTYGR)
Μεταβλητές/ Σταθερός όρος

Συντελεστής

Τυπικό σφάλμα

T-Value

P-Value

Σταθερός όρος

1,93

1,01

1,91

0,065

ABB-1

0,754

0,100

7,54

0,000

DTYGR

-0,348

0,141

-2,47

0,018

ELEC

1,853

0,928

2,00

0,054

EDP

-1,571

0,919

-1,71

0,096

Το Υπόδειγμα 1 παρουσιάζει καλή προσαρμογή με συντελεστή R2 =
64,50% και R2 (adj) = 60,44%, ενώ ο έλεγχος F δηλώνει τη στατιστική
σημαντικότητα του υποδείγματος συνολικά (F = 15,89, df1 = 4, df2 = 35, pvalue = 0,000). Επιπλέον, όλοι οι συντελεστές του υποδείγματος είναι
στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο 5%. Το Υπόδειγμα 2 παρουσιάζει
επίσης καλή προσαρμογή με συντελεστή R2 = 64,99% και R2 (adj) =
60,98%, ενώ ο έλεγχος F δηλώνει τη στατιστική σημαντικότητα του
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υποδείγματος συνολικά (F = 16,24, df1 = 4, df2 = 35, p-value = 0,000).
Επιπλέον, όλοι οι συντελεστές του υποδείγματος είναι στατιστικά
σημαντικοί σε επίπεδο 10%. Παράλληλα, ο δείκτης Durbin-Watson για
το Υπόδειγμα 1 είναι 2,23, ενώ για το υπόδειγμα 2 είναι 2,31.
Στο σημείο αυτό, δε θα πρέπει να παραλείψουμε ότι το
δημοσιονομικό έλλειμμα επηρεάζεται από τον οικονομικό κύκλο,
δεδομένου ότι σε περιόδους κάμψης της συνολικής οικονομικής
δραστηριότητας, τα δημοσιονομικά ελλείμματα έχουν την τάση να
αυξάνονται καθώς αυξάνεται η δημόσια δαπάνη προκειμένου να
σταθεροποιηθεί η οικονομία, ενώ αντίθετα, σε περιόδους επέκτασης της
συνολικής οικονομικής δραστηριότητας τα δημοσιονομικά ελλείμματα
έχουν την τάση να μειώνονται καθώς περιορίζεται η δημόσια δαπάνη
προκειμένου να σταθεροποιηθεί η οικονομία. Κατά συνέπεια, καθίσταται
αναγκαίο να απομονωθούν οι επιδράσεις του οικονομικού κύκλου από τις
επιδράσεις του πολιτικού κύκλου. Προκειμένου να απομονωθούν οι
επιδράσεις του πολιτικού κύκλου, ενδέχεται να αποτελεί καταλληλότερη
μεταβλητή για την εμπειρική ανάλυση το κυκλικά προσαρμοσμένο
δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπως αυτό μετριέται από
τη Eurostat218. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι οι διαθέσιμες εκτιμήσεις
καλύπτουν μόνο την μετά το έτος 1988 περίοδο με αποτέλεσμα να
περιορίζεται σημαντικά ο αριθμός των παρατηρήσεων, γεγονός που δε
μας επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων κατά την εμπειρική
μας ανάλυση, μολονότι αυτή επιχειρήθηκε.

218

Για λεπτομερή ανάλυση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται από τη Eurostat για την εκτίμηση

του κυκλικά προσαρμοσμένου δημοσιονομικού ελλείμματος, βλέπε σε Mourre et al. (2013). Για τις
σχετικές εκτιμήσεις του κυκλικά προσαρμοσμένου δημοσιονομικού ελλείματος, βλέπε European
Commission, Cyclical Adjustment of Budget Balances, διάφορες εκδόσεις.

318

Δύο Αιώνες Ελληνική Οικονομία. Μεταξύ Ανάπτυξης, Υπανάπτυξης και Αποανάπτυξης

11.3 Συνοπτική
Οικονομική
Ερμηνεία
Αποτελεσμάτων των Δύο Υποδειγμάτων

των

Φαίνεται ότι πολιτικός ή εκλογικός κύκλος αποτελεί σημαντικό
προσδιοριστικό παράγοντα των δημοσιονομικών ελλειμμάτων κι
επομένως υπάρχουν εκλογικοί κύκλοι στην Ελλάδα219, αφού τα δημόσια
ελλείμματα αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 2,24% του ΑΕΠ κατά τα έτη
των βουλευτικών εκλογών (Υπόδειγμα 1). Υπό την παρουσία όμως
περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών, σύμφωνα με τη ΔΥΕ, τα
δημόσια ελλείμματα μειώνονται κατά μέσο όρο κατά 2,42% του ΑΕΠ. Σε
παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγουμε και όσον αφορά το δεύτερο
υπόδειγμα (Υπόδειγμα 2). Μόνο που σε αυτήν την περίπτωση τόσο η
επίπτωση των εκλογών στο δημοσιονομικό έλλειμμα φαίνεται μικρότερη
(1,85% του ΑΕΠ) όσο και η επίπτωση της ένταξης στη ΔΥΕ (1,57% του
ΑΕΠ). Αυτό είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι το DTYGR λαμβάνει υπόψη
και το προηγούμενο έτος (DTYGRi = TYGRi - TYGRi-1), με συνέπεια να
περιορίζονται οι επιδράσεις των εκλογών στο δημοσιονομικό έλλειμμα.
Επομένως οι εκλογικοί κύκλοι σχεδόν εξαλείφονται από την επίδραση της
ένταξης στη ΔΥΕ. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι, στην
περίπτωση της Ελλάδας, η ένταξη στη ΔΥΕ στο πλαίσιο του ΣΣA μείωσε
ουσιαστικά ή και εξάλειψε τις επιπτώσεις του πολιτικού κύκλου στα
δημοσιονομικά ελλείμματα.

219

Όπως εξάλλου είχαμε διαπιστώσει στις προηγούμενες αναλύσεις μας (βλέπε Βαβούρα et al., 2019

και Petrakos et al., 2021a).
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Περνώντας

στις

υπόλοιπες

ερμηνευτικές

μεταβλητές

του

υποδείγματος, φαίνεται ότι το πραγματικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα
προσαρμόζεται με χρονική υστέρηση, καθώς είναι ισχυρή η επίδραση της
τιμής του κατά το προηγούμενο έτος. Πολύ σημαντική παρατήρηση είναι
ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξάνεται όταν μειώνεται ο ρυθμός
μεγέθυνσης του συνολικού πραγματικού ΑΕΠ (Υπόδειγμα 1), καθώς και
όταν μειώνεται μεταξύ του τρέχοντος και του προηγούμενου έτους ο
ρυθμός μεγέθυνσης του συνολικού πραγματικού ΑΕΠ (Υπόδειγμα 2). Αυτό
σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις ανταποκρίνονται στις περιόδους κάμψης της
συνολικής οικονομικής δραστηριότητας με επεκτατικές δημοσιονομικές
πολιτικές, προκειμένου να εφαρμόσουν κάποιες κοινωνικές πολιτικές, οι
οποίες τις περιόδους αυτές καθίστανται περισσότερο πολιτικά και
κοινωνικά απαιτητές.

11.4

Μεταβολές του Συνολικού Πραγματικού ΑΕΠ κατά
τα έτη των Εκλογών: Σταθεροποιητικές ή
Αποσταθεροποιητικές Επιδράσεις του Εκλογικού
Κύκλου

Η παραπάνω διαπίστωση ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα αυξάνεται σε
περιόδους κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας μας ωθεί στη
διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ εκλογών και ΑΕΠ. Έτσι στη συνέχεια
ερευνούμε τις σχέσεις μεταξύ εκλογών (ELEC) και μεταβολής του ρυθμού
μεγέθυνσης του συνολικού πραγματικού ΑΕΠ (DTYGR) καθ΄ όλη την
περίοδο της Μεταπολίτευσης (1974-2019), ήτοι καθ΄ όλη την περίοδο της
Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας. Την ανάλυση αυτήν καθιστούν δυνατή τα
διαθέσιμα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών κατά την περίοδο 19741979. Η ανάλυσή μας στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν περιλαμβάνει το
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έτος 2020 για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί κατά το 2020 το ΑΕΠ της χώρας
μειώθηκε σημαντικά λόγω των συνεπειών της πανδημίας του CoViD-19,
παράγοντα που δεν μπορεί να περιληφθεί σε κάποιο υπόδειγμα, όπως
αυτά που εξετάζουμε, και δεύτερον, γιατί δεν υπάρχουν ακόμη οριστικά
στοιχεία όσον αφορά τις επιπτώσεις του CoViD-19 στο ελληνικό
πραγματικό ΑΕΠ. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της περιόδου
1974-2019 έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα.
Ο έλεγχος κανονικότητας τόσο των συνολικών τιμών της
μεταβλητής DTYGR όσο και των τιμών της στις δύο κατηγορίες (ELEC =
0 & 1) έδωσε p-values > 0,5. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ελέγχου
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3. Έλεγχος Κανονικότητας Anderson-Darling
Μεταβλητή

Στατιστική Ελέγχου (ΑD)

p-value

DTYGR

0,33

0,51

DTYGR|ELEC = 0

0,23

0,8

DTYGR|ELEC = 1

0,54

0,136

Επίσης, ο έλεγχος διακυμάνσεων (Levene test, p-value = 0,66 > 0,5) μας
έδωσε τη δυνατότητα να θεωρήσουμε ότι οι δύο μεταβλητές
DTYGR|ELEC = 0 και DTYGR|ELEC = 1 έχουν κοινή διακύμανση, σ2, η
οποία εκτιμήθηκε 3,0635. Συνεπώς η ανάλυση των μέσων βασίστηκε σε
παραμετρικό δίπλευρο έλεγχο t δύο δειγμάτων με κοινή διακύμανση:
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H₀: μ₁ - µ₂ = 0 & H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0,
όπου μ1 = Ε(DTYGR|ELEC = 0) και μ2 = Ε(DTYGR|ELEC = 1). Τα
αποτελέσματα του ελέγχου (t = 2,36, df = 27, p-value = 0,026) οδήγησαν
στην απόρριψη της Ho έναντι της H1 σε επίπεδο σημαντικότητας α = 0,05.
Η σημειακή εκτίμηση για τη διαφορά μ₁ - µ₂ είναι 2,267 και το 95%
διάστημα εμπιστοσύνης της διαφοράς των μέσων είναι (0,295, 4,238). Τα
περιγραφικά και επαγωγικά μέτρα των μεταβλητών DTYGR|ELEC = 0
και DTYGR|ELEC = 1 (χωριστά) δίνονται στον Πίνακα 4 ενώ στο Σχήμα 1
παρουσιάζονται διαγραμματικά τα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης.

Πίνακας 4. Περιγραφικά και επαγωγικά μέτρα των μεταβλητών
ELEC

Αριθμός
παρατηρήσεων

Μέσος

Τυπική
απόκλιση

95% CI

0

31

0,600

3,071

(-0,509; 1,709)

1

15

-1,667

3,046

(-3,261; -0,073)
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Σχήμα 1. Διαγραμματικά ανεξάρτητα διαστήματα εμπιστοσύνης των μέσων μ₁ και
µ₂

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσματα, όταν στη
χώρα δεν υπάρχουν βουλευτικές εκλογές, ο ρυθμός οικονομικής
μεγέθυνσης (DTYGR) μεταβάλλεται από έτος σε έτος αυξητικά κατά μέσο
όρο 0,60%. Αντίθετα, όταν υπάρχουν βουλευτικές εκλογές, ο ρυθμός
οικονομικής μεγέθυνσης μειώνεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά
μέσο όρο 1,67%. Ο εκλογικός λοιπόν κύκλος στη χώρα μας λειτουργεί
αποσταθεροποιητικά σε σχέση με το πραγματικό ΑΕΠ.
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11.5 Συμπεράσματα
Από την ανάλυση που προηγήθηκε διαπιστώνουμε ότι τα έτη των γενικών
(βουλευτικών ) εκλογών στην Ελλάδα συνδέονται κατά κανόνα με μεγάλες
αυξήσεις των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και με σημαντικές μειώσεις
του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσής της. Κατά συνέπεια, οι εκλογικοί
κύκλοι στη χώρα μας δεν λειτουργούν αποσταθεροποιητικά μόνο ως προς
το δημοσιονομικό έλλειμμα και κατ’ επέκταση και ως προς το δημόσιο
χρέος, οδηγώντας σε κλιμακωτές κατά κάποιο τρόπο αυξήσεις του
δεύτερου, αλλά και ως προς το πραγματικό ΑΕΠ. Επομένως είναι κρίσιμης
σημασίας ο περιορισμός των συνεπειών των εκλογικών κύκλων για δύο
βασικούς λόγους. Και όσον αφορά τη βελτίωση των δημόσιων
οικονομικών της χώρας αλλά και όσον αφορά τη σταθεροποίηση της
οικονομίας της γενικότερα.
Επιπλέον, η ύπαρξη σημαντικότατων πολιτικοοικονομικών
κύκλων στην Ελλάδα συνιστά ισχυρή ένδειξη ότι η χώρα έχει ορισμένα
πολιτικοκοινωνικά χαρακτηριστικά που συνάδουν περισσότερο με εκείνα
των αναπτυσσόμενων χωρών, όπως είναι η χαμηλή ποιότητα των
πολιτικών

θεσμών

και

οι

ανεπαρκείς

μηχανισμοί

ελέγχου

(ή

αναποτελεσματικές ασφαλιστικές δικλείδες) όσων ασκούν την οικονομική
διαχείριση της χώρας. Αυτά είναι κατά βάση αποτελέσματα της χαμηλής
ποιότητας της διακυβέρνησης, η οποία αποδεδειγμένα βρίσκεται σε
έντονη αλληλεξάρτηση με το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης. Κατά
συνέπεια, οι επιπτώσεις του εκλογικού κύκλου τόσο στα δημόσια
οικονομικά αλλά περισσότερο στο ΑΕΠ της χώρας δεν μπορεί να
αγνοούνται από κάθε απόπειρα συστηματικής διερεύνησης των βασικών
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αξόνων της πολιτικής παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Καταλήγοντας, η μελλοντική εμπειρική έρευνα θα μπορούσε να στραφεί
στον ακριβή μηχανισμό μέσω του οποίου οι εκλογικοί κύκλοι
αποσταθεροποιούν το ΑΕΠ της χώρας και παρεμποδίζουν την
παραγωγική της ανασυγκρότηση.
Παράρτημα 1: Διαγράμματα καταλοίπων των υποδειγμάτων 1 & 2

Σχήμα 2. Διαγράμματα των καταλοίπων του υποδείγματος 1
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Σχήμα 3. Διαγράμματα των καταλοίπων του υποδείγματος 2
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