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I
Τριπλή έπέτειο γιορτάζουμε σήμερα στήν πρωτεύουσα της Βο

ρείου Ελλάδος.
Πρώτη είναι ή έπέτειος τής μνήμης τοΰ Πολιούχου τής πόλε- 

ως Θεσσαλονίκης, Αγίου Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου. Ό "Αγιος 
Δημήτριος, πού έζησε, έδρασε καί 6ρήκε μαρτυρικό θάνατο στή Θεσ
σαλονίκη, θεωρείται ώς ό προστάτης τής πόλεως. ’Επανειλημμένα 
τήν άπελευθέρωσε άπό άλλοεθνεϊς κατακτητές ή έλυσε πολιορκίες 
της άπό φανατισμένα στίφη βαρβάρων έπιδρομέων. "Ετσι τό 1041, 
όταν ό Άλουσιανός, στρατηγός τοΰ Βούλγαρου βασιληα Πέτρου Δε- 
λεάνου, πολιόρκησε τήν πόλη μας μέ 40.000 στρατιώτες, οί κάτοικοί 
της, ύστερα άπό όλονύκτια δέηση στόν τάφο τοΰ πολιούχου της 'Α
γίου Δημητρίου, μέ μιά ήρωϊκή έξοδο έθραυσαν τήν πολιορκία τών 
Βουλγάρων, τούς όποιους κατανίκησαν, καταδίωξαν καί διέλυσαν. 
Μάλιστα ό χρονογράφος τοΰ 11ου αιώνα Γεώργιος Κεδρηνός άναφέ- 
ρει ώς πληροφορία πού τήν βεβαίωσαν μέ όρκο Βούλγαροι αιχμάλω
τοι, ότι έγινε τότε πιστευτό, πώς μπροστά άπό τούς πολεμιστές τής 
Πόλης οδηγός καί στρατηγός ήταν ό μεγαλομάρτυρας "Αγιος Δημή- 
τριοςΓ Στά νεώτερα χρόνια ό πολιούχος τής πόλεώς μας συνέβαλε 
άποφασιστικά στήν άπελευθέρωσή της άπό τούς μισαλλόδοξους Τούρ
κους. "Ετσι ό λαός τής Θεσσαλονίκης έπίστευε καί πιστεύει ότι τό 
1912 ό "Αγιος Δημήτριος, όχι μόνο εύλόγησε άλλα καί ένεργώς συμ
παραστάθηκε τό μαχόμενο έλληνικό στρατό γιά νά πραγματοποιήσει 
τό όνειρό του. "Οπως γράφει ό καθηγητής ’Αντώνιος Σιγάλας σ’ ένα 
δημοσίευμά του, οί πολεμιστές τοΰ Σαρανταπόρου έλεγαν ότι είδαν 
«μέ τά μάτια των τόν Πολιούχον τής Θεσσαλονίκης έφιππον έπί λευ
κού ίππου, φέροντα λευκήν χλαμύδα» νά προκαλεϊ τήν τύφλωση τών 
Τούρκων στρατιωτών «ώστε νά μήν ήμποροΰν νά κάμουν άποτελεσμα- 
τικήν χρήσιν τών πυροβόλων των»2.

1. Αναφέρεται άπό τόν Πέτρον Μπεσλεμέν στή μελέτη του «Δήμος Θεσσα
λονίκης», πού περιέχεται στήν έκδοση τής 'Επιτροπής Πεντηκονταετηρίδος Άπελευ- 
θερώσεως Θεσσαλονίκης μέ τόν τίτλο «Θεσσαλονίκη 1912 - 1962», σελ. 82.

2. 'Αναφέρεται άπό τόν καθηγητή 'Αντώνιο Σιγάλα στή μελέτη του «Ό “Αγιος 
Δημήτριος καί ό γνήσιος έλληνικός πατριωτισμός» (Δημοσίευμα τοΰ Πανεπιστημί
ου Θεσσαλονίκης, 1940), σελ. 15.
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Δεύτερη είναι ή επέτειος της άπελευθερώσεως τής Θεσσαλονί
κης καί γενικώτερα τής Μακεδονίας καί τής ’Ηπείρου άπό τόν τυ
ραννικό τουρκικό ζυγό. "Υστερα άπό τήν τραγική κατάληΕη τοϋ 'Ελ
ληνοτουρκικού πολέμου τοϋ 1897, πού τραυμάτισε τή φιλοτιμία τών 
'Ελλήνων στρατιωτών καί πού καταρράκωσε τό ήθικό τοϋ έλληνικοϋ 
λαοϋ, ό διπλασιασμός τής έκτάσεως τής έλληνικής γής ώς συνέπεια 
τών νικηφόρων πολέμων τοϋ 1912-13 αναζωπύρωσε τις έλπίδες του 
καί άποκατέστησε τή φήμη τοϋ έλληνικοϋ στρατού ώς ύπολογίσιμου 
στρατιωτικού παράγοντα στήν Βαλκανική. Εύγνωμοσύνη οφείλει τό 
έλληνικό έθνος στήν πολιτική καί στρατιωτική ήγεσία τής έποχής έ- 
κείνης, πού έΕασφάλισε τις στρατιωτικές καί πολιτικές προϋποθέσεις 
τής έπιτυχίας τών εύγενών αγώνων τοϋ έπους 1912-13. Εύγνωμο
σύνη οφείλεται καί ατό γενναίο έλληνικό στρατό, πού, μέ τό απα
ράμιλλο θάρρος καί τήν αύταπάρνησή του, έπέτυχε ό,τι θά μπορού
σε νά θεωρηθεί τότε ώς άκατόρθωτο: τή μετατόπιση τών συνόρων 
τής 'Ελλάδος άπό τά όρια πού είχε καθορίσει ή συνθήκη τής Κωνσταν
τινουπόλεως στά νέα σύνορά της στό Νέστο. Εύγνωμοσύνη όμως 
άποδίδεται έσαεΐ καί σ' όλους έκείνους, πού προπαρασκεύασαν τό 
έδαφος γιά τό θρίαμβο τών έλληνικών όπλων. Υπενθυμίζεται ότι τό 
έδαφος προλειάνθηκε πρώτα άπό τούς Μακεδονομάχους πού άπό 
τό 1904 άγωνίσθηκαν άκατάπαυστα καί κατόρθωσαν νά ματαιώσουν 
άμετάκλητα τόν στραγγαλισμό τοϋ 'Ελληνισμού τής Μακεδονίας3' τό

3. Σχετικά μέ τούς μακεδονομάχους καί τόν μακεδονικό άγώνα βλ. Γ καβσ- 
ν α Δημητρίου Γ.; Μακεδονικός 'Αγών — Εικόνες, τραγούδια, βιογραφία, βιβλιογρα
φία, άγωνισταί —, Θεσσαλονίκη (χωρίς χρονολογία). Dakin Douglas; Ό Μακε
δονικός Αγών 1897- 1913, Μετάφρ. Φ. Μπουμπούλη, 'Ίδρυμα Μελετών Χερσονή
σου τοϋ Αίμου, όριθ. 181, Θεσσαλονίκη; Ι.Μ.Χ.Α., 1978. ΜαΖαράκη Αίνιδνος 
Κ.Γ.; Μακεδονικός 'Αγών (άναμνήοεις), "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, 
όριθ. 66, Θεσσαλονίκη; Ε.Μ.Σ., 1963. Μόδη Γεωργίου; Ό Μακεδονικός 'Αγών 
καί ή νεώτερη μακεδονική ιστορία, Ε.Μ.Σ., Μακεδονική Βιβλιοθήκη, όριθ. 26, Θεσ
σαλονίκη; Ε.Μ.Σ., 1967. Τσάμη Παύλου; Μακεδονικός 'Αγών, Δημοσιεύματα 
τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη: 
Ε.Μ.Σ., 1975. Βαβούσκου Κωνσταντίνου; Greek Macedonia’s Struggle for 

Freedom, Ε.Μ.Σ., “Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, Θεσσαλονίκη: Ι.Μ.Χ.Α., 
1973. Αργυροπούλου Περ. Α.; Ό Μακεδονικός ’Αγών (άπομνημονεύματα), 
Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, όριθ. 14, Θεσσαλονίκη: Ε.Μ.Σ., 1957. 

Κσκκάβου Δημητρίου Ν.; Απομνημονεύματα (Μακεδονικός ’Αγών), Ε.Μ.Σ., 
Μακεδονική Βιβλιοθήκη, όριθ. 38, Θεσσαλονίκη; Ε.Μ.Σ., 1972. ΧατΖή Δημητρίου 
Κ.; Ιστορία τοϋ Μακεδονικού Άγώνος. ’Εθνική "Ενωσις Βορείων 'Ελλήνων (Ή-. 
πειρωτών, Μακεδόνων, Θρακών), Άθήναι; Ε.Ε.Β.Ε., 1971. Μόδη Γεωργίου; Μα-
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έδαφος έξομαλύνθηκε επίσης άπό τούς πνευματικούς ανθρώπους 
τής πρό τοΰ 1912 έποχής, πού προετοίμασαν ψυχολογικά τόν ελλη
νικό λαό νά συλλάβει τήν άνάγκη καί νά θεωρήσει κατορθωτή τήν 
άπελευθέρωση των άλύτρωτων άδελφών καί συνετέλεσαν έτοι στην 
ενίσχυση τοΰ φρονήματος καί τοΰ ήθικοϋ των μαχομένων παιδιών τής 
πατρίδος μας4.

Τρίτη επέτειος πού γιορτάζουμε σήμερα είναι ή 28η Όκτωθρίου 
τοΰ 1940, μιά ύψηλή θίγλα τοϋ άπρόσιτου ελληνικού ψυχισμού. Σύσ
σωμος ό ελληνικός λαός όρθωσε τό άνάστημά του καί όχι μόνο εμ
πόδισε τόν εισβολέα νά προελάσει καί νά κατακτήσει τήν πατρίδα 
μας άλλά καί τόν άπώθησε μακρυά άπό τά έλληνικά σύνορα. Σ’ έπο- 
χή κατά τήν όποια ό κόσμος έντρομος παρακολουθούσε τή ραγδαία 
προέλαση των δυνάμεων τοϋ Αξονα σ’ όλα τά μέτωπα των πολε
μικών έπιχειρήσεων, σ’ έποχή κατά τήν όποια όλοι έπίστευαν ότι οί 
στρατιές τοϋ Χίτλερ καί τού Μουσσολίνι ήταν άήττητες, ή νικηφόρα 
άντίσταση τής μικρής 'Ελλάδας προξένησε κατάπληξη καί θαυμασμό. 
Ό γερουσιαστής Bridges χαρακτήρισε τότε τήν 'Ελλάδα στήν ’Αμε
ρικανική Γερουσία ώς τό «σύμβολο ένός κόσμου πού ορθώνεται γιά 
νά άπωθήσει μέ τή δύναμη τοϋ δικαίου τήν πλημμύρα τής καταστρο
φής καί τής ύποδουλώσεως»5.

Όλα αύτά βέβαια ξεχάσθηκαν μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου. Λη
σμονήθηκε ότι ό έλληνικός λαός έπανειλημμένα άποτέλεσε τόν κυ
ματοθραύστη πάνω στόν οποίο έσπασαν τά μανιασμένα κύματα τής 
βαρβαρότητας καί χάρις στόν όποιο κυματοθραύστη άναχαιτίσθηκε 
ή έπέκταση τοϋ πνεύματος τής τυραννίας στόν ύπόλοιπο κόσμο, τό-

κεδονικός 'Αγών και Μακεδόνες 'Αρχηγοί, 'Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών; Μακε
δονική Βιβλιοθήκη, άριθ. 9, Θεοοαλονίκη; Ε.Μ.Σ., 1950. Κυριακίδη Στίλπω- 
νος; Σύντομος Έπιοκόπησις τής Ίοτορίας τοϋ Μακεδονικού Άγώνος, "Ιδρυμα Με
λετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθ. 47, Θεσσαλονίκη; Ε.Μ.Σ., 1962.

4. Πολύ σύντομη έκθεση τών προσπαθειών πού κατέβαλαν οί πνευματικοί άν
θρωποι τής έποχής έκείνης γιά νά έμψυχώσουν τόν έλληνικά λαό, θά 6ρεϊ ό άνα- 
γνώστης ατό κείμενο τοϋ πανηγυρικού πού έκφώνηοε ατό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί
κης τήν 26ην 'Οκτωβρίου 1954 ό άείμνηστος καθηγητής Α Σ. Μισιρλόγλου, μέ θέ
μα «Ό Μακεδονικός 'Αγών καί τά άποτελέσματά του» (Θεσσαλονίκη 1954, σελ. 
10 έπ.).

5. Άναφέρεται άπό Π. Βάλληνδα στόν πανηγυρικά πού έκφώνηοε στήν αίθου
σα τελετών τοϋ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τήν 26ην 'Οκτωβρίου 
1945, μέ θέμα «Τό πνεύμα τοϋ 1912 καί τό πνεύμα τοϋ 1940».
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σο στην αρχαιότητα όσο καί στόν μεσαίωνα καί στή σύγχρονη εποχή. 
Ή ανάμνηση αύτή ένοχλεϊ σήμερα τήν πολιτική ήγεσία των μεγά
λων δυνάμεων, πού ένδιαφέρεται μόνο γιά τήν άντιμετώπιση των 
πρόσκαιρων προβλημάτων των χωρών touc καί μάλιστα κατά τρόπο 
πού έΕασφαλίζει τά συμφέροντα των χωρών αύτών, άσχετα άν ό 
τρόπος άντιμετωπίσεως τών προβλημάτων τούτων προσκρούει στις 
άρχές τής ήθικής καί τής δικαιοσύνης. ’Εμείς οϊ "Ελληνες όμως, πού 
έπανειλημμένα ύπήρΕαμε θύματα τής καιροσκοπικής πολιτικής τών 
έκάστοτε ισχυρών, δέν πρέπει νά λησμονούμε τό δίδαγμα τής 28ης 
Οκτωβρίου τού 1940. Όταν ό έλλήνικός λαός άγωνίζεται σύσσω

μος γιά τήν τιμή, τήν έλευθερία καί τήν έδαφική του άκεραιότητα, 
παρά τά δεινοπαθήματά του έπιτελεϊ άθλους πού προκαλοϋν τό γε
νικό θαυμασμό καί έπισύρουν τήν εύγνωμοσύνη τών άνθρώπων. Ή 
άνάγκη ψυχικής ένότητας καί σύμπνοιας ήγεσίας, στρατού καί λαού 
άποτελεϊ τό δίδαγμα τής 28ης 'Οκτωβρίου άλλά καί τήν ιστορική έ- 
πιταγή καί τό έθνικό χρέος γιά τήν άντιμετώπιση τών σημερινών 
δύσκολων συνθηκών.

II

Δέν θά έπαναλάβω σκέψεις καί άπόψεις πού έπανειλημμένα δι
ατυπώθηκαν καί μάλιστα άπό έπιστήμονες πολύ άρμοδιότερους άπό 
μένα. Θά περιορισθώ στό θέμα τού σημερινού πανηγυρικού πού είναι 
<;ή Θεσσαλονίκη τού 1912 καί τού 1940 καί ή σημερινή συμπρωτεύ
ουσα». Τό θέμα αύτό θά τό έΕετάσω άπό καθαρά οικονομική άποψη, 
έλπίζοντας ότι ή ειδικότητά μου θά μοΰ έπιτρέψει νά τό άναπτύΕω 
κατά τρόπο πού νά άνταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. Δέν θά έΕι- 
στορήσω όμως τήν οικονομική έΕέλιΕη τής Θεσσαλονίκης. Θά έΕετά- 
σω μόνο τό ρόλο πού διαδραμάτισε ή πρωτεύουσα τής Β. 'Ελλάδος 
κατά τά κρίσιμα χρόνια, τών οποίων τήν έπέτειο γιορτάζουμε σήμε
ρα, δηλαδή κατά τό 1912 καί τό 1940. Στό τέλος θά συγκρίνω τό ρό
λο αύτό μέ τό σημερινό ρόλο της καί θά προσπαθήσω νά προβλέψω 
ποιά θά είναι ή πιθανή έΕέλιΕη τής οικονομίας τής Θεσσαλονίκης 
καί ποιος θά είναι ό μελλοντικός ρόλος της στά πλαίσια τής έλληνι- 
κής καί τής εύρωπαϊκής οίκονομίαςδ.

6. Ή έκθεση πού περιέχεται στις παρ. II-IV τοϋ κειμένου άποτελεϊ μερική 
απόδοση άνακοινώσεως πού παρουσίασα οτό III Διεθνέα Συνέδριο Μελετών τής Ν. 
Α. Εύρώπης, τό όποιο πραγματοποιήθηκε στό Βουκουρέστι άπό 4 έως 10 Σεπτεμ
βρίου 1974 (6λ. A N. Damaskenides; Reflexions sur l essor commercial et industriel
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Γid νά γίνει ή εξέταση τοϋ ρόλου τής Θεσσαλονίκης πιό συστη
ματική, θά έκθέσω μέχρι ποιου σημείου ή πόλη καί τό λιμάνι της άν- 
ταποκρίθηκαν στην τριπλή οικονομική λειτουργία πού άσκεϊ μιά με
γάλη πόλη, είδικώτερα τήν περιφερειακή, τήν έμπορική καί τή βιο
μηχανική λειτουργία της.

Μέ τόν δρο «περιφερειακή λειτουργία» μιας πόλεως έννοοΰμε 
τήν λειτουργία της ώς κέντρου έφοδιασμοΰ τής περιοχής (στήν ό
ποια ή πόλη αύτή άνήκει) μέ τρόφιμα, πρώτες ύλες, βιομηχανικά 
προϊόντα καί ύπηρεσίες, ώς καί κέντρου άπορροφήσεως τών άγροτι- 
κών καί άλλων προϊόντων πού παράγει ή περιοχή αυτή. Μέ τόν όρο 
«έμπορική λειτουργία» έννοοΰμε τήν λειτουργία πού συνίσταται στήν 
διευκόλυνση τής διακινήσεως τών έμπορευμάτων πού είσάγονται στήν 
πόλη ή στό λιμάνι της, γιά νά χρησιμοποιηθούν έπϊ τόπου ή νά έπα- 
νεξαχθοϋν είτε σ' άλλες περιφέρειες τής ίδιας χώρας είτε σέ χώρες 
τής άλλοδαπής. Τέλος, μέ τόν όρο «βιομηχανική λειτουργία» έννο- 
οϋμε τή διαδικασία τής κατεργασίας πρώτων ύλών καί τής μετα
τροπής των σέ βιομηχανικά προϊόντα.

Τό έτος 1912 μπορεί νά θεωρηθεί ώς τό τέρμα μιας μεγάλης 
περιόδου άναπτύξεως καί άνθήσεως τής οικονομίας τής πόλης τοϋ 
μυχοϋ τοϋ Θερμαϊκού κόλπου, τής όποιας περιόδου ή άρχή άνάγε- 
ται στό 16ο αιώνα καί τής οποίας ή έποχή τής μεγαλύτερης άκμής 
ήταν ή δεύτερη πεντηκονταετία τοϋ 18ου αιώνα. Σ' όλη αύτή τήν 
περίοδο ή Θεσσαλονίκη ήταν τό οικονομικό κέντρο τής Εύρωπαϊκής 
Τουρκίας. Ό πληθυσμός της ύπολογίξονταν σέ 70.000 κατοίκους, ά- 
ποτελοϋνταν δέ άπό "Ελληνες, Τούρκους, 'Εβραίους, ’Αλβανούς καί 
ύπηκόους άλλων χωρών. Ή πόλη μας θεωρούνταν τότε ώς μεγαλύ
τερη άπό άλλες γνωστές εύρωπαϊκές πόλεις, όπως ή Βουδαπέστη, 
ή Λειψία, ή Δρέσδη, έξ ίσου δέ μεγάλη μέ τό Λίβερπουλ καί τό Μάν- 
τσεστερ.

Ώς πρός τήν περιφερειακή λειτουργία τής Θεσσαλονίκης, θά 
έπρεπε νά σημειωθεί ότι ή ένδοχώρα της περιλάμβανε όλη τήν Εύρω- 
παϊκή Τουρκία' πιό συγκεκριμένα ή ένδοχώρα έπεκτείνονταν έως καί

de Thessalonique effectue depuis le XVIlie siecle jusqu' a nos jours, Δημοσίευμα της 
'Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών; Μακεδονικά, τόμ. IΔ', Θεσσαλονίκη 1974). Στό 
κείμενο τής άνακοινώσεως έκείνης ό αναγνώστης θά βρει τή βιβλιογραφία πού χρη
σιμοποιήθηκε κατά τήν εκπόνησή της καί πού στηρίζει τά πορίοματά της.
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τήν Ούγγαρία, τήν Τρανσυλβανία, τή Σλαβονία καί τή Μολδαβία 
καί έφθανε έως τά πρόθυρα τής Βιέννης. Τήν εκτεταμένη αύτή έν- 
δοχώρα "Ελληνες, Τούρκοι καί 'Εβραίοι έμποροι έφοδίαζαν μέ βιο
μηχανικά, βιοτεχνικά καί άλλα προϊόντα πού παράγονταν στην Θεσ
σαλονίκη ή είσάγονταν σ’ αύτή. Οί ίδιοι έμποροι, έπιστρέφοντας στήν 
έδρα τους, μετέφεραν αγροτικά κυρίως προϊόντα, γιά νά χρησιμεύ
σουν ατούς κατοίκους τής Θεσσαλονίκης ώς είδη καταναλώσεως ή 
γιά νά έπανεξαχθοϋν ώς πρώτες ύλες βιοτεχνίας καί βιομηχανίας?.

Ώς πρός τήν έμπορική λειτουργία τής Θεσσαλονίκης, θά έπρε
πε νά ύπογραμμίσω ότι άξιόλογο έμπόριο είχε άναπτυχθεϊ μεταξύ 
άφ' ένός τής τότε πρωτεύουσας τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας καί άφ’ 
έτέρου τής Κωνσταντινουπόλεως^, των νήσων τού άρχιπελάγους καί 
μεγάλων λιμανιών τού Αιγαίου, δπως ή Σμύρνη. 'Αξιόλογες έμπορι- 
κές σχέσεις άναπτύχθηκαν έπίσης μεταξύ τής Θεσσαλονίκης άπό τή 
μιά μεριά καί τής Αΐγύπτου, τής Συρίας καί τής Βερβερίας άπό τήν 
άλλη. Έτσι οί έμποροι τής πόλης τού Θερμαϊκού όργωναν κυριολε
κτικά όλες τις έπαρχίες τής οθωμανικής αύτοκρατορίας. 'Επίσης έμ
ποροι προερχόμενοι άπό όλες αύτές τις έπαρχίες, έρχονταν οτή 
Θεσσαλονίκη γιά νά πουλήσουν τά προϊόντα των έπαρχιών, ύστερα 
άπό έπίπονο ταξίδι πού διαρκοϋσε δέκα έως είκοσι μέρες9. Άτυχώς 
δέν ύπάρχουν στοιχεία άπό τά όποια νά άποδεικνύεται ή άξια των 
έμπορευμάτων πού άνταλλάσσονταν. Οί ένδείξεις όμως πείθουν ότι

7. ’Έτσι, άπό τά περίχωρα τής Σόφιας, τών Σκοπιών, τοΟ Μοναστηριού καί 
άλλων πόλεων, οί έμποροι μετέφεραν οτή Θεσσαλονίκη δέρματα καί μαλλιά προβά
των' άπό τή Βλαχία καί τή Μολδαβία προέρχονταν δέρματα, βουβάλια καί λίπος 
γιά κεριά' άπό τις έπαρχίες τής Μακεδονίας ή πρωτεύουσά της προμηθεύονταν μαλ
λιά προβάτων, βαμβάκι, σιτάρι καί καπνό' άλλες περιοχές τής 'Ελλάδας έστελναν 
οτή Θεσσαλονίκη μετάξι, σκουτιά, καυσόξυλα καί ξυλάνθρακες, ξυλεία οικοδομήσι
μη, καννάβι γιά τήν κατασκευή καλωδίων καί χονδρών σχοινιών πλοίων, βαμβακερά 
νήματα κ.ά.

8. Άπό τήν Κωνσταντινούπολη οί έμποροι τής Θεσσαλονίκης άγόραξαν είδη 
πολυτελείας (μεταξωτά, χρυσοΰφαντα καί άργυροΰφαντα ύφάσματα, κοσμήματα, μα
ροκινά δέρματα, κατεργασμένο ήλεκτρο κ.ά.)' οί ίδιοι έμποροι μετέφερναν άπό τή 
Θεσσαλονίκη στήν πρωτεύουσα τής οθωμανικής αύτοκρατορίας σιτάρι, καπνό καί ά- 
κατέργαστο μετάξι.

9. Προϊόντα μεταφερόμενα άπό τή Θεσσαλονίκη στις χώρες αύτές ήταν ό κα
πνός, τά γουναρικά, χονδρά ύφάσματα γνωστά μέ τά όνομα άμπάδες κ.ά.' ώς άν- 
τάλλαγμα οί ίδιες χώρες έστελναν στήν πρωτεύουσα τής Μακεδονίας λινάρι, κα
φέ, ρύξι, ύφάσματα, κηκίδια άπό δρϋν, πιλήματα άπό τά Χαλέπι καί τή Δαμασκό, 
φέσια άπό τήν Τύνιδα κ.ά.
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ή άΕία αύτή ήταν σημαντική.

"Ολα αύτά άναφέρονται ατό εσωτερικό εμπόριο πού πραγματο
ποιούνταν μεταξύ τής Θεσσαλονίκης καί των επαρχιών τής εκτετα
μένης τότε οθωμανικής αύτοκρατορίας. Ώς πρός τό εξωτερικό εμ
πόριο, καί αύτό ήταν σημαντικό. Τό εμπόριο αύτό διεξάγονταν κυ
ρίως μέ τή δυτική καί κεντρική Εύρώπη καί άναπτύχθηκε ιδίως ατό 
τέλος τού 18ου αιώνα, ώς συνέπεια τής έγκαταστάσεως στην πρω
τεύουσα τής Εύρωπαϊκής Τουρκίας Γάλλων έμπορων πού έδωσαν 
μεγάλη ώθηση ατό έμπόριο μεταξύ Θεσσαλονίκης καί Μασσαλίας.

Τό παράδειγμα των Γάλλων μιμήθηκαν κάτοικοι άλλων χωρών 
καί πόλεων, όπως τής Βενετίας, τής ’Αγκώνας, τού Λιβόρνου, τής 
Μεσσήνης, τής Γένουας, τής Μάλτας, τής Νεαπόλεως καί πόλεων 
τής Σικελίας κ.ά. Οί έμπορικοί δρόμοι πού χρησιμοποιούσαν οί έμπο
ροι αύτοί γιά τήν άποστολή τών έμπορευμάτων τους ήταν άφ’ ένός 
ό θαλάσσιος δρόμος τής Μεσογείου, πού συνέδεε τή Θεσσαλονίκη 
μέ τά λιμάνια τής Γαλλίας καί τής 'Ιταλίας, άφ’ έτέρου ό δρόμος 
πού συνέδεε τή Θεσσαλονίκη διά ξηρας μέ τό Δυρράχιο, τή Ραγού- 
Ζα καί άλλα λιμάνια τής Άδριατικής άπό τά όποϊα τά έμπορεύματα 
στέλλονταν διά θαλάσσης, μέσω τής Άδριατικής, στά λιμάνια τής ’Ι
ταλίας. ’Εμπορικοί δεσμοί ύπήρχαν έπίσης μεταξύ τής Θεσσαλονίκης 
καί τής Ολλανδίας, έν μέρει καί τής Μ. Βρεταννίας, τά πλοία τών 
όποιων πολλές φορές προσέγγιζαν τό λιμάνι τής πόλης τού Θερμαϊ
κού.

Τέλος, έμπορικές σχέσεις διατηρούνταν μεταξύ Θεσσαλονίκης 
καί τών χωρών τής Κεντρικής Εύρώπης, είδικώτερα τής Γερμανίας 
καί τής Αύστρο-ουγγαρίας. Τό έμπόριο αύτό διεξάγονταν διά ξηρας 
καί βρίσκονταν άποκλειστικά στά χέρια τών 'Ελλήνων. Οί "Ελληνες 
έμποροι περνούσαν κατά κανόνα άπό τό Βελιγράδι ή τό Vidin τής 
Βουλγαρίας καί έφθαναν στή Βιέννη ή στό Zemun τής σημερινής Γιου
γκοσλαβίας, πολλές φορές στή Λειψία καί στήν Όλλανδίαίο.

Τά έως τώρα έκτεθέντα άναφέρονται στήν κατάσταση πού έπι- 
κρατοϋσε κυρίως στή δεύτερη πεντηκονταετία τού 18ου αιώνα. Ή

10. Ώς πρός τό είδος τών προϊόντων πού άνταλλάσσονταν, θά έπρεπε νά ση
μειωθεί ότι Γάλλοι έμποροι μετέφερναν στή Θεσσαλονίκη ύφάσματα, καφέ, Ζάχαρη, 
λουλάκι, κόκκινη 6αφή (κρεμέΖι), ένώ έμποροι άλλων χωρών είσήγαν στήν αύτή 
πόλη μόλυβδο, Ευλεία, πιπέρι, μοσχοκάρυδα κ.α. Ώς αντάλλαγμα οί έμποροι αύτοί,
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άνθηση τοϋ εμπορίου, πού παρατηρήθηκε τότε, χαλαρώθηκε τόν έ- 
πόμενο αιώνα1!, χωρίο όμως τό εμπόριο νά παύσει νά εμφανίζει τά 
βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα πού περιέγραψα προηγουμένως. 
Έτσι τό 1912, πού είναι τό έτος γιά τό όποιο ένδιαφερόμαστε σή
μερα, οί κύριες οικονομικές λειτουργίες τής Θεσσαλονίκης ήταν ή 
περιφερειακή καί ή έμπορική λειτουργία.

Ill

Τό 1940 είναι έτος στό όποιο λήγει γιά τήν 'Ελλάδα ή μεγάλη 
περίοδος έπουλώσεως των πληγών πού προκάλεσε ή Μικρασιατική 
καταστροφή καί ή άφετηρία οικονομικής άνασυγκροτήσεως καί 
άναπτύξεως τής χώρας. Σ’ όλη τήν περίοδο αύτή ή ένδοχώ- 
ρα τής Θεσσαλονίκης παραμένει πολύ περιορισμένη (έν συγ- 
κρίσει μέ τήν ένδοχώρα της στή διάρκεια τής Τουρκοκρατί
ας) ώς συνέπεια τοϋ σχηματισμού των νέων κρατών μετά 
τούς πολέμους έθνικής άνεξαρτησίας πού έγιναν τό 1912-13. Ή πό
λη τοϋ Θερμαϊκού δέν είναι πιά παρά τό οικονομικό κέντρο τής έλ- 
ληνικής μόνο Μακεδονίας. Γιά τό λόγο αύτό ή περιφερειακή λει
τουργία της δέν είναι σημαντική. Ώς πρός τήν έμπορική λειτουργία 
τής Θεσσαλονίκης καί αύτή ύφίσταται τις συνέπειες των γεωπολιτι
κών μεταβολών, πού πραγματοποιήθηκαν στήν άρχή τής δεύτερης 
δεκαετίας τοϋ 20οϋ αιώνα. "Ετσι τό έμπόριο τής πόλης μας μέ τή 
νότιο Ελλάδα, πού θεωρείται πιά τώρα ώς έσωτερικό έμπόριο, το
νώνεται έφ’ όσον, μετά τήν προσάρτηση τής Μακεδονίας καί τής Δυ
τικής Θράκης στήν Ελλάδα, καταργήθηκαν οί εισαγωγικοί δασμοί 
πού έπιβάλλονταν πρό τοϋ 1912 στά προερχόμενα άπό τήν Ν. 'Ελ
λάδα εμπορεύματα. Κατά τά λοιπά όμως τό έσωτερικό έμπόριο τής 
Θεσσαλονίκης περιορίζεται ούσιαστικά, έφ’ όσον οί συναλλαγές μέ

έπιστρέφοντας στις χώρες τους, μετέφερναν μαλλιά προβάτων, καπνό, βαμβάκι, με- 
τάΕι, κερί, άμπάδες, κάπες κ.ά. Είδικώτερα τό έμπόριο μέ τή Γερμανία άναφέρον- 
ταν στήν ανταλλαγή μαλλιού προβάτων τής Μακεδονίας μέ ύφάσματα γερμανικής 
παραγωγής, τό δέ έμπόριο μέ τήν Αύστρο-ουγγαρία άναφέρονταν στήν ανταλλαγή 
Ζάχαρης, καφέ, πετρελαίου καί προϊόντων τής αύστριακής βιομηχανίας μέ δημητρια
κά, δέρματα, μαλλιά προβάτων, βαμβάκι καί άλλα προϊόντα παραγόμενα στις πεδιά
δες τής Μακεδονίας.

11. Λόγοι τής έΕασθενίσεως τοϋ έμπορίου τής Θεσσαλονίκης ιδίως άπό τήν 
τελευταία εικοσαετία τοϋ 18ου αιώνα καί έφεΕής είναι οί έπόμενοι; α) ή άναρχία 
πού παρατηρήθηκε στήν ύπαιθρο έΕ αιτίας τών διενέΕεων μεταΕύ τών Τούρκων
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tic πρό του πρώτου παγκοσμίου πολέμου περιοχές, πού άποτελοϋσαν 
έπαρχίες τής Τουρκικής αύτοκρατορίας, είναι πιά συναλλαγές μέ 
τήν αλλοδαπή καί έφ’ όσον σ’ αυτές έπιβάλλονται τώρα προστατευ
τικοί δασμοί καί άλλοι περιορισμοί.

Ώς πρός τό έξωτερικό έμπόριο τής Θεσσαλονίκης, καί αύτό α
ναπτύσσεται μέ βραδύ ρυθμό. Γενικά ή έξέλιξη τοΰ έσωτερικοϋ καί 
εξωτερικού έμπορίου της συνάγεται άπό τήν κίνηση τού λιμανιού της.

Ετσι, οί φορτώσεις άπό τό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης, πού ύπολογί- 
ξονταν σέ 120.000 τόννους έτησίως στά τελευταία χρόνια πρό τοΰ 
1912, τριπλασιάσθηκαν στά τέλος τής περιόδου τού μεσοπολέμου, ε
νώ οί έκφορτώσεις πού ύπολογίζονταν σέ 330.000 τόννους έτησίως 
στά ίδια χρόνια, αύξήθηκαν κατά 50% πρό τού 2ου παγκοσμίου πο
λέμου. Ή πρόοδος αύτή δέν μπορεί νά θεωρηθεί ώς ικανοποιητική 
cv ληφθεϊ ύπόψη ότι ή περίοδος στην όποια άναφερόμαστε είναι αρ
κετά έκτεταμένη, άφοΰ συνίσταται άπό τριάντα περίπου χρόνια. Θά 
έπρεπε όμως νά ύπογραμμισθεϊ ότι, έκτος άπό τή μεταβολή των γε
ωπολιτικών συνθηκών πού προκάλεσαν οί πόλεμοι έθνικής άνεξαρ- 
τησίας τών έτών 1912-13, τό έμπόριο τής Θεσσαλονίκης έπηρεάσθη- 
κε καί άπό τήν παγκόσμια οικονομική κρίση τού 1929 καί τήν ύφεση 
πού άκολούθησε τήν κρίση αύτή καί πού ταλαιπώρησε φοβερά τήν 
άνθρωπότητα έως τήν έκρηξη τού 2ου παγκοσμίου πολέμου.

Σέ άντίθεση όμως μέ τό έμπόριο τής Θεσσαλονίκης, ή βιομηχα
νία της σημείωσε σημαντικές προόδους, ιδίως μετά τό 1922, οπότε 
πρόσφυγες άπό τή Μ. ’Ασία καί τήν Α. Θράκη έγκαταστάθηκαν στήν 
πόλη τοΰ Θερμαϊκού καί στά περίχωρά της. "Οσοι άπό αύτούς ήταν 
βιομήχανοι καί βιοτέχνες προσπάθησαν νά άξιοποιήσουν τις ικανότη
τάς τους στή νέα τους πατρίδα, άνεγείροντας έργοστάσια καί έργα-

άγάδων άλλα καί έξ αιτίας τών καταχρήσεων τών κατά τόπους άλθανικών στρα
τευμάτων (πού έκλήθηκαν νά καταοτείλουν τήν επανάσταση τοΰ 1770) εις βάρος 
όχι μόνο τών 'Ελλήνων άλλά άκόμα καί τών Τούρκων' 6) ή φορολογία πού έπέβα- 
λε ή τουρκική διοίκηση στήν έΕαγωγή καί στή διαμετακόμιση εμπορευμάτων διά Εη- 
ράς μέσω Θεσσαλονίκης, πού ήταν προηγουμένως άπαλλαγμένες άπό τή φορολογία 
αύτή' γ) ή βαθμιαία επέκταση τού έμπορικοΰ πνεύματος καί σέ άλλες περιοχές τής 
εύρωπαϊκής Τουρκίας πού άρχισαν νά άποκτοΰν δικές τους άγορές καί δικά τους 
λιμάνια (βλ. Α π. Βακαλοπούλου; Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, στήν έκδοση 
τής « Επιτροπής Πεντηκονταετηρίδος Άπελευθερώσεως τής Θεσσαλονίκης», μέ τί
τλο: Θεσσαλονίκη 1912 -1962, σελ. 143-4).
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στήρια. Στούς χώρους αύτούς έργασίας οϊ πρόσφυγες τεχνίτες καί 
ειδικευμένοι έργάτες προσέφεραν τά εργατικά τους χέρια χωρίς πολ
λές άΕιώσεις. ΈΕ άλλου ό προσφυγικός πληθυσμός, προστιθέμενος 
στον γηγενή, αποτελούσε άξιόλογη άγορά καταναλώσεως, πού γίνον
ταν σημαντικώτερη μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου καί τη βαθμιαία βελ
τίωση τοϋ έπιπέδου διαβιώσεως τοΰ συνολικού πληθυσμού. Θά έπρε
πε νά προσθέσω ότι ή πρόοδος τής βιομηχανίας τής Θεσσαλονίκης 
οφείλεται καί στήν οικονομική πολιτική, πού άκολούθησαν οί έλληνι- 
κές κυβερνήσεις μετά τό 1922, είδικώτερα στήν άσκηση πολιτικής 
έντονης δασμολογικής προστασίας τών προϊόντων τής έλληνικής βιο
μηχανίας. Τέλος, ή βιομηχανία τής σημερινής πρωτεύουσας τής Β. 
Ελλάδος έπωφελήθηκε καί άπό τή συνεχή ύποτίμηση τής δραχμής 
καί τή μετά τήν παγκόσμια οικονομική κρίση έπιβολή ποσοτικών καί 
άλλων περιορισμών στήν εισαγωγή στήν 'Ελλάδα άλλοδαπών βιομη
χανικών προϊόντων.

Άπό όσα άνέφερα προηγουμένως συνάγεται άτι κατά τό έτος 
1940, πού άποτελεϊ τήν κατάληξη τών έξελίΕεων πού έξέθεσα, ή πε
ριφερειακή καί έμπορική λειτουργία τής Θεσσαλονίκης είναι περιο
ρισμένες σέ σχέση μέ τις άντίστοιχες λειτουργίες της κατά τήν πρό 
τοϋ 1912 περίοδο. Ώς άκολουθία όμως τών προαναφερθέντων διε
θνών οικονομικών, πολιτικών καί πολεμικών γεγονότων καί ώς συ
νέπεια τής οικονομικής πολιτικής πού άκολούθησαν οί έλληνικές κυ
βερνήσεις τής έποχής έκείνης, ή βιομηχανία τής Θεσσαλονίκης άνα- 
πτύχθηκε σημαντικά.

IV

Θά έπρεπε τώρα νά προβοΰμε στήν έΕέταση τής οικονομίας τής 
Θεσσαλονίκης όπως διαμορφώθηκε στό πρώτο έξάμηνο τοϋ τρέχον
τος έτους.

Τό έτος 1978 άποτελεϊ τό τέρμα μιας άρκετά μεγάλης περιόδου 
πού άρχίξει άπό τό τέλος τοϋ δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Κατά 
τή διάρκεια τής περιόδου αύτής ή περιφερειακή καί ή έμπορική λει
τουργία τής Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν άνθηση, πού οφείλεται στήν 
οικονομική άνάπτυξη τόσο τής ένδοχώρας της όσο καί τής έλληνι
κής καί τής παγκόσμιας οίκονομίαςΐ2. Ή περίοδος όμως αύτή χαρα-

12. Η έΕέλιΕη της εμπορικής λειτουργίας τής Θεσσαλονίκης θά μποροΰσε νά 
συναχθεϊ άπό τήν κίνηση τοϋ λιμανιοϋ της. Άπό στοιχεία πού είχε τήν καλωσύνη
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κτηρίξεται κυρίως από γοργή βιομηχανική ανάπτυξη της πρωτεύου
σας τής Β. Ελλάδος καί των περιχώρων της. Ή πρόοδος τής βιομη
χανίας της οφείλεται πρώτα στήν πολιτική πού άσκήθηκε άπό τις ελ
ληνικές κυβερνήσεις τής περιόδου αύτής καί πού άπέβλεπε στήν 
οικονομική άνάπτυξη τής χώρας σέ συνδυασμό μέ τή βιομηχανική ά- 
ποκέντρωση. Άπό τήν πολιτική αύτή ωφελήθηκε περισσότερο άπό 
όλες τις επαρχιακές πόλεις ή Θεσσαλονίκη, τής όποιας ή βιομηχα
νία άναπτύχθηκε μέ ταχύ ρυθμό. Ό ρυθμός θά ήταν μάλιστα ταχύ
τερος άν ή πολιτική βιομηχανικής άποκεντρώσεως ήταν τολμηρότε
ρη. Τή βιομηχανία τής πόλης μας ένίσχυσε καί ή εισροή ξένων κε
φαλαίων, έπειτα άπό τά νομοθετικά μέτρα πού έλαβαν οί έλληνικές 
κυβερνήσεις γιά τήν προστασία τών άλλοδαπών έπενδύσεων. Έξ άλ
λου ή μετανάστευση τών άγροτών πρός τις έλληνικές πόλεις καί ή 
βελτίωση τού βιοτικού έπιπέδου τών κατοίκων τών μεγάλων άστικών 
κέντρων καί τών έπαρχιών διευκόλυνε πολύ τήν έλληνική βιομηχα
νία, συνεπώς καί τήν βιομηχανία τής Θεσσαλονίκης. Σοβαρός παρά
γοντας πού έπηρέασε εύνοϊκά τή βιομηχανία τής πόλης μας ήταν καί

νά μοϋ χορηγήσει τό Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων τοϋ ’Οργανισμού Λιμένος Θεσσα
λονίκης συνάγεται, ότι ή γενική κίνηση τού λιμανιού τής πόλης μας άπό τό 1926' 
έως τό 1940 καί μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έως σήμερα ήταν ή ά- 
κόλουθη (σύνολο φορτώσεων καί έκφορτώσεων εσωτερικού, εξωτερικού καί διαμε- 
τακομιστικοϋ εμπορίου, σέ τόννους) ;

1926 - 30

Σύνολο 
ξηρού φορτίου 

2.890.386

Υγρά
καύσιμα
203.608

Είδικώτερα Γιουγκοσ 
'Ελεύθερη Ζώ 

1929-30: 232.682

1931-35 3.620.640 260.413
(διετία) 
1931 - 35; 1.923.337

1936-40 3.311.687 339.491 1936-39; 1.491.641
Περίοδος γέρμα- — — - —
νίκης κατοχής 
1945-49 1.346.035 317.700 __ —

1950-54 2.185.699 649.650 1954; 315
1955-59 5.585.789 951.937 1955 - 59; 570.778
1960-64 7.742.781 1.188.633 1960-64; 1.699.394
1965-69 12.145.380 14.758.694 1965-69; 1.505.476
1970-74 18.402.651 26.463.276 1970 - 74 : 1.201.795
1975 - 77 14.590.862 14.581.268 1975: 149.732

Άπό τά στοιχεία αύτά προκύπτει ότι άπό τό 1945 έως τό 1977, δηλαδή σέ
διάστημα 32 έτών, ή συνολική ποσότητα ξηρού φορτίου αύξήθηκε άπό 269.207 τόν-
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η εγκατάσταση στην Θεσσαλονίκη καί στά περίχωρά τηα μεγάλων 
συγχρονισμένων βιομηχανικών μονάδων καθώς καί ό εκσυγχρονι
σμός ύφισταμένων βιομηχανικών επιχειρήσεων. Ή δυνατότητα τών 
επιχειρήσεων αυτών νά παράγουν προϊόντα σέ καλή ποιότητα καί σέ 
χαμηλή σχετικά τιμή έπέτρεψε σέ πολλές βιομηχανικές έπιχειρήσεις 
όχι μόνο νά άνταγωνίζονται τά άλλοδαπά προϊόντα στήν έλληνική 
άγορά, άλλά καί νά έξάγουν τά δικά τους προϊόντα σέ χώρες τής 
άλλοδαπής. Από όλα αύτά συνάγεται ότι ή βιομηχανική λειτουργία 
στή σημερινή Θεσσαλονίκη είναι ή πιό ένδιαφέρουσα καί ή πιό δυ
ναμική άπό όλες τις οικονομικές της λειτουργίες. Ή πρόοδος πού 
πραγματοποίησε ή πόλη μας στά βιομηχανικό τομέα είναι πολύ περισ
σότερο έντυπωσιακή άπό τήν έξέλιΕη πού σημείωσε σέ οίονδήποτε 
άλλο τομέαΐ3, μέ έξαίρεση τή βελτίωση πού παρατηρήθηκε στον το
μέα τής Άνωτάτης Παιδείας. Άτυχώς ή σύγκριση τοϋ ρυθμοϋ προ
όδου πού έπιτελέσθηκε στούς διαφόρους τομείς είναι πολύ δύσκολη 
άν όχι άδύνατη.

V

ΈΕετάσθηκε έως τώρα ή έΕέλιξη τής οικονομικής ξωής τής Θεσ
σαλονίκης, είδικώτερα ή οικονομική πρόοδος πού πραγματοποιήθηκε

νους (ετήσιος μέσος όρος πενταετίας 1945-1949) αέ 4.863.620,6 (ετήσιος μέσος 
όρος τριετίας 1975 -77) δηλ. δεκαοκταπλασιάσθηκε, ένώ ή συνολική ποσότητα ύγρών 
καυσίμων αύΕήθηκε άπό 63.540 τόννους (έτήσιος μέσος όρος πενταετίας 1945-49) 
αέ 4.860.422,6 (έτήσιος μέσος όρος τριετίας 1975-77) δηλαδή πολλαπλασιάσθη- 
κε έπί 76 φορές. Θά έπρεπε όμως νά ύπογραμμισθεϊ ότι ή άπότομη αϋΕηση πού 
παρατηρήθηκε στις έκφορτώσεις καί φορτώσεις ύγρών καυσίμων κατά τήν πεντα
ετία 1965 - 69 (ιδίως κατά τά έτος 1966 κατά τά όποϊο ή κίνηση σέ ύγρά καύσιμα 
αύΕήθηκε σέ 2.044.122 τόννους άπό 360.574 τόννους πού ήταν στόν προηγούμε
νο χρόνο) οφείλεται στήν έναρΕη τής λειτουργίας τοϋ διϋλιστηρίου πετρελαίου τής 
έταιρίας Esso - Pappas.

Γιά νά σχηματίσουμε ολοκληρωμένη εικόνα τής έΕελίΕεως τοϋ έμπορίου τής 
Θεσσαλονίκης, θά έπρεπε στά προηγούμενα στοιχεία νά προσθέσουμε καί τήν κίνη
ση έμπορευμάτων πού μεταφέρονταν διά Εηράς καί μέ άεροπλάνα. Σχετικά στοι
χεία δέν διαθέτουμε.

13. Ή έΕέλιΕη τής βιομηχανίας" τοϋ βιομηχανικού κέντρου τής Θεσσαλονίκης 
συνάγεται άπό τά άκόλουθα στατιστικά στοιχεία;

χρονολογία άριθμός άριθμός κινητήρια
άπογραφής καταστημάτων άπασχολουμένων δύναμη (HP)

15 Νοεμβρίου 1958 6.372 34.957 61.249,7
29 Σεπτεμβρίου 1973 9.405 48.292 178.131

Τά στατιστικά αύτά στοιχεία έχουν ληφθεϊ άπά τις έΕής έκδόσεις τής Έθνι-
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πρό τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, κατόπιν στό χρονικό διάστη
μα πού μεσολάβησε μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων καί τέλοο 
άπό τόν δεύτερο πόλεμο μέχρι σήμερα, έγινε δέ προσπάθεια νά δο
θεί ή εικόνα πού παρουσίαζε ή οικονομία τής Θεσσαλονίκης τό 1912, 
τό 1940 καθώς καί στις αρχές τού τρέχοντος έτους. Θά προσπαθή
σω τώρα νά έκθέσω μέ συντομία τις προοπτικές μελλοντικής έξελί- 
ξεως τής συμπρωτεύουσας, προϋποθέτοντας δτι ή έξέλιξη αύτή δέν 
θά άνακοπεϊ ώς συνέπεια πολέμου (τοπικού ή διεθνούς) ή βαθειδς 
οικονομικής κρίσεως, όπως έκείνη πού καταταλαιπώρησε τήν παγκό
σμια οικονομία άπό τό 1929 καί έφεξής. Ή έξέταση τής μελλοντι
κής άναπτύξεως τής Θεσσαλονίκης θά γίνει πρώτα μέ προοπτική βρα
χυχρόνια, θά άναφέρεται δηλαδή ατά ολίγα προσεχή χρόνια, καί κα
τόπι μέ προοπτική μακροχρόνια, θά άναφέρεται δηλαδή στό άπώτερο 
μέλλον.

Ώς πρός τήν περιφερειακή λειτουργία τής πόλης τού Θερμαϊ
κού, προβλέπεται ότι αύτή ατά προσεχή χρόνια θά συνεχίσει νά το
νώνεται, έφ' όσον άναπτύσσεται ή οικονομία τής ένδοχώρας της, πού 
ούσιαστικά είναι ή κεντρική καί δυτική Μακεδονία. Είναι φανερό ό
μως ότι, τηρουμένων των άναλογιών, ή Θεσσαλονίκη δέν θά φθάσει 
στά προσεχή χρόνια τήν άκμή πού είχε στή δεύτερη πεντηκονταετία 
τού 18ου αιώνα, άφοϋ τότε ή ένδοχώρα της έφθανε έως τήν κεντρι

κής Στατιστικής 'Υπηρεσίας τής Ελλάδος; α) Άπογραφή τών βιομηχανικών, βιοτε
χνικών καί εμπορικών έν γένει καταστημάτων τής 15ης Νοεμβρίου 1958, Άθήναι 
1960, αελ. XXVII καί β) Αποτελέσματα τής άπογραφής βιομηχανίας - βιοτεχνίας 
καί ορυχείων τής 29ης Σεπτεμβρίου 1973, Άθήναι 1975, σελ. 88. Άτυχώς νεώτε- 
ρα στοιχεία δέν ύπάρχουν. "ΕνδειΕη τής άναπτύΕεως τής βιομηχανίας δέν άποτε- 
λεϊ βέβαια ή αϋΕηση τοΰ άριθμοϋ τών καταστημάτων, οϋτε ή αϋΕηση τοΰ άριθμοϋ 
τών άπασχολουμένων. Ή τελευταία θά μας όδηγοϋσε σέ χρήοιμα συμπεράσματα 
μόνον άν γνωρίζαμε καί τήν έΕέλιΕη τής παραγωγικότητας τών έργαΖομένων. Ώς 
άσφαλέστερη ένδειΕη τής άναπτύΕεως τής βιομηχανίας άπομένει ή έΕέλιΕη τής κι
νητήριας δύναμης σέ ίππους, πού αύΕήθηκε σέ 15 χρόνια κατά 290,8%. 'Αλλά καί 
ή ένδειΕη αύτή δέν είναι άπόλυτα ικανοποιητική. Γιατί, άν συγκρίνουμε τό ποσο
στό αύτό μέ τό ποσοστό πού δείχνει τήν έΕέλιΕη τού λιμανιού σέ Εηρό φορτίο, θά; 
διαπιστώσουμε μέ έκπληΕη ότι στήν τελευταία αύτή περίπτωση τό άντίστοιχο πο
σοστό είναι μεγαλύτερο; 310,4% (1958; 1.133.985 τόννοι, 1973; 4.141.299 τόν- 
νοι Εηροΰ φορτίου). ’Αναπτύχθηκε τό έμπόριο ταχύτερα άπό τή βιομηχανία; "Οχι 
βέβαια. Καί μόνο ή έμπειρική διαπίστωση ότι γύρω άπό τό 1958 ύπήρχαν στήν πε
ριοχή Θεσσαλονίκης μικρές έπιχειρημαπκές μονάδες, ένώ έν τώ μεταΕύ ιδρύθη
καν καί σήμερα λειτουργούν πολλά, μεγάλα καί ουγχρονιαμένα βιομηχανικά συγ
κροτήματα, είναι άρκετή γιά νά καταλήΕουμε σέ άντίθετα συμπεράσματα. Ή έσφαλ- 
μενη εικόνα πού δίδουν οί αριθμοί οφείλεται προφανώς στό γεγονός ότι τά μεγά-
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κή Εύρώπη, ένώ τώρα δέν Εεπερνάει τά σύνορα τήο Έλλάδοο μέ touc 
τρεία βαλκανικούς; γείτονες.

Ώς πρός τήν έμπορική λειτουργία, ή έΕέλιΕή της ατά προσεχή 
χρόνια θά είναι άνάλογη μέ τήν έΕέλιΕη τής οικονομίας πού τό εμπό
ριο τής Θεσσαλονίκης θά κληθεί νά έΕυπηρετήσει. ’Έτσι, τό εσωτε
ρικό εμπόριο τής Θεσσαλονίκης θά έΕελιχθεϊ άνάλογα μέ τό ρυθμό 
άναπτύΕεως τής έλληνικής οικονομίας. "Οπως είναι γνωστό, κατά 
τήν τελευταία δεκαπενταετία ή οικονομία μας άναπτύσσεται μέ ρυθμό 
6,6% κατά μέσο όρο. Τά τελευταία όμως δύο χρόνια ό ρυθμός αύ- 
τός μειώθηκε ώς συνέπεια τής παγκόσμιας ύφεσης καί των ύπέρογ- 
κων άμυντικών δαπανών πού άναγκάζεται νά έπωμισθεϊ ή έλληνική 
οικονομία γιά νά άντιμετωπισθοϋν ένδεχόμενες έκδηλώσεις τής σω- 
βινιστικής πολιτικής γειτονικής χώρας. Οί δύο αύτοΐ παράγοντες δέν 
φαίνεται πιθανόν νά παραμερισθοϋν κατά τά άμέσως προσεχή χρό
νια. Στά χρόνια αύτά άνάλογη προθλέπεται νά είναι καί ή έΕέλιΕη 
τού έσωτερικοϋ έμπορίου. Ώς πρός τό έΕωτερικό έμπόριο τής Θεσ
σαλονίκης, αύτό θά συμβαδίσει μέ τήν πρόοδο τής έλληνικής, κυρίως 
όμως τής παγκόσμιας οικονομίας. Γιά τούς λόγους πού άναπτύχθη- 
καν προηγουμένως, στά προσεχή λίγα χρόνια ή άνάπτυΕη τοϋ έΕω- 
τερικοΰ έμπορίου τής συμπρωτεύουσας δέν προβλέπεται νά είναι θε
αματική. Τό αύτό ισχύει καί ώς πρός τή βιομηχανία τής Θεσσαλο
νίκης.

λα έργοστάοια πού ιδρύθηκαν ατό χρονικό διάστημα άπό τό 1958 έως τώρα, εί
ναι μέν έΕοπλισμένα μέ σύγχρονα μηχανήματα, δέν είναι όμως ήλεκτροβόρα, ή 
δέ δύναμή τους σέ ίππους δέν φανερώνει τή μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα 
τους. ΈΕ άλλου ή σύνθεση τών προϊόντων πού διακινοϋνταν ατό λιμάνι ύπογραμ- 
μίζει τήν άνάπτυΕη όχι τόσο τοϋ έμπορίου όσο τής βιομηχανίας. Γιατί τό μεγαλύ
τερο μέρος τών είσαγομένων προϊόντων άποτελεϊται άπό πρώτες ϋλες βιομηχανί
ας, πού έχουν μεγάλο όγκο ή βάρος, μικρή όμως άΕία. Χαρακτηριστική είναι ή πε
ρίπτωση τών ύγρών καυσίμων, τών όποιων ή διακίνηση πολλαπλαοιάσθηκε έπί 76 
φορές σέ 32 χρόνια. 'Όπως όμως άναφέρθηκε προηγουμένως στή σημείωση 12, 
ή άπότομη αύτή αϋΕηση οφείλεται στήν έναρΕη τής λειτουργίας τοϋ διυλιστηρίου: 
πετρελαίου. Τό διϋλιστήριο αύτό κατεργάζεται μεγάλες ποσότητες άργοϋ πετρελαί
ου καί παράγει σέ μικρές μέν ποσότητες, μεγάλης όμως άΕίας βενζίνη καί άλλα' 
προϊόντα πού άποστέλλονται κατόπιν διά Εηράς σέ όλα τά μέρη τής Ελλάδος καί 
ατό έΕωτερικό. "Ωστε ό πολλαπλασιασμός τής ποσότητας τοϋ είσαγόμενου άργοϋ 
πετρελαίου άποτελεϊ ένδειΕη βιομηχανικού όργασμοϋ καί όχι έΕαιρετικών έπιτεύΕε- 
ων τοϋ έμπορίου. Οί δύο κλάδοι θά μπορούσαν νά συγκριθοϋν άν γνωρίζαμε τίο 
ποσότητες τών διακινουμένων προϊόντων τής κατεργασίας τοϋ άργοϋ πετρελαίου.
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Ενώ όμως βραχυχρόνια ή έΕέλιΕη τής πόλης τοϋ Θερμαϊκού δέν 
φαίνεται νά είναι αλματώδης, πολύ εύνοϊκώτερες είναι οί προοπτικές 
άναπτύΕεώς της ατό απώτερο μέλλον. Εύοίωνες προβλέψεις μπο
ρούν βάσιμα νά γίνουν ώς πρός τήν έμπορική λειτουργία της, είδικώ- 
τερα τό έΕωτερικό έμπόριό της. Οί διπλωματικές καί έμπορικές σχέ
σεις μεταΕύ Ελλάδος καί όμορων χωρών τής Βαλκανικής χερσονή
σου έχουν βελτιωθεί καί βελτιώνονται συνεχώς μέ τήν πάροδο τοϋ 
χρόνου. Βέβαια, άπό τήν έποχή πού οί χώρες αύτές άπέκτησαν τήν 
έθνική τους άνεΕαρτησία καί τά σημερινά τους σύνορα, προσπαθούν 
νά εύνοήσουν τό έΕωτερικό έμπόριό τους μέσω τών δικών τους λι- 
μανιών. Ή Θεσσαλονίκη όμως είναι προνομιακά τοποθετημένη άπό 
γεωγραφικής άπόψεως, καί προορίζεται νά χρησιμεύσει ώς φυσική 
οδός μεταΕύ τών βαλκανικών χωρών καί τών χωρών τής άνατολικής 
Μεσογείου. Στό έμπόριό τό διεΕαγόμενο μεταΕύ τών χωρών αύτών, 
τό κόστος μεταφοράς, μέσω Θεσσαλονίκης, είναι τόσο χαμηλό, ώστε 
τελικά ή οικονομική σκοπιμότης θά παραχωρήσει τή θέση της στήν 
άνάγκη ορθολογικής όργανώσεως τοϋ έμπορίου. "Ετσι έλπίζεται ότι 
ή Γιουγκοσλαβία, πού προσπάθησε έως τώρα νά διοχετεύσει τό έΕω
τερικό της έμπόριό στά λιμάνια τής Άδριατικής, θά άναγκασθεϊ νά 
άΕιοποιήσει καλύτερα τά μεγάλα πλεονεκτήματα πού προσφέρει στό 
έμπόριό της ή Γιουγκοσλαβική Ζώνη Θεσσαλονίκηςΐ4. 'Υπενθυμίζε
ται ότι τό διαμετακομιστικό έμπόριό τής Ζώνης αύτής είναι άσήμαν-

Στήν περίπτωση αύτή θά διαπιστώναμε ότι άλλοτε ύπήρχε εμπόριο τών προϊόντων 
αύτών χωρίο νά ύπάρχει βιομηχανία, ένώ σήμερα λειτουργεί μεγάλο καί συγχρο
νισμένο εργοστάσιο, χάρις οτό όποιο αύΕήθηκε ή εμπορία τών προϊόντων. Δέν γνω
ρίζουμε όμως τις ποσότητες καί τήν άΕία τής βενζίνης καί τών άλλων προϊόντων 
πού διακινοϋνται, τά ύπάρχοντα στοιχεία δέν είναι συγκρίσιμο, καί δικαιούμεθα τε
λικά νά συμπεράνουμε ότι οί άπόψεις πού διατυπώθηκαν στό κείμενο ώς πρός τό 
ρυθμό προόδου πού σημειώθηκε ατούς διάφορους κλάδους τής οικονομίας τής Θεσ
σαλονίκης είναι ορθές.

14. Υπενθυμίζεται ότι ή Γιουγκοσλαβική Ζώνη Θεσσαλονίκης σταμάτησε νά 
λειτουργεί τό 1975, όταν έπαυσε νά ισχύει ή σύμβαση πού είχε συναφθεϊ γιά πε
νήντα χρόνια μεταΕύ έλληνικής καί γιουγκοσλαβικής κυβερνήσεως. Άπό τότε ι
σχύει ειδικό καθεστώς. Βλ. σχετικά στό νόμο 88 τής 22 ’Ιουνίου 1975 «περί κυ- 
ρώοεως τής έν Αθήναις ύπογραφείσης τήν 3 Φεβρουάριου 1975 ρυθμίσεως μετα
Εύ Ελληνικής Δημοκρατίας καί Σοσιαλιστικής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής 
Γιουγκοσλαβίας άφορώσης εις τήν διαμετακόμισιν τών γιουγκοσλαβικών έμπορευ- 
μάτων μέοω τής Ελευθέρας Ζώνης τοϋ Αιμένος Θεσσαλονίκης ώς καί τών παρα- 
κολουθούντων ταύτην Παραρτημάτων I καί II» (ό νόμος 88 δημοσιεύθηκε στό Φ.Ε.Κ. 
τεϋχος Α' άριθ. 159, τής 30 Ιουλίου 1975).
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το σέ σύγκριση μέ τό συνολικό εμπόριο, τό διεξαγόμενο μέσω τής 
Έλευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκηςίδ. Έξ άλλου, ή έπανασύνδεση τοΰ 
ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου μέ τό βουλγαρικό μέσω της κοι
λάδας τού Στρυμώνα, πού πραγματοποιήθηκε τόν ’Ιούνιο τού 1965, 
θά διευκολύνει τό βουλγαρικό έξωτερικό έμπόριο, όταν ή έπανασύν
δεση αύτή άποτελέσει αντικείμενο πιό συστηματικής έκμεταλλεύσε- 
ως. Τέλος, ή ανατολική Αλβανία θά ώφεληθεΐ πολύ όταν στις διά 
ξηρός μεταφορές της άξιοποιήσει, όπως πριν άπό τόν πόλεμο, τις 
δυνατότητες μεταφορών μέ τή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης 
Φλωρίνηςίδ.

Εκείνο όμως πού θά προκαλέσει άνθηση τού έξωτερικοϋ έμπο- 
ρίου τής πρωτεύουσας τής Β. 'Ελλάδος θά είναι ή σύνδεση τής 'Ελ
λάδος μέ τήν Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Ή σύνδεση αύτή 
άποτέλεσε στόν τόπο μας άντικείμενο πολλών συζητήσεων καί άν- 
τεγκλήσεων. Ή ύπόμνηση όμως αύτών βρίσκεται έξω άπό τά πλαίσια 
τής σημερινής ομιλίας, στήν όποια θά άναφερθοϋμε άποκλειστικά 
στήν μελέτη τής οικονομικής ζωής τής Θεσσαλονίκης καί των έπι- 
πτώσεων πού είχαν καί θά έχουν σ’ αύτήν διάφορα γεγονότα καί έ- 
ξελίξεις. Από αύτής καί μόνο τής σκοπιάς κρινόμενη ή ένταξη θά 
έχει πολύ εύνοϊκά άποτελέσματα.

"Ενα άπό τά πλεονεκτήματα πού προσφέρει στήν Κοινή ’Αγορά 
ή ένταξη αύτή είναι ή θέση πού ή 'Ελλάδα κατέχει στό δρόμο πού 
συνδέει τήν Κεντρική Εύρώπη μέ τις χώρες τής Μέσης ’Ανατολής. 
Είδικώτερα ή Θεσσαλονίκη άποτελεί μοναδικό συγκοινωνιακό κόμβο 
στό δρόμο αύτό, λόγω τής θέσεώς της στό μυχό τού Θερμαϊκού κόλ
που. Θά έπρεπε νά ύπενθυμίσω ότι τό εύρωπαϊκό έμπόριο μέ τις χώ
ρες τής Μέσης Ανατολής ήταν πάντοτε σημαντικό. Πιό συγκεκριμέ
να, οί χώρες τής Β.Δ. Εύρώπης χρησιμοποιούσαν τό θαλάσσιο δρό
μο, πού διασχίζει τή Μάγχη, τόν 'Ατλαντικό, τά στενά τού Γιβραλτάρ 
καί τή Μεσόγειο. Οί Μεσογειακές πάλι χώρες έστελναν τά έμπο- 
ρεύματά τους άπό τά λιμάνια τους τής Μεσογείου. Τέλος οί χώρες

15. Ή έΕέλιΕη τής Γιουγκοσλαβικής Ζώνης προκύπτει άπό τά στοιχεία πού ά- 
ναφέρθηκαν προηγουμένως στή σημείωση 12.

16. Πριν άπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τά εμπορεύματα πού προορίζονταν 
γιό τήν άνατολική 'Αλβανία, ιδιαίτερα γιά τήν περιοχή τής Κορυτσός, μεταφέρονταν 
άπό τή Θεσσαλονίκη μέ σιδηρόδρομο έως τή Φλώρινα καί άπό τή Φλώρινα μέ αύτο- 
κίνητα στήν Κορυτοά. Ό πόλεμος καί οί μεταπολεμικές συνθήκες συνετέλεσαν στήν 
όχρήστευση τής συγκοινωνιακής αύτής όδοϋ.
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τής Κεντρικής Εύρώπης τά έστελναν διά ξηρός έως τήν Τεργέστη 
καί έν μέρει έως τή Θεσσαλονίκη, γιά νά διακινηθοϋν κατόπιν διά θα
λάσσης έως τά λιμάνια τής άνατολικής Μεσογείου. Δέν είναι γνωστό 
ποιο είναι τά ποσοστό πού έκφράζει τή σχέση πού ύπάρχει μεταξύ 
τής άξίας των έμπορευμάτων πού άνταλλάσσονταν μεταξύ Εύρώπης 
καί Μέσης ’Ανατολής, άφ' ένός διά μέσου τής Θεσσαλονίκης καί άφ’ 
έτέρου διά μέσου όλων των λοιπών οδών συγκοινωνίας, πού προανέ- 
φερα. Προφανώς τά ποσοστό αύτό είναι πολύ μικρό. ’Εκείνο πού θά 
ήθελα νά ύπενθυμίσω είναι ότι κατά τά τελευταία έτη τό συνολικό 
έμπόριο Εύρώπης - Μέσης ’Ανατολής τονώθηκε σημαντικά ύστερα ά- 
πό τήν άπότομη άνοδο τού βιοτικού έπιπέδου τών κατοίκων τών χω
ρών παραγωγής πετρελαίου καί τών σημαντικώτατων έπενδύσεων 
πού πραγματοποιούνται στις χώρες αύτές. Τό έμπόριο αύτό ύπολογί- 
ζεται νά βρίσκεται σέ ύψηλά έπίπεδα καί συνεχώς νά τονώνεται, όχι 
μονάχα κατά τή διάρκεια τής έκμεταλλεύσεως τών πετρελαιοπηγών, 
άλλά καί ύστερα άπό τήν έξάντληοη αύτών. Δύο Γάλλοι οικονομολό
γοι, οί Ph. Heymann καί Β. Berteloot, προβλέπουν ότι ώς συνέπεια τών 
πραγματοποιουμένων άσυνήθως μεγάλων έπενδύσεων στις χώρες αύ
τές, μερικές έξ αύτών θά άναπτυχθοϋν τόσο πολύ ώστε θά διαδρα
ματίζουν άξιόλογο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία^.

Ή ένταξη τής 'Ελλάδος στην Κοινή ’Αγορά θά συμβάλει στή 
σημαντική αύξηση τού μικρού, όπως είδαμε προηγουμένως, ποσοστού 
τού Εύρωπαϊκοϋ έμπορίου μέσω Θεσσαλονίκης έν σχέσει πρός τό 
συνολικό έμπόριο Εύρώπης - Μέσης ’Ανατολής. Κατακόρυφη όμως 
αύξηση τής άξίας τών διακινουμένων διά τής Θεσσαλονίκης έμπο
ρευμάτων θά προκαλέσει ή διάνοιξη τής διώρυγας, πού θά συνδέει 
τόν ’Αξιό μέ τόν Δούναβη καί ή κατασκευή τού Εύρωλιμένα Θεσ
σαλονίκης.

Ώς πρός τό θέμα τής διώρυγας, σήμερα οί χώρες τής Κεν
τρικής καί ’Ανατολικής Εύρώπης πού στέλνουν έμπορεύματα σέ χώ
ρες τής άνατολικής Μεσογείου χρησιμοποιούν κατά μεγάλο μέρος 
τό δρόμο Δουνάβεως - Μαύρης Θάλασσας - Δαρδανελλίων - Αιγαίου.
Αν κατασκευασθεϊ διώρυγα μεταξύ ’Αξιού καί Μοράβα (παραποτά

μου τού Δουνάβεως), θά δημιουργηθεϊ καινούργιος πλωτός δρόμος 
πού θά συνδέει τό Δούναβη (κοντά στό Βελιγράδι) μέ τό Αιγαίο

17. Βλ. Ph. Heymann et Β. Berteloot: Aujourd’hui et demain - La crise, Paris: 
Editions J.-C. Lattes, 1974, κεφ. IX, σελ. 125 έπ.
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(κοντά στή Θεσσαλονίκη). Ό νέος αύτός δρόμος θά συντελεί στή 
συντόμευση τής άποστάσεως κατά 1.200 χιλιόμετρα, στήν εξοικονό
μηση χρόνου κατά τρεις ήμερες καί στή μείωση τοϋ κόστους μεταφο
ράς κατά $ 1,50 - 2,20 άνά τόννον ωφελίμου φορτίου, δηλ. κατά 25 - 
30%. Έξ άλλου, ό νέος πλωτός δρόμος θά ώφελήσει τις παρόχθιες 
περιοχές καί πόλεις πού θά εισπράττουν διόδια άπό διερχόμενα πο
ταμόπλοια, θά συμβάλει στήν αύξηση τής άξίας τής γής καί στή δη
μιουργία δυνατοτήτων άπασχολήσεως κατά τήν κατασκευή καί έκμε- 
τάλλευση των διωρύγων. Όταν ό νέος πλωτός δρόμος συνδυασθεϊ 
καί συμπληρωθεί μέ άρδευτικά έργα, θά συντελέσει καί στήν έντατι- 
κώτερη καί συστηματικώτερη άξιοποίηση τής γής τής λεκάνης τοϋ 
Άξιοϋ καί τοϋ Μοράβαΐβ. Ή ύπηρεσία Οικονομικών καί Κοινωνικών 
Υποθέσεων τών Ηνωμένων ’Εθνών έχει ήδη έπιληφθεϊ τής έξετάσε- 
ως τοϋ θέματοςίθ, ύπογράφηκε δέ τόν περασμένο χρόνο σύμβαση 
μεταξύ έκπροσώπων τής Ελλάδος, τής Γιουγκοσλαβίας καί τών Η
νωμένων 'Εθνών πού προβλέπει τήν έκπόνηση τής σχετικής μελέ-
της20.

Ώς πρός τό θέμα τοϋ Εύρωλιμένα Θεσσαλονίκης, αύτό είναι

18. Βλ. Ύπηρεσία Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Υποθέσεων τών 'Ηνωμένων 
'Εθνών - Διεύθυνσις Πόρων καί Μεταφορών Ναυσιπλοϊκή οδός μεταΕύ Δουνά- 
θεως καί Αιγαίου Πελάγους. Σχέδιον YUG/72/005. 'Αναγνωριστική "Εκθεσις συν- 
ταχθεϊσα ύπό διεπιστημονικής όμάδος Συμβούλων Ήν. ’Εθνών, Νέα Ύόρκη, 'Ι
ούνιος 1973 (πολυγρ.), σελ. 62 έπ. Σημειωτέον ότι τό θέμα τοϋ πλωτοϋ δρό
μου Δουνάβεως - Θεσσαλονίκης - Αιγαίου μελετήθηκε καί άπό άλλους οργανι
σμούς (βλ. σχετικά στό Παράρτημα 1 τής προηγούμενης μελέτης). ΆνεΕάρτητα 
άπό τις μελέτες πού άναφέρονται γενικώς στό θέμα αύτό, εκπονήθηκαν μελέτες 
σχετικές μέ τό είδικώτερο θέμα τής άΕιοποιήσεως τόσο τής λεκάνης τοϋ Μοράβα 
όσο καί τής λεκάνης τοϋ'ΑΕιοϋ. [Βλ. Παράρτ. 1 τής ίδιας μελέτης, έπίσης βλ. μελέτη; 
Integrated Development of the Vardar - Axios River Basin, Final Data Review Re
port, Vol. I, II, The Economist Intelligence Unit Ltd., London and Hydrotechnic 
Corporation, New York (δέν σημειώνεται χρονολογία)].

19. Βλ. σχετικά τήν άναφερόμενη στήν προηγούμενη σημείωση μελέτη τής 
Υπηρεσίας Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Υποθέσεων τών Ήν. 'Εθνών' έπίσης βλ.

United Nations Development Programme, Integrated Development of the Vardar/ 
Axios River Basin: Navigable Waterway Danube - Aegean Sea within the Var- 
dar/lAxios River Basin [Report on the mission carried out in 1976 from April 22 
Lo May 20 by M. Pommier and N. Van Thienen, civil engineers of the Compagnie 
Nationale du Rhone - Lyon (France), June 1976].

20. Βλ. U.N. Development Programme, Project of the Governments of Greece 
and Yugoslavia: title: Navigable Waterway between the Danube and the Aegean 
Sea, First Phase, Nr. RM/75/030/C/01/01 (δέν άναφέρεται χρονολογία).
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συνυφασμένο μέ τό θέμα τής διώρυγας, έφ’ όσον ή διώρυγα αύτή θά 
καταλήγει στις έκθολές τοϋ ’Αξιού καί έφ' όσον τά ποταμόπλοια, τά 
προερχόμενα άπό τήν Κεντρική Ευρώπη, θά άποθέτουν τά έμπορεύ- 
ματά τους άναγκαστικά στην περιοχή Θεσσαλονίκης, γιά νά μετα
φορτωθούν σέ πλοία καί νά μεταφερθοΰν στά λιμάνια τής Μέσης ’Α
νατολής. "Οπως είναι φανερό, στόν όραματιξόμενο Εύρωλιμένα Θεσ
σαλονίκης θά πρέπει νά γίνουν οί άπαραίτητες έγκαταστάσεις έκφορ- 
τώσεως, μεταφοράς, έναποθηκεύσεως, διαλογής, έπεζεργασίας καί 
έπαναφορτώσεως προϊόντων πόσης φύσεως. Ό Εύρωλιμένας αύτός 
θά περιλαμβάνει συνεπώς μιά βιομηχανική περιοχή, ένδεχομένως μπο
ρεί νά καταστεί άξιόλογο ναυπηγικό κέντρο, άσφαλώς δέ θά άποτελέ- 
σει τό τέρμα άγωγοϋ πετρελαίου πού θά τροφοδοτεί μέ τό λεγόμενο 
μαύρο χρυσό τά διϋλιστήρια πετρελαίου των Σκοπιών. Έάν πραγμα
τοποιηθούν όλα αύτά, ή Θεσσαλονίκη μπορεί νά γίνει τό Rotterdam τής 
Ανατολικής Μεσογείου2ΐ.

Γιά τήν μελέτη τοϋ θέματος τοϋ Εύρωλιμένα τό Υπουργείο Συν
τονισμού συνέστηοε δύο έπιτροπές: τή Συντονιστική ’Επιτροπή Εύ- 
ρωλιμένος Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Ε.Θ.) καί τήν ’Επιτελική Όμάδα Σχε- 
διασμοϋ Εύρωλιμένος Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.Σ.Ε.Θ.)22. 'Επειδή θεωρή
θηκε ότι τό θέμα τοϋ Εύρωλιμένα ξεπερνάει τά στενά όρια τής οικο
νομίας τής Θεσσαλονίκης καί έχει πανελλήνια σημασία, οί δύο έπι
τροπές έδρεύουν στην ’Αθήνα καί άποτελοϋνται άπό έκπροσώπους 
των ένδιαφερομένων Υπουργείων καί ειδικευμένους έπιστήμονες. 
Άτυχώς οί έργασίες των δύο έπιτροπών δέν φαίνεται νά έχουν προ-

21. Είναι φανερό ότι οί εγκαταστάσεις τοϋ λιμανιού τής Θεσσαλονίκης, ό
πως αύτές εμφανίζονται σήμερα καί όπως προθλέπεται νά διαμορφωθούν στά έπό- 
μενα χρόνια, δέν μπορούν νά έΕυπηρετήσουν τό εμπόριο όπως αυτό θά άναπτυχθεί 
ύστερα άπό τήν κατασκευή τής διώρυγας. Θά έπρεπε ό Εύρωλιμένας νά έγκατα- 
σταθεϊ σέ καταλληλότερη περιοχή. Ώς περιοχή ένδεδειγμένη γιά νά δεχθεί τις 
έγκαταστάσεις τοϋ Εύρωλιμένα θεωρείται ή περιοχή πού βρίσκεται μεταΕύ των πο
ταμών 'Αξιού καί Άλιάκμονος, προτείνεται μάλιστα ή έπιχωμάτωση τόσο τής ακτής 
αύτής όσο καί των γειτονικών άκτών (βλ. Ύπουργείον Δημοσίων "Εργων-'Υπηρε
σία Οικισμού; Χωροταξική μελέτη Θεσσαλονίκης, Μελέτη γενικού ρυθμιστικού σχε
δίου, Αρχιτέκτων καθηγητής Ι.Δ. Τριανταφυλλίδης - Νέος Λιμήν, ειδική συνεργα
σία; Τοπογράφος Μηχανικός Α. Κυριαζής, πολιτικός μηχανικός Κ. Πατραμάνης, 
Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1968).

22. Η άπόφαση τοϋ Υπουργού Συντονισμού «περί συγκροτήσεως Συντονιστι
κής Επιτροπής καί Επιτελικής Όμάδος Σχεδιασμοϋ Εύρωλιμένος Θεσσαλονίκης» 
δημοσιεύθηκε στό φύλλο τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως άριθ. 39, τεύχος Β’ 
τής 25 Ίανουαρίου 1977.
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χωρήσει πολύ. Φοβούμαι μάλιστα ότι τά μέλη των επιτροπών αύτών 
δέν έχουν πειοθεϊ ότι ή περιοχή τής Θεσσαλονίκης είναι πρόσφορη 
γιά νά φιλοξενήσει τόν Ευρωλιμένα. ’Εγώ προσωπικώς νομίζω ότι ή 
πόλη μας είναι ή μόνη ένδεδειγμένη άπό όλες τις πόλεις τής 'Ελλά
δος γιά νά καταστεί ό Εύρωλιμένας τής ’Ανατολικής Μεσογείου. Τήν 
άποψή μου αύτή στηρίζω σέ όσα έως τώρα έξέθεσα. Τήν άποψή μου 
αύτή στηρίζω καί στό γεγονός ότι, καί χωρίς τις άπαιτούμενες έγ- 
καταστάσεις, τό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης χρησιμοποιείται ήδη, έστω 
καί ύποτυπωδώς, ώς Εύρωλιμένας. Πραγματικά, μετά άπό σύναψη 
συμβάσεως μεταξύ Ελλάδος καί Συρίας, τό λιμάνι τής Θεσσαλονί
κης έχει συνδεθεί μέ τό λιμάνι Ταρτούς τής Συρίας μέ οχηματαγω
γά πλοία, πού έχουν άρχίσει νά έκτελοϋν δρομολόγια άπό 19 Δεκεμ
βρίου 197723.

Τό θέμα τού Εύρωλιμένα συνδέεται καί μέ τό θέμα τού διεθνούς 
άερολιμένα Θεσσαλονίκης. Ή θέση τής Θεσσαλονίκης μεταξύ Β.Δ. 
καί Κεντρικής Εύρώπης άφ’ ένός καί Μέσης ’Ανατολής άφ’ έτέρου, 
καθιστά τόν άερολιμένα της κατάλληλο γιά τήν προσγείωση άεροπλά- 
νων πού προέρχονται άπό τή μιά περιοχή καί προορίζονται γιά τήν 
άλλη, δηλ. κατάλληλο γιά νά χρησιμεύσει ώς διεθνές άεροδρόμιο, πα
ράλληλα μέ τόν άερολιμένα των Αθηνών. ’Αλλά ή Θεσσαλονίκη πολ- 23

23. Βλ. ανακοινώσεις Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας στην εφημερίδα «Μα
κεδονία» τής 21 Σεπτεμβρίου 1978. Είναι άλήθεια, ότι πριν άπό τήν σύνδεση Θεσ
σαλονίκης μέ Ταρτούς πραγματοποιήθηκε ή σύνδεση τού Βόλου μέ τό ίδιο λιμάνι τής 
Συρίας, πού άποδείχθηκε έπιτυχημένη. Αύτό όμως δέν σημαίνει ότι τό λιμάνι τού 
Βόλου προσφέρεται περισσότερο άπό τό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης γιά τήν έγκατά- 
σταση τού Εύρωλιμένα. Είναι άδιανόητο άπό άπόψεως κόστους μεταφοράς, τά εμ
πορεύματα πού θά στέλλονται άπό τήν Κεντρική Εύρώπη καί θά φθάνουν μέ ποτα
μόπλοιο στις έκθολές τού ΆΕιού (όταν κατασκευασθεί ή διώρυγα Μοράθα - ΆΕιοϋ), 
νά φορτώνονται σέ σιδηροδρομικά βαγόνια ή φορτηγά αυτοκίνητα γιά νά σταλούν 
στό Βόλο (ή σέ όποιαδήποτε άλλη πόλη τής Ελλάδος) καί άπό έκεϊ νά μεταφορ
τώνονται σέ πλοία πού προορίζονται νά προσεγγίσουν λιμάνια τής ανατολικής Με
σογείου. "Ετσι προβλέπεται ότι μόλις κατασκευασθεί ή διώρυγα, ή σύνδεση Βόλου 
- λιμανιού Συρίας θά τείνει κατά πάσα πιθανότητα νά άτονίσει. 'Επιβάλλεται λοι
πόν νά ληφθοΰν τότε μέτρα προστασίας τής οικονομίας τού Βόλου. 'Αλλά οί εύνοϊ- 
κές έπιπτώσεις τής κατασκευής τής διώρυγας έπάνω στήν οικονομία τής Θεσσα
λονίκης καί σ' ολόκληρη τήν οικονομία τής χώρας μας είναι τόσο συντριπτικά ση- 
μαντικώτερες άπό τις δυσμενείς έπιπτώσεις έπάνω στήν οικονομία τού Βόλου, ώ
στε νά είναι άνεπίτρεπτο ή πιθανότητα τέτοιων δυσμενών έπιπτώσεων νά συντελέ- 
σει στήν άναστολή τής κατασκευής τού Εύρωλιμένα στό μυχό τού κόλπου τού Θερ
μαϊκού.
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htc. φορές κατά τή διάρκεια τοϋ χειμώνα καλύπτεται άπό πυκνή ομί
χλη. Ή ομίχλη αύτή, σέ συνδυασμό μέ τούς λόφους πού βρίσκονται 
νοτίως τοϋ αερολιμένα, έμποδίζουν τά αεροσκάφη νά προβαίνουν 
ατούς έλιγμούς πού είναι άναγκαίοι γιά την προσγείωση καί τήν ά- 
πογείωση όταν ή ορατότητα είναι μειωμένη λόγω τής ομίχλης. Γιά 
τήν άντιμετώπιση τοϋ μειονεκτήματος αύτοϋ προτάθηκαν διάφορες 
λύσεις. Μία άπό αύτές άναφέρεται στήν προέκταση στή θάλασσα δια
δρόμου προσγειώσεως πού ύπάρχει στόν ήδη ύφιστάμενο άερολιμέ- 
να24. Μία άλλη λύση συνίσταται στήν δημιουργία νέου άερολιμένα 
στήν άναπεπταμένη πεδιάδα δυτικά τής Θεσσαλονίκης, κοντά στόν 
όραματιζόμενο Εύρωλιμένα25. Δέ γνωρίζω άν οί προτάσεις αύτές έ
χουν έΕετασθεϊ μέ τήν έπιβαλλόμενη προσοχή26.

Ή σύνδεση τής Ελλάδος μέ τήν Κοινή ’Αγορά καί ή πραγματο
ποίηση τοϋ οράματος τής διανοίΕεως διώρυγας ΆΕιοϋ - Δουνάβεως 
καί τής δημιουργίας τοϋ Εύρωλιμένα Θεσσαλονίκης θά έχει άσυνή- 
θως εύνοϊκές έπιπτώσεις καί στις δύο άλλες λειτουργίες τής οικονο
μικής ζωής τής συμπρωτεύουσας. "Οπως είναι φανερό, ή περιφερει* 
ακή λειτουργία της πού ύπέστη καθίζηση υστέρα άπό τούς πολέμους 
τοϋ 1912-13, όπως άνέφερα στήν άρχή τής ομιλίας μου, όχι μόνο 
θά έπανακτήσει τή σημασία πού είχε τό 18ο αιώνα άλλά καί θά τήν 
Εεπεράσει, άφοϋ θά καταργηθοϋν οί δασμοί καί οί πόσης φύσεως πε- 24 25 26

24. Ή προέκταση αύτή θά γίνονταν ύστερα άπό έργασίες έπιχωματώσεως 
τμήματος τής θάλασσας κοντά στήν άκτή. Μέ τις έργασίες αύτές θά σχηματίζον
ταν μεγάλη έκταση γής, πού όχι μόνο θά παρείχε τή δυνατότητα προεκτάσεως 
τοϋ διαδρόμου προσγειώσεως, άλλά καί θά έπέτρεπε τή μεταφορά τών έγκαταστά- 
σεων τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης άπό τή σημερινή της περιοχή στήν 
έκταση αύτή, στήν όποια ή 'Έκθεση θά μπορούσε μέ άνεση νά άναπτυχθεϊ. Τή λύ
ση αύτή ύπέδειΕε ό καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου μας Άριστ. Λιακόπουλος, έΕ ό
σων γνωρίζω.

25. Σύμφωνα μέ τή λύση αύτή, ό αερολιμένας πού ύπάρχει σήμερα θά περιο- 
ρισθεϊ στό ρόλο τοϋ τουριστικού άεροδρομίου' ό κύριος άερολιμένας θά έγκαταστα- 
θεϊ μεταΕύ τών ποταμών ΑΕιοϋ καί Λουδία, στή θορεινή πλευρά τής περιοχής πού 
προορίζεται νά χρησιμεύσει ώς Εύρωλιμένας. (Βλ. Ύπουργεϊον Δημοσίων "Εργων - 
Υπηρεσία Οικισμού; ΧωροταΕική μελέτη Θεσσαλονίκης, Μελέτη γενικού ρυθμιστι

κού σχεδίου, Αρχιτέκτων καθηγητής Ι.Δ. Τριανταφυλλίδης - ’Αεροδρόμια, ειδική 
συνεργασία; άρχιτέκτων Α. Παρπαίρης, Θεσσαλονίκη, 'Οκτώβριος 1968).

26. Σχετικό μέ τό θέμα τής δελτιώσεως τών συγκοινωνιών ώς συνέπεια τής 
κατασκευής τής διώρυγας τοϋ ΆΕιοϋ - Δουνάβεως καί τοϋ διεθνούς άερολιμένα 
Θεσσαλονίκης είναι τό θέμα τής δελτιώσεως τοϋ σιδηροδρομικού δικτύου τών χω
ρών τής Βαλκανικής χερσονήσου. Τό θέμα αύτό άπασχόλησε τις βαλκανικές δια
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ριορισμοί, πού δυσχεραίνουν σήμερα τή διεξαγωγή του εμπορίου με
ταξύ 'Ελλάδος καί όλων των χωρών τής Ε.Ο.Κ. "Ετσι ή ένδοχώρα 
τής Θεσσαλονίκης θά περιλαμβάνει άσφαλώς τις χώρες τής Κεντρι
κής Εύρώπης, είδικώτερα τή μεγάλη καί πλούσια άγορά τής Δ. Γερ
μανίας, ενδεχομένως τήν άγορά ιών χωρών Benelux, ίσως καί τής 
βορειοδυτικής Γαλλίας καί τής Αγγλίας. Τήν άγορά αύτή ή Θεσσα
λονίκη θά έφοδιάξει μέ γεωργικά προϊόντα παραγόμενα κυρίως στή 
Β. Ελλάδα, έπίσης μέ ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα, πού παρά- 
γονται ήδη στήν πόλη καί τήν περιοχή τής συμπρωτεύουσας, καί πού 
έξάγονται μέ μεγάλη έπιτυχία στις προαναφερόμενες χώρες. Βέβαια 
άρχικά μόνο ή έκταση, στήν όποια άναφέρεται ή περιφερειακή λει
τουργία, θά ύποστεϊ άπότομη καί μεγίστης έκτάσεως μεταβολή. Ή 
ένταση τών συναλλαγών μεταξύ Θεσσαλονίκης καί ένδοχώρας θά 
παραμείνει σέ σχετικά χαμηλά έπίπεδα. Έλπίξεται ότι μέ τήν πάροδο 
τού χρόνου καί τήν άνάπτυξη τής οικονομίας τής Β. 'Ελλάδος ή πε
ριφερειακή λειτουργία θά έξελιχθεϊ κατά τρόπο περισσότερο ικανο
ποιητικό. Ή περιφερειακή λειτουργία θά άποκτήσει όμως περισσότε
ρο ούσιαοτικό περιεχόμενο όταν, έκ παραλλήλου, τονωθεί ή βιομη
χανική λειτουργία τής Θεσσαλονίκης. Άλλ’ ή άνάπτυξη τής βιομη
χανίας τής πόλης μας άποτελεϊ βέβαια συνέπεια τής έντάξεως τής 
Ελλάδος στήν Κοινή Αγορά καί άκόμη περισσότερο βέβαια συνέ

πεια τής κατασκευής τής διώρυγας καί τού Εύρωλιμένα Θεσσαλονί
κης. Λόγω τής θέσεώς της καί τών σχετικά χαμηλοτέρων μισθών τών 
έργαξομένων, ή συμπρωτεύουσα προσελκύει ήδη καί θά προσελκύσει 
άργότερα περισσότερο άλλοδαπό άλλά καί έλληνικό κεφάλαιο, πού

σκέψεις πού πραγματοποιήθηκαν πριν άπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο καί άντι- 
μετωπίσθηκε ή περίπτωση τής κατασκευής μεγάλης γέφυρας πού θά ένωνε τις 
δύο όχθες τοϋ Δουνάθεως κοντά στήν πόλη Κοράμπια τής Ρουμανίας. "Ετσι ή Θεσ
σαλονίκη θά συνδέονταν σιδηροδρομικώς μέ τή Ρουμανία καί μέ χώρες πού βρί
σκονται μετά τή Ρουμανία, διά μέσου τοϋ Πλέβεν καί τής Σόφιας. Στή Βαλκανική 
Διάσκεψη τοϋ 1932 πού έγινε στό Βουκουρέστι, ή ρουμανική άντιπροσωπεία ύπο- 
οτήριΕε ότι τό ρουμανικό έμπόριο θά κερδίσει πολλά αν χρησιμοποιηθεί ή γραμμή: 
Βουκουρέστι - Γκόρνα - Όρεχοβίτσα - Πλέβεν - Σόφια - Θεσσαλονίκη, γιατί ή γραμ
μή αύτή έχει μήκος μόνο 630 χιλιόμετρα. Ή άποψη αύτή, μέ τήν οποία ήταν σύμ
φωνη καί ή βουλγαρική άντιπροσωπεία, δέν ήταν άρεστή στή γιουγκοσλαβική άν- 
τιπροσωπεία πού εύνοοϋσε τήν τόνωση τών γιουγκοσλαβικών λιμανιών τής Άδρια- 
τικής (βλ. Ι.Κ. Βασδραβέλλη; Λιμήν Θεσσαλονίκης, στήν έκδοση τής «'Επιτροπής 
Πεντηκονταετηρίδος Απελευθερώσεως τής Θεσσαλονίκης» μέ τίτλο · Θεσσαλονίκη 
1912 - 1962, σελ. 545).
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θά συμβάλει στην ίδρυση νέων Βιομηχανικών επιχειρήσεων καί στον 
έκσυγχρονισμό των παλαιοτέρων.

VI

Ή οικονομική πρόοδος μιας πόλης, μιας περιοχής, μιας χώρας, 
έΕαρτάται από πολλούς παράγοντες. "Ενας άπό αύτούς, καί μάλιστα 
ούσιώδης, είναι ή άσκουμένη άπό τήν κυβέρνηση οικονομική πολιτι
κή. Έάν ή πολιτική αύτή είναι ένδεδειγμένη, συντελεί στήν οικονο
μική πρόοδο στήν όποια ή πολιτική αύτή άποθλέπει. Στήν περίπτωση 
τής Θεσσαλονίκης διάφοροι, άνεΕάρτητοι τής κυβερνητικής οικονομι
κής πολιτικής, παράγοντες, πού άναπτύχθηκαν προηγουμένως, συνε- 
τέλεσαν στή συρρίκνωση τής περιφερειακής λειτουργίας της καί στήν 
έπιβράδυνση τού ρυθμού προόδου τού έσωτερικοϋ καί τού έξωτερι- 
κοΰ έμπορίου της. Ώς πρός τή βιομηχανική λειτουργία τής συμπρω
τεύουσας, αύτή εύνοήθηκε άπό τήν πολιτική βιομηχανικής άποκεν- 
τρώσεως πού άσκήθηκε, μολονότι, όπως ύπογράμμισα προηγουμένως, 
ή πολιτική αύτή δέν ήταν άρκετά θαρραλέα. Ή σημερινή οικονομική 
πολιτική τής έλληνικής κυβερνήσεως, πού άποσκοπεϊ τήν ταχεία έν- 
ταΕη τής Ελλάδος στήν Ε.Ο.Κ. προβλέπεται ώς πολιτική, τής όποι
ας οί έπιπτώσεις θά είναι πάρα πολύ εύνοϊκές γιά τήν οικονομία τής 
Θεσσαλονίκης, ιδίως όταν πραγματοποιηθεί τό όραμα τής διώρυγας 
καί τού Εύρωλιμένα. Υπάρχει όμως ένας άλλος παράγοντας πού μπο
ρεί νά μετριάσει ούσιαστικά τήν άποδοτικότητα τών κυβερνητικών 
μέτρων ώς πρός τή συμπρωτεύουσα. Ό παράγοντας αύτός είναι 
ή πολιτική πού θά άκολουθήσει ή έλληνική κυβέρνηση ώς πρός τό 
μόνιμο αίτημα τών κατοίκων τής Θεσσαλονίκης καί γενικώτερα τής 
Β. 'Ελλάδος γιά άποκέντρωση.

Όταν ή οικονομική 2ωή τού τόπου μας ήταν άπλούστερη, τό 
συγκεντρωτικό σύστημα διοικήσεώς του ήταν ίσως προσφυέστερο. 
Σήμερα μέ τή συρροή τών προβλημάτων τά όποια άντιμετωπίΕει ή 
πατρίδα μας καί είδικώτερα ή Β. 'Ελλάδα καί τά όποια έγιναν καί 
συνεχώς θά γίνονται πολυπλοκώτερα, ό συγκεντρωτισμός, σέ συν
δυασμό μέ τή γραφειοκρατία πού αύτός συνεπάγεται, άπειλεϊ νά προ- 
καλέσει τήν άσφυξία τής οικονομίας της. Είναι καιρός τό Υπουρ
γείο Β. 'Ελλάδος νά άποκτήσει περισσότερη έξουσία νά έπιλύει έπί 
τόπου τά προβλήματα αύτά' είναι έπίσης καιρός ή Θεσσαλονίκη νά 
παύσει νά είναι κατ' εύφημισμόν συμπρωτεύουσα καί νά γίνει πραγ
ματική πρωτεύουσα τής Β. Ελλάδος. Ό Ελληνικός Βορράς δέν μπο-
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ρεϊ πια νά διοικεϊται άπό τήν ’Αθήνα. Έάν λάβουμε ύπόψη ότι, πλήν 
τής Θεσσαλονίκης, προβλήματα άναπτύξεως αντιμετωπίζει καί θά αν
τιμετωπίσει καί ή περιοχή τής Καβάλας, όπως καί ή δυτική Θράκη, 
θά καταλήγουμε ατό συμπέρασμα ότι ή συνέχιση τής σημερινής κα- 
ταστάσεως, συγκεκριμένα ή έξάρτηση τής καθημερινής έξελίξεως 
τής Β. Ελλάδος άπό τήν 'Αθήνα, θά άποτελέσει τροχοπέδη πού θά 
σβήσει τις έλπίδες ταχείας οικονομικής άναπτύξεως τοϋ έλληνικοΰ 
βορρά καί είδικώτερα τής Θεσσαλονίκης.

VII

Ή εικόνα πού δόθηκε προηγουμένως γιά τό οικονομικό μέλλον 
τής Θεσσαλονίκης θά μπορούσε νά χαρακτηρισθεϊ ώς μή πλήρης αν 
δέν γίνονταν μνεία των έπιπτώσεων πού θά ήταν δυνατό νά έχουν 
στό μέλλον αύτό οί σεισμοί πού συγκλόνισαν τούς κατοίκους της 
τούς περασμένους χαλεπούς μήνες Μάιο καί Ιούνιο. Γιά νά ολοκλη
ρώσουμε λοιπόν τήν εικόνα αύτή, θά έπρεπε μέ πολλή συντομία νά 
ύπολογίσουμε πρώτα τό μέγεθος των ζημιών πού προκάλεσε ό χολω- 
μένος ’Εγκέλαδος, νά ύπενθυμίσουμε κατόπιν συνοπτικά τήν ιστορία 
τών σεισμών τής περιοχής τής Θεσσαλονίκης καί νά έκθέσουμε τέ
λος τά πορίσματα τής έξετάσεως αύτής πού θά είναι καί τά πορί
σματα τοϋ σημερινού πανηγυρικού.

Ακριβείς ύπολογισμοί τών ζημιών πού προκάλεσε ό ’Εγκέλαδος 
δέν έγιναν άκόμη. Ή Υπηρεσία Άποκαταστάσεως Σεισμοπαθών Β. 
Ελλάδος καί τό Τεχνικό Επιμελητήριο 'Ελλάδος ύπολόγισαν τόν ά- 

ρ ι θ μ ό τών κτιρίων πού έπαθαν ζημίες, δέν έΕετίμησαν όμως σέ 
χρηματικά ποσά τις ζημίες αύτές27. 'Ενδείξεις γιά τό συνολικό ποσό 
τών ζημιών μπορεί νά βρει κανείς στήν Εισηγητική "Εκθεση έπί τοϋ 
σχεδίου νόμου «περί έπιβολής εισφοράς διά τήν άντιμετώπισιν τών 
έκτάκτων δαπανών έκ τών σεισμών εις τόν Νομόν Θεσσαλονίκης». 
Στήν έκθεση αύτή σημειώνεται ότι ό προϋπολογισμός τοϋ δημοσίου 
θά έπιβαρυνθεϊ μέ 5 δισ. δρχ. γιά τήν έπισκευή καί άνακατασκευή δη
μοσίων καί ιδιωτικών κτιρίων καί μέ 4 δια. λόγω άπωλείας δημο
σίων έσόδων πού προκάλεσε ή ανάσχεση τής οικονομικής δραστηρι- 27

27. Ό αριθμός τών κτιρίων καί διαμερισμάτων πού δέν έχουν θιγεϊ ούσιαστι- 
κά άπό τούς σεισμούς ή έχουν ύποστεϊ Ζημίες διαφόρων βαθμών, ώστε νό χαρα- 
κτηρισθοϋν μέ χρώμα κίτρινο η κόκκινο, ύπολογίσθηκε άπό τήν 'Υπηρεσία Άποκα-
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ότητας. "Αν λάβουμε άποψη ότι, πλήν τής έπιβαρύνσεως τοϋ δημο
σίου γιά τήν έπισκευή καί άνακατασκευή δημοσίων καί ιδιωτικών κτι
ρίων θά καταβάλουν καί οί ιδιώτες σημαντικώτατα ποσά, άν λάβου
με έπίσης άποψη ότι ή άπώλεια δημοσίων εσόδων λόγω άνασχέσε- 
ως τής οικονομικής δραστηριότητας άντιστοιχεϊ σέ πολλαπλάσια μεί- 
(οση τοϋ εισοδήματος τών ιδιωτών, άν τέλος άπολογίσουμε τή μείω
ση ποά άπέστη τό μή φορολογούμενο εισόδημα, έπίσης τά ειδικά έ- 
πιδόματα πού κατέβαλαν οί έπιχειρήσεις στοάς ύπαλλήλους καί έρ- 
γάτες των, τις δαπάνες λειτουργίας ύπηρεσιών πού δημιουργήθηκαν 
γιά τήν άντιμετώπιση τών προβλημάτων ποά προξένησαν οί σεισμοί 
κ.ά., θά διαπιστώσουμε ότι ό 'Εγκέλαδος προκάλεσε σημαντικές ζη-

ταστάσεως Σεισμοπαθών Βορείου Ελλάδος άφ' ένός καί άπό τό Τεχνικό Επιμελη
τήριο άφ' ετέρου, ώς έΕής;

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

επικίνδυνα άκρως έπικίν- 

διαμερίομα- δυνα διαμε-

. „ , . . , τα (εκτίμηση ρίσματα πού
αριθμός αριθμός
κτιρίων δ,αμ/σμάτων ΤΕΕ & άΡ' έλάχιοτα 

(στοιχεία (στοιχεία κετή άκρί- κατοικοϋνται 
ΥΑΣΒΕ) ΥΑΣΒΕ) 6εια) (εκτίμηση ΤΕΕ)

Α. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Πράσινα 46.441 184.082 1.500 500
Κίτρινα 11.307 52.047 5.200 2.000
Κόκκινα έπισκευάσιμα 1.946 5.891 1.500 500

Κόκκινα
κατεδαφιστέα 
ή κατεδαφισμένα 1| 1 4.300 200

Κόκκινα άκρως έπικίνδυνα ι 
έπιοκευάσιμα >

3.204 7.980 {
1.500 300

Σύνολο 62.898 250.000 14.000 3.500

Β. ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

(Στοιχεία ΥΑΣΒΕ)
Πράσινα 10.347
Κίτρινα ϋ.107
Κόκκινα 3.952

Σημειώσεις; 1) Όλα τά κτίρια τής ύπαίθρου πού χαρακτηρίσθηκαν μέ κόκ
κινο καί τά μισό περίπου άπό εκείνα πού χαρακτηρίσθηκαν μέ κίτρινο θά κατεδαφι- 
σθοϋν, ένεκα αύστηροτέρου έλέγχου τών σχετικών έπιτροπών άπό μηχανικούς καί 
ένεκα μέτριας κατασκευής των, πού συντελεί ώστε ή έπισκευή των νά είναι άσύμ- 
ψορη. Τελικά ύπολογίδεται ότι 7.000 κτίρια θά κατεδαφισθοΰν. Ό άριθμάς τών άν-
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μίες, πού ύπερβαίνουν τά 30 δισ. δρχ.28.

Ή Ζημία πού ύπέστη ό έμπορικόο τομέας καί ιδίως οί Ζημίες πού 
ύπέστησαν οί οικοδομές προβάλλουν τό εύλογο έρώτημα μήπως ή 
οικονομία τής συμπρωτεύουσας περιέλθει σέ κατάσταση μαρασμού. 
Τό έρώτημα αύτό είναι δικαιολογημένο, άν ληφθεϊ ύπόψη, ότι ή ψύ
χωση, πού δημιούργησαν οί σεισμοί, οδήγησε πολλούς Θεσσαλονι- 
κεϊς στή σκέψη νά έγκαταλείψουν τήν πόλη τους καί νά έγκαταστα- 
θοϋν μονίμως στήν ’Αθήνα ή σέ άλλες περιοχές. Ή άπάντηση στό 
έρώτημα διευκολύνεται άν μελετηθεί ή ιστορία των σεισμών τής πε
ριοχής τής συμπρωτεύουσας.

Ό άείμνηστος καθηγητής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μά- 
Ειμος Μαραβελάκης στηριΖόμενος σέ διάφορες πηγές, άναφέρει ώς 
μεγάλους σεισμούς, ιστορικά γνωστούς, πού έκλόνισαν τή Θεσσα
λονίκη, τούς σεισμούς τών έτών 1430, 1456, 1572, 1585, 1763, 1779 
καί 1829. Στον εικοστό αιώνα, είδικώτερα στις άκόλουθες ήμερομη- 
νίες έδρασαν οί έΕής σεισμογόνες έστίες τής περιοχής Κεντρικής 
Μακεδονίας - Χαλκιδικής: 1) Τήν 5η Ιουλίου 1902 ή έστία τής Άσ- 
σήρου, χωριού πού βρίσκεται στό 24ο χιλιόμετρο τού δημοσίου δρό
μο Θεσσαλονίκης - Σερρών. 2) Τήν 8η Νοεμβρίου 1905 ή ύποθαλάσ- 
σια έστία ΝΑ τού "Αθω. 3) Τήν 5η Δεκεμβρίου 1923 ή ύποθαλάσ- 
σια έστία τού Θερμαϊκού κόλπου πού έσεισε ιδίως τή χερσόνησο τής 
Κασσάνδρας. 4) Τήν 20ή Δεκεμβρίου 1929 ή ύποθαλάσσια έστία τού 
μυχού τού Συγγιτικοΰ κόλπου. 5) Τήν 7η καί 8η Μαρτίου 1931 ή έ
στία τού Βαλαντόβου πού βρίσκεται Β.ΒΑ τής Γευγελής (στό σερβι-

τιστοίχων διαμερισμάτων είναι κάπως μεγαλύτερος άπό τόν αριθμό τών κτιρίων. 
2) Στούς ανωτέρω άναφερομένους αριθμούς δέν περιλαμβάνονται τά κτίσματα πού 
στεγάΖουν επιχειρήσεις. Ή Υπηρεσία Περιφερειακής Άναπτύξεως Β. 'Ελλάδος ύ- 
πολόγισε τή 18η Σεπτεμβρίου οτι στό νομό Θεσσαλονίκης ύπέστησαν σοβαρές Ζη
μίες 5 βιομηχανίες καί 273 βιοτεχνίες. Άπό τούς έπαγγελματίες περίπου 2.000 ύπέ- 
θαλαν αιτήσεις δανειοδοτήσεως, περισσότερο γιά κεφάλαιο κινήσεως καί λιγότερο 
γιά έπανόρθωση Ζημιών (έως τή 18 Σεπτεμβρίου είχαν έγκριθεϊ 1.050 αιτήσεις). 
Ώς πρός τις έμπορικές έπιχειρήσεις δέν ύπάρχουν άκόμα άκριβή στατιστικά στοι
χεία σχετικά μέ Ζημίες σέ κτίρια. Άπό τις ξενοδοχειακές έπιχειρήσεις ύποβλήθη- 
καν 64 αιτήσεις γιά δανειοδότηση ένεκα Ζημιών ατά κτίσματα (έπιστράφηκαν γιά 
νά έπανυποβληθοϋν σύμφωνα μέ τις προδιαγραφές τοΰ Υπουργείου Δημοσίων "Ερ
γων' άπό τις έπανυποθληθεϊσες αιτήσεις έγκρίθηκαν μόνο δύο έως τήν ώς άνω ή- 
μερομηνία).

28. Σέ άνάλογους ύπολογισμούς έχει προθεϊ καί ό «Οικονομικός Ταχυδρόμος» 
στό φύλλο του άριθ. 29 (1264) τής 20 Ιουλίου 1978, σελ. 27.
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κό έδαφος) καί 6) τήν 26η Σεπτεμβρίου 1932 ή εστία τής Ίερισσοϋ 
πού συνετέλεσε νά λειτουργήσουν άμέσως κατόπιν ή εστία τής λί
μνης Βόλβης καί ή έστία τής Άσπροβάλτας ατό μυχό τοϋ κόλπου 
’Ορφανού29 30 31 32. Θά έπρεπε νά ύπογραμμισθεϊ ότι οί τελευταίοι σεισμοί 
τοϋ 1932 ήταν άπό τούς ισχυρότερους πού εκδηλώθηκαν στήν Ελ
λάδα". Γενικά ό καθηγητής Μαραβελάκης παρατήρησε ότι «Ή Θεσ
σαλονίκη μέχρι σήμερα δέν έχει σεισθεΐ αύτοχθόνως, προσβάλλεται 
όμως συχνά άλλοθιγενώς ύπό σεισμών, οϊτινες προκαλοΰνται είτε ύ- 
πό τών μεγάλων γενικών σεισμών τού Αιγαίου, είτε ύπό τών άνωτέ- 
ρω περιγραφεισών σεισμογόνων έστιών.»3ΐ.

’Από τήν πολύ σύντομη έκθεση τών σεισμών τής περιοχής τής 
Θεσσαλονίκης συνάγεται ότι ό ’Εγκέλαδος έπανειλημμένα συσσώρευ- 
σε καταστροφές στήν πόλη μας καί μάλιστα καταστροφές προφανώς 
πολύ μεγαλύτερες άπό έκεϊνες τού περασμένου ’Ιουνίου. ’Αλλά ή 
Θεσσαλονίκη στή μακραίωνα έΕέλιΕή της έχει πληγεί καί άπό άλλες 
συμφορές. Υπενθυμίζεται ότι σλαβικές ορδές έμάστιζαν τήν πόλη 
άπό τόν 6ον έως καί τόν 8ον αιώνα' τό 904 τήν έλεηλάτησαν πειρα
τές Σαρακηνοί, τό 1185 ή Θεσσαλονίκη έπεσε στά χέρια τών Νορμαν- 
δών, τήν 29 Μαρτίου 1430 καταλήφθηκε άπό τούς Τούρκους καί λεη
λατήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά έρημωθεϊ καί νά προκαλέσει τή 
μελαγχολία αύτοΰ τού Σουλτάνου Μουράτ τού Β ’ πού έπισκέφθηκε 
άργότερα τήν πόλη.

ΈΕ άλλου ή Θεσσαλονίκη, πού ήταν έπΐ τουρκοκρατίας πόλη πά
ρα πολύ πυκνοκατοικημένη, δέν είχε καλό δίκτυο άποχετεύσεως, τά 
δέ οπίτια της είχαν συνήθως Εύλινο σκελετό, ήταν ιδιαίτερα έκτε- 
θειμένη στις έπιδημίες καί στις πυρκαϊές. Οί έπιδημίες χολέρας καί 
πανούκλας θέριζαν συχνά τούς Θεοσαλονικεϊς92, οί δέ πυρκαϊές προ-

29. Βλ. ΜαΕίμου I. Μαραβελάκη; Συμβολή εις τήν γνώσιν τοΰ ιστορι
κού τών σεισμών τής 'Ελλάδος καί τών γειτονικών αυτής χωρών έκ τών ένθυμίσεων, 
Θεσσαλονίκη 1938, κεφ. V, σελ. 49 έπ.

30. Ειδικά ώς πρός τούς σεισμούς τοϋ 1932 βλ. Μ. 1. Μαραβελάκη: Les 
caracteres geologiques et macrosismiques des seismes de Chalcidique (Septembre 
1932), 'Ακαδημία 'Αθηνών, συνεδρία τής 16 Μαρτίου 1933, 'Ανάτυπον έκ τών 
πρακτικών τής 'Ακαδημίας Αθηνών 8, 1933, σ. 131 έπ.' έπίσης Μ.Ι. Μαραβε
λάκη; Σπουδή έπΐ τών σεισμών τής Χαλκιδικής (Σεπτέμβριος 1932), Θεσσαλο
νίκη 1936.

31. Βλ. Μ.Ι. Μαραβελάκη, στήν προαναφερομένη έργασία; Συμβολή 
εις τήν γνώσιν τοϋ ιστορικού τών σεισμών κλπ., σελ. 50.

32. Στά δέκατο ένατο καί στις άρχές τοϋ εικοστού αιώνα οί έπιδημίες τής
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ξενοϋσαν μεγάλες καταστροφές. Στην νεώτερη ιστορία ώς μεγάλη 
συμφορά άναφέρεται ή πυρκαίά τού 1890 κατά τή διάρκεια τής οποί
ας κάηκε ή Μητρόπολη καί τό πολύτιμο άρχεϊο της, καί ή μεγάλη πυρ- 
καίά τοϋ 1917 πού κατέστρεψε τό μεγαλύτερο μέρος τής Θεσσαλο
νίκης33.

Από όλα αύτά συνάγεται ότι συντρέχει ένας παράγοντας, μιά 
δύναμη, πού συντελεί ώστε ή συμπρωτεύουσα νά ξεπερνάει όλες τις 
συμφορές καί σάν τόν ’Ανταίο νά άντλεϊ νέες δυνάμεις γιά μιά 
νέα καί δραστηριότερη ζωή. Ό παράγοντας αύτός είναι ή σπουδαιό
τατη άπό γεωπολιτικής άπόψεως θέση τής Θεσσαλονίκης μεταξύ Εύ- 
ρώπης καί 'Ανατολικής Μεσογείου.

Χάρις στή θέση της αύτή ή πόλη τοϋ Θερμαϊκού κατόρθωσε 
νά ύπερπηδήσει όλες τις δυσχέρειες πού άντιμετώπισε στό παρελθόν, 
νά άντισταθεϊ μέ σθένος στά πλήγματα πού δέχθηκε έως τώρα καί 
νά γίνει μιά ζηλευτή πόλη πού σφύζει άπό ζωή. Στηριζόμενοι στήν 
άποψη αύτή, μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι ότι σέ λίγο καιρό οί πρόσ
φατοι σεισμοί τής Θεσσαλονίκης θά άποτελοϋν ένα έφιάλτη πού θά 
ξεχασθεϊ σιγά - σιγά μέσα στήν ορμή τής οικονομικής άναπτύξεώς 
της ώς άκολουθία τοϋ παράγοντα πού προανέφερα34. Καί έτσι 
θά καταξιωθεί ή Θεσσαλονίκη, άρκεϊ ή τροχοπέδη τοϋ συγκεντρωτι-

χολέρας επανειλημμένα θέρισαν τούς κατοίκους τής Θεσσαλονίκης (είδικώτερα τό 
1832, 1857, 1893, 1911 καί 1913). Ώς πρός τήν πανούκλα, αύτή έπισκέφθηκε τήν 
πόλη μας στά χρόνια 1550, 1553, 1572, 1581, 1588, 1609, 1648, 1679, 1689, 
1712 - 14,1717,1719-21, 1730, 1740, 1748, 1758-60, 1761 - 63 κ.ο.κ. (0λ. V a- 
calopoulos Apostolos Ε.; A History of Thessaloniki - translation by T. F. 
Carney - Institute of Balkan Studies, Θεσσαλονίκη 1972' θλ. είδικώτερα κεφάλαιο 
V μέ τίτλο: Fires and Epidemics; the two dreadful scourges of Thessaloniki under 
Turkish rule, σελ. 104- 107).

33. "Αλλες μεγάλες πυρκαϊές των νεώτερων χρόνων είναι οί πυρκαϊές τών 
έτών 1840, 1849, 1877 καί 1910 (6λ. A. Ε. Vacalopoulos; στό έργο πού άναφέ- 
ρεται στήν προηγούμενη σημείωση, σελ. 105).

34. Δέν άποκλείεται μάλιστα οί σεισμοί νά άποδειχθοϋν εύεργετικοί γιά τήν 
πόλη, έάν οί Θεσσαλονικεϊς, ταλαιπωρούμενοι άκόμα άπό τήν άνάμνηση τών σει- 
σμών, μή διατεθειμένοι όμως νά έγκατασταθοϋν σέ άλλη πόλη, έγκαταλείψουν τό 
κέντρο τής Θεσσαλονίκης, πού δέν προσφέρεται πιά ώς τόπος κατάλληλος γιά κα
τοικία, καί προτιμήσουν ώς τόπον διαμονής τους τά προόστεια. Έξ όσων γνωρίζω, 
ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου μας Ά. Λιακόπουλος διατύπωσε σχετικό σχέδιο, 
πού προβλέπει τήν έπέκταση τής πόλης μας στήν Ν.Α. πλευρά, είδικώτερα στήν 
περιοχή πού βρίσκεται μεταΕύ τών σημερινών Ν.Α. ορίων τοΰ σχεδίου πόλεως Θεσ-
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σμοϋ και της γραφειοκρατίας τής πρωτεύουσας νά μή εμποδίσει τήν 
συμπρωτεύουσα νά έπωφεληθεϊ άπό τις μοναδικές εύκαιρίες πού θά 
παρουσιασθοϋν γιά τήν πόλη μας στά χρόνια πού θά άνατείλουν.

Τούς κινδύνους πού περικλείει ό οικονομικός μαρασμός τής πό
λης μας τούς συνειδητοποιήσαμε, όσοι κατά τις δύσκολες ημέρες 
των σεισμών διερωτώμασταν πσιές θά ήταν οί έπιπτώσεις ένός πι
θανού μαρασμού τής Θεσσαλονίκης σ’ ολόκληρο τόν έλλαδικό χώρο. 
Καί άντιληφθήκαμε ότι, κάτω άπό τις σημερινές εξαιρετικά δύσκολες

οαλονίκης καί των οίκιομών Πανοράματος καί Θέρμης. Μάλιστα ό καθηγητής Ά. 
Λιακόπουλος πρότεινε τή σύσταση ειδικού οργανισμού, ό όποιος θά περιθληθεϊ 
τή μορφή τού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου καί θά άναλάβει σέ πρώ
τη φάοη τή μελέτη καί έφαρμογή ειδικού προγράμματος οικιστικής άναπτύΕεως τής 
περιοχής αύτής, κατά τό πρότυπο άντίστοιχων φορέων πού λειτουργούν άπό χρό
νια σέ χώρες τής ΕΟΚ, ιδίως στήν 'Αγγλία. Γιά τήν άποτελεαματική λειτουργία τού 
οργανισμού αυτού προτείνεται: α) Ή δήμευση όλης τής προαναφερομένης έκτάσε- 
ως καί ή άπαγόρευση τής άγοραπωλησίας οίουδήποτε τμήματός της. β) Ή σύντα- 
Εη τοπογραφικών σχεδίων καί κτηματολογίου τής περιοχής καί ή καταγραφή όλων 
των ιδιοκτητών γής, οί όποιοι θά πάρουν οικοδομήσιμη γή άνάλογη μέ τήν έκταοηι 
πού διαθέτουν τώρα, σέ θέση όμως πού θά ορίσει ό οργανισμός καί πού θά είναι 
ένδεχομένως διάφορη άπό τή σημερινή θέση τής ιδιοκτησίας του. γ) Ή σύνταΕη 
πολεοδομικής - ρυμοτομικής μελέτης τής περιοχής μέ βάση τά σύγχρονα διεθνή πρό
τυπα. Στή μελέτη αύτή θά καθορισθούν οί άναγκαίοι κοινόχρηστοι χώροι (πάρκα 
καί κοινωφελείς λειτουργίες) καί ή ύπόλοιπη γή θά ρυμοτομηθεϊ καί θά προορίζεται 
γιά τήν άνέγερση κατοικιών. Ή τελευταία αύτή γή θά δοθεί κατά ένα μέρος ατούς 
σημερινούς ιδιοκτήτες καί κατά τό ύπόλοιπο θά χρησιμοποιηθεί άπό τήν Πολιτεία 
γιά τήν άποκατάσταση τών άστέγων. δ) Ό συνδυασμός τού ρυμοτομικού αύτοϋ 
σχεδίου μέ τά έπί μέρους σχέδια ύποδομής πού θά καταρτιαθοϋν άπό τούς άρμοδί- 
ους οργανισμούς κοινής ώφελείας, όπως ό ΟΥΘ, ό ΟΤΕ, ή ΔΕΗ, ό ΟΑΘ, έτσι ώ
στε νά ύπάρΕει συντονισμός στήν έκτέλεση τών έργων καί νά άποφευχθεϊ ή σπα
τάλη ύφισταμένων πόρων, ε) Ή μεθόδευση μεταφοράς λειτουργιών άσχετων μέ 
τήν κατοικία (προφανώς βιομηχανικών έπιχειρήσεων) σέ περιοχές έκτος τού ρυ
μοτομικού σχεδίου, στ) Πόροι τού οργανισμού θά είναι οί πιστώσεις πού θά δίδον
ταν στους ιδιώτες γιά άπαλλοτριώσεις τών κτημάτων τους όν δέν ιδρύονταν ό 'Ορ
γανισμός, τά στεγαστικά δάνεια πού δέν ύπάρχει πιά λόγος νά παρέχονται ατούς 
ιδιώτες, έφ' όσον θά δίδεται σ' αύτούς τό δικαίωμα άγοράς κατοικίας μέ εύκολίες 
πληρωμής καί τά έσοδα άπό τή μακροχρόνια έΕόφληση τής άΕίας τών κατοικιών.

Ή πρόταση τού καθηγητή Α. Λιακόπουλου είναι πολύ ένδιαφέρουσα, στηρί
ζεται στήν έμπειρία πού άποκτήθηκε άπό τήν έφαρμογή άναλόγων προγραμμάτων 
σέ άλλες εύρωπαΐκές χώρες καί φαίνεται πρακτική καί έφαρμόσιμη καί στήν περί
πτωση τής Θεσσαλονίκης. Έπί πλέον ή πρόταση αύτή έχει τό πλεονέκτημα ότι δί
δει οριστική λύση στά πρόβλημα άναπτύΕεως καί έπεκτάσεως τής πόλης μας καί 
δημιουργεί στούς Θεσσαλονικεϊς τήν έντύπωση ότι ή Πολιτεία φροντίΖει μέ σύστη
μα καί σοβαρότητα γιά τήν έπίλυση τού στεγαστικοϋ προβλήματος τους.
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γιά τόν τόπο μας συνθήκες, μια σφριγηλή καί ανθηρή οικονομικά Θεο
σαλονίκη αποτελεί τήν προϋπόθεση τής ύπάρξεως μιας ανεξάρτητης 
έθνικώς καί σεβαστής διεθνώς 'Ελλάδος. Θά έπρεπε όμως νά συνει
δητοποιήσουν τήν άποψη αύτοί όλοι οί Έλληνες, ή δέ Πολιτεία νά 
πεισθεϊ ότι μιά τέτοια Θεσσαλονίκη δέν μπορεί νά δημιουργηθεϊ μέ 
τό σημερινό σύστημα διοικήσεως τής Χώρας.
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