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Έορτάζομεν σήμερον την επέτειον δύο μεγάλων περιόδων τής 'Ιστορίας 
μας. Τής περιόδου 1912-13 και τής περιόδου 1940-41.

Ή πρώτη περίοδος άπετέλει συνέχειαν σειράς προσπαθειών προσανατο
λισμένων προς τον ορίζοντα τής έλευθέρας πατρίδος, ενώ ή δευτέρα προσηνα- 
τολίζετο προς τον ορίζοντα του κινδυνεύοντος νά βυθισθή πολιτισμού τού ε
λευθέρου ανθρώπου.

Ή περίοδος τού 1912 -13 αφορά κυρίως εις τό Ελληνικόν ’Έθνος, έφ’ 
όσον συνετέλεσεν εις την ουσιαστικήν του άποκατάστασιν, ενώ τό 1940 - 41 
αφορά κα'ι ε’ις ολόκληρον τον ελεύθερον κόσμον, έφ’ οσον συνετέλεσεν άποφα- 
σιστικώς εις τήν εύόδωσιν τού άγώνος τής διατηρήσεως απολύτων αξιών τής 
ανθρώπινης ζωής.

Άλλα και αί δύο περίοδοι έποτίσθησαν με τό αίμα κα'ι ένεψυχώθησαν 
από τάς Ιδέας μιάς μικράς κοινωνίας ανθρώπων, οί όποιοι ως ύπόστασις συ- 
νιστούν τό Ελληνικόν ’Έθνος, και ως περιεχόμενον ιδεών εκφράζουν τό «κλει
δί» εις τό πεντάγρ άμμον τού ανθρωπίνου πολιτισμού.

’Αληθινά είναι περίεργα γραμμένες ώρισμένες σελίδες τής εθνικής μας 
ζωής.

’Απορεί κανείς πού εύρίσκετο ή δύναμις, ή οποία συνετάρασσε τούς αιώ
νας καί συνεκλόνιζε τό έδρανο τής 'Ιστορίας.

Διερωτάται ή φαντασία μας, πώς κάτω από τήν φλόγα τών εθνικών μας 
ανατάσεων δέν έστέγνωσε ή μελάνη, αλλά έσυνέχισε τής Ιστορίας ή γραφίς.

Έξίσταται καί απορεί ό ανθρώπινος νούς:
Π ώς ό ραγιάς έγινε ελεύθερος
Π ώς ό δούλος έγινε αφέντης
Π ώς δ στερημένος ά'ντεξε καί
Πώς δ ξαρματωμένος νίκησε.
Κι’ δ'μως είν’ αλήθεια. Κι’ είναι τόσον ζωντανή αυτή ή αλήθεια, δσον 

και ή άντίθεσίς της προς τό συνηθισμένοι', τό αναμενόμενον, τήν έπανάληψιν.
Μία αλήθεια ώς απόλυτος αξία είναι μεγάλη, ό'ταν «καλοστημένη» άνθί- 

σταται κι’ αντέχει τήν καταπίεσιν τής καθημερινότητος καί τών συνηθειών,

Σημ.: Ό κύριος όγκο; τον .παρόντος άπετέλεσεν τό περιεχόμενον πανηγυρικής 
ομιλίας τοϋ σιιγγραφεως κατά τήν 27.10.1073 εις τήν Άνωτάτην Βιομηχανικήν 
Σχολήν Θεσσαλονίκης, επί τή επετείφ τής άπελευθερώσεως τής πόλεως καί τής 
28.10.1940.
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αί όποΐαι συνθέτουν την ζωήν. Είναι δέ αναλλοίωτος, όταν ριζωμένη βαθειά 
εις την συνείδησίν μας, δεν ύπόκειται είς την τριβήν τών γεγονότων, ή οποία 
επιφέρει τήν φθοράν.

Μία τέτοια αλήθεια, πιο ψηλά από τήν συνήθεια καί «καλοστημένη» πά
νω από τήν καθημερινήν συνδιαλλαγήν, είναι ή αλήθεια τής 'Ελλάδος. Μια 
αλήθεια, τήν οποίαν δεν παρέκαμψαν ποτέ οί καιροί καί ή οποία ερρίζωσε 
βαθειά εις τό χώμα τής γής τών ’Ολυμπίων, έστήριξε αμετάθετα τις κολώνες 
τοϋ ναοΰ τής ΓΙαλλάδος καί ποδηγέτησε τον άνθρωπο είς τά πρώτα του βή
ματα προς τον Ευαγγελικόν Λόγον.

"Αν σταθούμε σκεπτικοί μπροστά σ’ αυτήν τήν αλήθειαν, θά άντιληφθώ- 
μεν, δτι δέν πρέπει νά στραγγίζωμε τά ένδιαφέροντά μας είς τούς ποταμούς 
τών συμφερόνταιν μας μόνον, προκειμένου νά δρέψωμε τήν τροφήν τοϋ σή
μερα.

Είναι άναγκαϊον, αγαπητοί μου φοιτηταί καί φοιτήτριαι, νά μή έξαντλού- 
μεθα είς τήν καθημερινότητα, αλλά νά προσβλέπωμε προς τό μέλλον με τάς 
δυνάμεις καί τον ένθοιισιασμόν, τον όποιον δυνάμεθα νά άντλήσωμε άπ’ ό,τι 
έστήριξε τό βήμα μας μέχρις εδώ. Κι’ αυτό τό στήριγμα είναι ή ιστορία μας, 
ή οποία δέν έγινε ποτέ παρελθόν, διότι δέν μπόρεσαν νά τήν καλύψουν οί αιώ
νες καί δέν έ'παθε καθίζησιν υπό τό βάρος τών στοιβαγμένων ποσοτικών επι
τευγμάτων μας.

Ή σημερινή συγκέντρωσις αποβλέπει ούσιαστικώς είς τήν προσπάθειαν 
βαθυτέρας άναλύσεως θεμελιωδών ιστορικών γεγονότων.

’Επειδή όμως δέν θά ήτο ποτέ δυνατόν, υπό τήν πίεσιν τών χρονικών 
περιθωρίων μιας ομιλίας, νά άναφερθώ είς δύο βασικάς ίστορικάς περιόδους, 
περιορίζομαι είς τήν περίοδον, ή οποία περιλαμβάνει τήν λύτρωσιν τής Μακε
δονίας μας.

’Αλλά καί ή εύρεΐα ιστορική άνάλυσις τής περιόδου αυτής σήμερα, διά 
τον αυτόν λόγον, θά ήτο αδύνατος.

Έτσι έπέλεξα, ώς θέμα τής ομιλίας μου, τήν, οπωσδήποτε μερικήν, άνα- 
σκόπησιν τών οικονομικών συνθηκών, υπό τάς οποίας έζη, ενώ ήγωνίζετο ν’ 
άποκαταστήση τούς όρίζοντάς του, τό 'Ελληνικόν “Έθνος καί νά αίσθανθή 
πραγματικά ελεύθερος ό Έλλην πολίτης.

Θά άναφερθώ είς χρονικήν περίοδον είκοσι περίπου ετών προ καί μετά 
τήν εναρξιν τοϋ Μακεδονικού άγώνος, προκειμένου νά διαμορφώσωμε σχετι- 
κώς όλοκληρωμένην εικόνα τών συνθηκών τής Ελληνικής Οικονομίας τής ε
ποχής εκείνης. Είδικώτερον μάλιστα από τοϋ 1880 καί εντεύθεν επέρχεται ου
σιώδης μεταστροφή τής οικονομικής πολιτικής τής χώρας, κατευθυνομένης 
προς τον προστατευτισμόν.



Κατά τήν περίοδον 1904- 1925 άντιστοίχως συνέβησαν γεγονότα, τά ό
ποια μετέβαλον ριζικώς τον ρυθμόν, τάς δυνατότητας και την φύσιν τών προ
βλημάτων τής Ελληνικής Οικονομίας.

Άπό τών αρχών τής δεκαετίας του «80» έκδηλοΰται συστηματική σχετι- 
κώς καί με συνέπειαν θεμελιωμένη, διά την εποχήν, ή σκέψις τής πολιτικής η
γεσίας τής χώρας. Είναι ή (σχεδόν συνεχής) περίοδος τής διακυβερνήσεως τής 
χώρας άπό τήν μεγάλην μορφήν τής νεωτέρας πολιτικής ιστορίας μας, τον 
Χαρίλαον Τρικούπην (1882 - 85, 1886 - 89 καί 1892 - 95), ό όποιος ώραμα- 
τίζετο τήν δημιουργίαν ενός οίκονομικώς καί στρατιωτικώς ίσχυροΰ σχετικώς 
κράτους, με άνεπτυγμένην παιδείαν, θεμελιωμένος συμμαχίας καί προγραμ- 
ματισμένην πολιτικήν τών αγώνων διά τήν άπελευθέρωσιν τών υποδούλων ά- 
κόμη περιοχών.

Οίίτω κατά τήν δεκαετίαν 1882 - 1892 παρατηρεΐται ουσιώδης οικονομι
κή δραστηριότης, ή όποια είχεν τάς βάσεις της, τόσον εις τάς έπελθούσας ε
θνολογικός μεταβολάς, όσον καί είς μέτρα πολιτικής, άφορώντα κυρίως εις 
τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας, είς τήν άποκατάστασιν τών οικονομικών τοΰ 
Δημοσίου καί είς τήν δημιουργίαν έργων υποδομής.

Κατά τήν αυτήν περίοδον έπήλθε ουσιώδης αύξησις τής σιτοπαραγωγής 
άντιπροσωπευούσης, τό μέν 1883 τό 19% τής αξίας τών είσαγομένων σιτηρών, 
τό δέ 1893 τό 26%. ’Όντως οί σχετικοί αριθμοί εμφανίζονται ώς ακολούθως, 
τών συνθηκών μεταβαλλομένων επί τά χείρω μετά τό 1903.

5

’Αξία σιτηρών
Είσαγομένων ’Εγχώριας παραγωγής

1883 είς έκατομ. δραχμάς 110 22
1893 » » » 91,6 23,8
1903 » » » 124 33,5
1908 » » » 154 34,3

Άπό τοΰ 1880 εξ άλλου άποκαθίσταται ή διεθνής πίστις τής χώρας καί
ανοίγονται (ώς παρατηρεί ό αείμνηστος καθηγητής 1ϊ. Δερτιλής) αί θΰραι 
τοΰ εξωτερικού δανεισμού.

’Όντως κατά τήν περίοδον 1879 - 1893 ή χώρα συνήψε εξωτερικά δά
νεια ονομαστικής μέν αξίας 640 έκατομ. χρυσών φράγκων, πραγματικού δέ 
κεφαλαίου 470 έκατομ. χρ. φράγκων.

Τά δάνεια δμαις ταΰτα ήσαν μάλλον επαχθή καί έχρησιμοποιήθησαν προς 
άντιμετώπισιν εκτάκτων δημοσίων δαπανών καί προς παγιοποίησιν άλλων 
βραχυπροθέσμων δανείων.
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Σημειωτέον, δτι προ τής περιόδου ταύτης ύπερίσχυσαν αί απόψεις πε
ρί ελευθέρου εμπορίου τής φιλελεύθερος Σχολής, ή οποία εξυπηρετεί μάλ
λον τά οικονομικά συμφέροντα των ανεπτυγμένων χωρών τής εποχής.

Έξ άλλου, ή πρώτη προσπάθεια πρός στοιχειώδη έστω άνάπτυξιν βιο
μηχανίας έλαβε χώραν τό 1833, διά διατάγματος τής 25ης ’Ιανουάριου, οπό
τε συνεστήθη επιτροπή καλουμένη «Επιτροπή έμψυχώσεως τής βιομηχανί
ας». Τό έργον τής επιτροπής τούτης ύπήρξεν τελείως άσήμαντον, κυρίως 
διότι ουδέποτε ένισχύθη σοβαρώς από τόν, πτωχόν άλλωστε, Ελληνικόν Προ
ϋπολογισμόν. (Σημ.: Θά πρέπη έξ αρχής νά τονισθή, δτι αί άκολουθοΰσαι 
στατιστικοί ενδείξεις ενώ δεν άξιούν επαίνους ακρίβειας, παρέχουν έν τού- 
τοις άμυδράν έστω εικόνα τών οικονομικών συνθηκών τής εποχής).

Ή δευτερογενής παραγωγή τής περιόδου 1880 αφορά κυρίως εις την 
μεταξουργίαν, βαμβακοϋφαντουργίαν, εριουργίαν, σαπωνοποιίαν, μακαρονο- 
ποιΐαν, βυρσοδεψίαν, ναυπηγικήν, μεταλλουργίαν, οινοπνευματοποιίαν, οινοποι
ίαν, άλευροπαραγωγήν, επιπλοποιίαν, κεραμουργίαν, χρωματοποιΐαν κλπ.

Εύνόητον τυγχάνει, δτι αί περισσότεροι τών προαναφερθεισών δραστη
ριοτήτων άπετέλουν (ύπό τά σημερινά ιδία κριτήρια) μικροβιοτεχνίας ή καί 
δραστηριότητας έπιτηδευματιών. Εις τάς στατιστικός δμως τής εποχής αί 
σχετικαί δραστηριότητες σημείοΰνται ως βιομηχανίαι, άναφερομένης μάλι
στα (εις σχετικός μελέτας) καί τής βιομηχανίας φεσίων. Ή δραστηριότης αυ
τή συνεκεντροΰτο κυρίως εις τάς περιοχάς ’Αθηνών - Πειραιώς, Σύρου, Πα- 
τρών καί Στυλίδος.

Δραστηριότης επίσης άνεπτύχθη εις τόν τομέα τών μεταλλείων μέ παρα
γωγήν σιδηρομαγγανίου, μολύβδου, ψευδαργύρου, μαγγανίου, θειούχων μεταλ
λευμάτων, χρωμίου, λευκολίθου, λιγνίτου, σιδηροπυρίτου, σμύριδος κ.λ.

Κατ’ ακολουθίαν, από τοΰ 1880 καί έφ’ εξής παρατηρείται εισαγωγή 
μηχανικών μέσων εις τήν παραγωγήν. Ή ισχύς τών μέσων αυτών έξελίχθη 
ώστε, ενώ τό 1875 άνήρχετο αύτη εις 1.900 ίππους, τό 1890 έφθασε τούς 
5.600 ίππους, τό δέ 1892 τούς 10.000 ίππους.

Τό συνολικόν έπενδεδυμένον κεφάλαιον εις τόν δευτερογενή επίσης το
μέα τής παραγωγής άνήρχετο τό 1890 εις 26.000.000 δραχμάς.

Κατά τό 1896 μόνον αί υφιστάμενοι 13 ανώνυμοι βιομηχανικοί έται- 
ρεΐαι ένεφάνιζον καταβεβλημένον κεφάλαιον τής τάξεως τών 53.000.000 δρχ.

Άντιστοίχως κατά τό 1896 αί επενδύσεις μεταλλείων ήσαν τής τάξεως 
τών 35.000.000 δρχ., διά νά μειωθούν περί τό 1903 εΐς τό ποσόν τών 27. 
000.000 δρχ.

Βεβαίως ή χώρα έστηρίζετο εις τήν γεωργικήν παραγωγήν καί μάλι
στα ύπό συνθήκας μή εντατικής έκμεταλλεύσεως.



’Ήδη ή γεωγραφική έκτασις τής 'Ελλάδος από τό 1881 άνήρχετο ε’ις 
63.600 τετρ. χιλ. και ό πληθυσμός της εις 2.005.000 μέ πυκνότητα 31,6 κα
τοίκων άνά τετραγωνικόν χιλιόμετρου, έναντι 47.500 τ. χιλ. καί 800.000 
κατοίκων τοΰ 1828. Ή οικιστική διάρθρωσις τοΰ πληθυσμοί οπωσδήποτε 
δέν ήτο ικανή νά άναπτύξη τάς συναλλαγάς, δεδομένου δτι τό 1870 ύπήρχον 
μόνον 7 πόλεις μέ συνολικόν πληθυσμόν 126.000 κατοίκων, ήτοι τό 11,6% 
τοΰ συνολικοί τότε πληθυσμοί.

"Οσον αφορά εις τους συναλλαγματικούς πόρους τής χώρας, βασικήν 
πηγήν άπετέλουν αί έξαγωγαί προϊόντων τών μεταλλείων, έκ των οποίων τά 
κέρδη μέχρι του 1909 ήσαν ιδιαιτέρως ηυξημένα. Σημειωτέου, δτι ή παρα
γωγή τών μεταλλείων άνήρχετο εις 1.000.000 περίπου τόννους έτησίως μέ
χρι του 1915, οπότε κατήλθεν εις τούς 500.000 τόννους.

Κατά τήν δεκαετή ταύτην περίοδον έγένετο υπό του Χαρ. Τρικοίπη τε
ράστια καί επιτυχής προσπάθεια δημιουργίας έργων υποδομής, Ιδία εις τον 
τομέα τών συγκοινωνιών, έγκαινιασθέντων καί τών έργων διανοίξεως τού 
’Ισθμοί τής Κορίνθου. Ή έξυγίανσις εξ άλλου τών δημοσίων εσόδων άπε- 
τέλεσε Ινα εξ ίσου ουσιώδη τομέα τών ένδιαφερόντων τής Κυβερνήσεώς του, 
είσαχθέντων τών φόρων καταναλώσεως καπνοί, σιγαροχάρτου, πετρελαίων 
καί άλλων.

'Ως βασικοί παράγοντες oi όποιοι συνέτεινον ούσιωδώς εις τήν άνάπτυ- 
ξιν τής, υποτυπώδους έστω, βιομηχανίας καί εις τήν εν γένει ζωογόνησιν μι
ας ανοδικής σχετικώς πορείας τής οικονομικής δραστηριότητος κατά τήν εν 
λόγφ περίοδον, είναι δυνατόν νά άναφερθοΐν οί έξης:

1) Ή εφαρμογή από τού 1884 νέου δασμολογίου, τό όποιον αν καί τα
μιευτικοί χαρακτήρος, λόγω τού ύψους τών δασμών του (20% - 30% επί τής 
αξίας) επενήργει προστατευτικώς επί τής εγχώριας παραγωγής. Τό προϊσχί- 
σαν δασμολόγιον τού Κουμουνδοόρου καθώριζε μέγιστον δασμόν επί ειδών πο
λυτελείας μόνον 15% επί τής αξίας, ενώ ό μέσος δρος τής δασμολογικής έπι- 
βαρίνσεως από τής εποχής του Καποδιστρίου ήτο 10% περίπου.

2) Δεύτερον βασικόν παράγοντα άπετέλεσεν ή άνάπτυξις τών μέσων συγ
κοινωνίας, μέ άμεσον έπακόλουθον τήν δημιουργίαν εισοδημάτων έκ τών δα
πανών τών σχετικών δημοσίων έργων. Μέχρι τού 1882 υπήρχε μόνον ό σιδη
ρόδρομος ’Αθηνών - Πειραιώς μήκους 8 χιλιομέτρων. ’Από τού 1882 έως τό 
1892 έχομεν τήν κατασκευήν ή έναρξιν κατασκευής τών κάτωθι σιδηροδρο
μικών γραμμών:

’Αθηνών - Πειραιώς - ΓΙελοποννήσου 
Πειραιώς - Δεμερλή (1889 - 1908)
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Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας (1882 - 1894 - 1903)
Βορειοδυτικοί Σιδηρόδρομοι (1887 - 1892 καί 1910-1911) 
Σιδηρόδρομοι ’Αττικής (1882 - 1885)
Σιδηρόδρομος Πύργου - Κατακώλου (1881 - 1882).
Κατά συνέπειαν οί Βαλκανικοί πόλεμοι εύρον τό ελεύθερον κράτος μέ 

σιδηροδρομικόν δίκτυον έκ 1600 περίπου χιλιομέτρων. Εις αυτό τό δίκτυον 
προσετέθησαν έν συνεχεία 300 χιλιόμετρα των σιδηροδρόμων Μακεδονίας.

3) Τρίτος ένισχυτικός κατ’ αρχήν παράγων τής εγχωρίου παραγωγής 
ήτο ή έπακολουθήσασα άπό τοΰ 1880 ύποτίμησις τής δραχμής. Αυτή έπενήρ- 
γησε άφ’ ενός μέν προστατευτικώς, επί τής παραγωγής, άφ’ ετέρου δέ αύξη- 
τικώς επί τής εσωτερικής καταναλώσεως, δεδομένου δτι έστρεψε προς την ε
θνικήν παραγωγήν μέρος τής προς τό εξωτερικόν διαρρεούσης ζητήσεως, λό
γω αύξήσεως των τιμών των είσαγομένων αγαθών.

Αί ανωτέρω τάσεις, συνεπικουρούντος καί τοΰ γεγονότος τής βραδείας, 
έν σχέσει προς τήν ύποτίμησιν, αύξήσεως τών τιμών τών εγχωρίων πρώτων υ
λών καί τοΰ κόστους εργασίας, έτόνωσαν τό επιχειρηματικόν ενδιαφέρον καί 
ένίσχυσαν τάς προοπτικός ηύξημένων κερδών.

Ή πορεία τής ύποτιμήσεως τοΰ έθνικοΰ νομίσματος έν σχέσει προς εν 
χρυσόν φράγκον έμφανίζεται ώς εξής:

Τιμή χρυσού φράγκου

1880 1,03 δραχμαι
1885 1,06 »
1891 1,30 »
1895 1,80
1903 1,57
1904 1,35

Ταυτοχρόνως έν τούτοις ύφίσταντο καί οί μονίμου σχεδόν χαρακτήρος 
άνασχετικοί τής οικονομικής προόδου παράγοντες. Οί σοβαρότεροι έκ τών πα
ραγόντων τούτων ήσαν:

α) Ή στενότης κεφαλαίων προς χρηματοδότησιν τής παραγωγής 
β) Ή συνήθως ανώμαλος πολιτική κατάστασις τής χώρας 
γ) Ή έλλειψις γενικής καί ειδικής τεχνικής μορφώσεως 
δ) Ή έλλειψις συγκοινωνιακού δικτύου καί μέσων καί 
ε) Ή ιδιαιτέρως μικρά έσιοτερική αγορά, λόγω κυρίως πολύ περιωρισμέ- 

νου αποτελεσματικού πληθυσμού.
Μετά τό 1892 ακολουθεί μία περίοδος οικονομικής ατονίας, ή όποια δι-
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ήρκεσε σχεδόν μέχρι των παραμονών τοΰ πρώτου βαλκανικού πολέμου. Ή κα- 
τάστασις τής οικονομικής καχεξίας έπεξετείνετο καί εις τον τομέα τής σιτο
παραγωγής, ως προκύπτει έκ των ήδη παρατεθέντων αριθμών.

Χαρακτηριστικήν σχετικώς ένδειξιν τής έπικρατούσης, κατά την εν λόγω 
δευτέραν περίοδον, διστακτικότητος αποτελεί τό γεγονός, δτι από του 1896 ή α
πόλυτος αύξησις τοΰ αριθμού τών ανωνύμων βιομηχανικών επιχειρήσεων ήτο 
μάλλον περιωρισμένη. Άντιθέτως, κατά την έπακολουθήσασαν τρίτην περίο
δον μετά τό 1910 (περί ής εν συνεχεία) αί βιομηχανικοί Α.Ε. ηύξήθησαν άλ- 
ματωδώς, ιδία μετά την εισαγωγήν τού νόμου 2190/1920.

Ούτω αί. σχετικαί στατιστικαί αναφέρουν:

’Ανώνυμοι Βιομηχανικοί ’Επιχειρήσεις
’Αριθμός Κεψάλαιον εις δρχ.

1896 13 52.567.000
1904 20 64.650.000
1918 56 169.590.000
1924 130 549.352.000

Παρά ταύτα, ή άπολεσθεΐσα μετά τήν πτώχευσιν τού 1893 δημοσία διε
θνής πίστις ά'ρχεται άποκαθισταμένη από τού 1898, οπότε έξεδόθη τό πρώτον 
διακυβερνητικόν εξωτερικόν δάνειον τών 170 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων 
Γαλλίας προς 2,5% καί έν μέρει υπέρ τό άρτιον.

Συγκριτικώς τό εξωτερικόν δημόσιον χρέος τής 'Ελλάδος εμφανίζεται 
ως εξής (συμπεριλαμβανομένων καί τών πολεμικών χρεών)

Έκδοθέν Καθαρόν
ονομαστικόν κεφά?.αιον προϊόν

(εις εκατομμύρια)
α) Περίοδος μέχρι 1915

είς χρυσά φράγκα Γαλλίας 1.324,6 1.094,7
6) Περίοδος 1915-1925

είς λίρας στερλίνας 10,0 8,8
είς δολλάρια 57,2 52,2
είς χάρτινα φράγκα Γαλλίας 289,3 289,3
εις λέβα 1.029,4 1.029,4
Είς τήν έπίτασιν τής οικονομικής καχεξίας συνέτεινον , έκτος τών μονί-

μων, καί δύο πρόσθετοι άνασχετικοί τής προόδου παράγοντες.
Είς έξ αυτών ήτο ή πτώχευσις τοΰ Ελληνικού Κράτους τό 1893 καί 

έν συνεχεία δ ατυχής πόλεμος τού 1897.
’Ήδη δμως από τού 1904 αναζωπυροΰται τό ενδιαφέρον καί διεγείρε-
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ται ό ψυχισμός τής έλευθέρας Ελλάδος υπέρ των υποδούλων ακόμη Ελλήνων, 
οί οποίοι ΰφίσταντο ακατονόμαστους ταλαιπωρίας καί από τάς όρδάς των 
υπηρετοΰντων βουλγαρικάς βλέι))εις κομιτατζήδων.

Ούτως άπό τής εποχής εκείνης άρχεται, σχετικώς προγραμματισμένος, 
ό Μακεδονικός ’Αγών.

Ή πολιτική δμως κατάστασις δεν είχεν έξομαλυνθή, οπότε ήκολούθησε 
τό 1909 ή εις τά κοινά παρέμβασις του Ελληνικού Στρατοί. Τά αποτελέ
σματα τής παρεμβάσεαις εκείνης άπεδείχθησαν μάλλον επωφελή διά την οι
κονομίαν τής χώρας, άπό δέ τοϋ 1910 άρχεται νέα περίοδος εσωτερικής άνα- 
συγκροτήσεως, διαρκέσασα μέχρι τό 1915.

Ουτω τό 1910 άναδιοργαλ'οΐται ό οικονομικός τομείς τής κρατικής μη
χανής, ίδρυομένου του Υπουργείου ’Εμπορίου - Βιομηχανίας και Γεωργίας, 
τό όποιον μετωνομάσθη εις 'Τπουργεΐον ’Εθνικής Οικονομίας τό 1911.

Κατά την εν λόγω περίοδον εμφανίζεται μεταβεβλημένη ή σόνθεσις τής 
άπασχολήσεως, <5στε ενώ μέχρι τό 1880 οι βιοτέχναι άντεπροσώπευον τό 
18% περίπου τών εργαζομένων, κατά τό 1907 τό ποσοστόν τούτο άνήρχετο 
εις 25%.

Έξ άλλου άπό τοΰ 1914 έχομεν τάς επιπτώσεις τής αλματώδους αύξή- 
σεως τοϋ οικονομικοί χώρου καί. του πληθυσμοί τής Ελλάδος.

Συγκριτικώς τά στοιχεία εμφανίζονται ως εξής:

’Επιφάνεια Πληθυσμός ( Χιλιάδες) Κάτοικοι άνά τετρ. χιλ.
1884 63.600 τ.χ. 2.005 31,53
1904 63.600 τ.χ. 2.576 40,76
1914 119.050 τ.χ. 4.867 40,88

Προφανές είναι, ότι τό επίτευγμα τούτο άπετέλεσεν προϊόν άφ’ ενός 
μέν τής βαθείας θελήσεως ολοκλήρου του Ελληνισμού, ή οποία έλαβεν εκ- 
φρασίν εις τον Μακεδονικόν άγώνα, άφ’ ετέρου δέ τής μεθοδευμένης, θαρ
ραλέας καί τελικώς νικηφόρου έπεμβάσεως τών εθνικών στρατευμάτων.

Έκ τής πληθυσμιακής μεταβολής προέκυψεν καί μεταβολή τής οικιστι
κής διαρθρώσεως τής χώρας, αυξηθέντος ουσιωδώς του άστικοί πληθυσμοί, 
μέ συνέπειαν την κατ’ έπέκτασιν αυξησιν τοϋ γενικοί υψους τών συναλλα
γών καί τάσιν άνόδου τοΐ έξ υπηρεσιών εισοδήματος.

Σημειωτέον επίσης, δτι άπό τοΐ 1910 ειχεν άποκατασταθή ή ισοτιμία 
τής δραχμής προς τό χρυσόν φράγκον, ή οποία διετηρήθη μέχρι τό 1918. 
Τό γεγονός αυτό συνετέλεσεν άποφασιστικώς εις την άναζωπύρωσιν τής ά- 
πολεσθείσης προ τοί 1900 καί μετά την πτώχευσιν εμπιστοσύνης προς τό
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εθνικόν νόμισμα καί τί|ν δημιουργίαν κλίματος νέων επιχειρηματικών ενδια
φερόντων.

’Ήδη αί έξαγωγαί προς το εξωτερικόν ηύξήθησαν, ώστε ενώ ή συνο
λική αξία των, κατά το 1910, άνήρχετο εις 114,5, το 1914 έφθασε τά 218 
έκατ. δρχ.

’Άξιον ιδιαιτέρας μνείας είναι το γεγονός, ότι κατά την έν λόγο) πε
ρίοδον, το 32% τών ετησίων εξαγωγών αναφέρεται ώς εκπροσωπούν την ά- 
ξίαν εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων.

Τοιουτοτρόπως, από τής περιόδου δικαιώσεως τών νέων εθνικών μας 
αγώνων είσερχόμεθα εις νέαν περίοδον τοΰ οικονομικοί βίου τής χώρας. Καί 
ή περίοδος αυτή αναφέρεται εις την δεκαετίαν 1915 - 1925.

Θά σχολιάσωμεν έν συντομία τάς επιδράσεις τής μεγεθύνσεως τοΰ Ελλη
νικού κράτους επί τής καθ’ όλου οικονομίας.

Με την έ'ναρξιν τής περιόδου 1915 - 16 ή χώρα τελεί υπό συνθήκας απο
κλεισμού, λόγω τών διεθνών γεγονότων καί έν όψει τής θέσεώς της εις τον 
πρώτον παγκόσμιον πόλεμον. Τό οπωσδήποτε θλιβερόν τούτο γεγονός συνετέ- 
λεσεν, ώς όπεστηρίχθη (Χαριτάκης), εις τήν στροφήν ή τόν έθισμόν μέρους 
τής έθνικής καταναλώσεως προς τήν έγχώριον παραγωγήν. Ή μεταστροφή 
αύτη, συνδυαζομένη μετά τής προσθέτου ζητήσεως έκ τής συγκεντρώσεως συμ
μαχικών καί έθνικών στρατευμάτων εις τήν βόρειον Ελλάδα, προεκάλεσεν 
προφανώς έ'ντασιν τής βιομηχανικής παραγωγής μέ αύξησιν τής άπασχο- 
λήσεως καί τών έπενδύσεων. Τούτο καταφαίνεται καί έκ τής αλματώδους αύ- 
ξήσεως τοΰ αριθμού καί τών κεφαλαίων τών ανωνύμων βιομηχανικών έπι- 
χειρήσεων (6λ. προηγουμένας αριθμητικός ένδείξεις).

Έκ τής άπογραφής τών καθαρώς καί μόνον βιομηχανικών έπιχειρήσε
ων τού 1917 (ή όποια έχαρακτηρίσθη ώς ατελής), προέκυψαν οί ακόλουθοι 
αριθμοί:

α) Πληθυσμός: 4.927.000 κάτοικοι.
6) ’Εργοστάσια: 2.213, έκ τών όποιων 622 εις τάς νέας περιοχάς.
γ) Έργάται βιομηχανίας: 36.120, έκ τών οποίων 9.230 εις τάς 622 

έπιχειρήσεις τών νέων περιοχών.
δ) ’Αξία έγκαταστάσεων, είς ολόκληρον τήν Ελλάδα καί εις τάς νέας 

περιοχάς, 260 καί 51 έκατομ. δρχ. άντιστοίχως.

Ώς βασικαί περιοχαί συγκεντρώσεως τής βιομηχανικής παραγωγής, 
έκτος τών νομών Άττικοβοιωτίας, Άχαΐας, ’Ηλείας καί Κυκλάδων, άναφέρον- 
ται καί οί νομοί Θεσσαλονίκης καί Πέλλης.
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Ή άπογραφή εξ άλλου τοϋ 1920, περιλαμβάνουσα δλας τάς βιομηχανι
κός καί βιοτεχνικός επιχειρήσεις, μεταξύ των όποιων καί καταστήματα τινα έ- 
πιτηδευματιών, αναφέρει 33.800 επιχειρήσεις μεταποιητικού χαρακτήρος, ά- 
πασχολουμένην δε ίσχύν 110.700 ίππων, έναντι 10.000 ίππων τού 1892 καί 
121.000 ίππων τού 1925.

Προκειμένου νά λάβωμεν μίαν συγκριτικήν εικόνα τής καταστάσεως ά- 
ναφέρομεν, ότι εις την 'Ελλάδα τού 1925 αναλογούσαν 0,02 'ίπποι βιομηχανι
κής ισχύος, άνά κάτοικον, έν αντιπαραβολή προς την Γερμανίαν τών 63.000. 
000 τού ίδιου έτους, οπού ή άνά κάτοικον αναλογία ήτο 0,3 ίπποι βιομηχανι
κής ισχύος.

Πρόδηλον είναι, δτι εις τούς προιχναφερθέντας αριθμούς δεν περιλαμ
βάνεται ή ισχύς τών συγκοινωνιακών μέσων.

"Οσον αφορά εις τήν άπασχόλησιν, τα στοιχεία τής ιδίας άπογραφής 
εμφανίζουν:

α) 914.500 πρόσωπα απασχολούμενα εις τον πρωτογενή τομέα,
6) 380.500 πρόσωπα απασχολούμενα εις τον δευτερογενή τομέα καί
γ) 150.800 πρόσωπα άπασχολούμενα εις τον τριτογενή τομέα τής πα

ραγωγής.
Παρά τήν άναπτυχθεΐσαν δραστηριότητα, ή κατάστασις τού εμπορικού 

ισοζυγίου τής χώρας ήτο ιδιαιτέρως παθητική, έν άντιθέσει προς τά γειτονι
κά ιδία κράτη.

Ούτως (ώς προκύπτει έκ τής μελέτης τού καθηγητοΰ Ξ. Ζολώτα) τδ ύ
ψος τής άνά κάτοικον αξίας εισαγωγών έναντι τών εξαγωγών, εις μάρκα χρυ
σά, είχεν ώς εξής:

1913 1924

•Ελλάς Εισαγωγαί 48,4 93,9
Έξαγωγαί 32,9 38,2

Βουλγαρία Εισαγωγαί 34,6 34,2
Έξαγωγαί 17,1 30,2

Σερβία Είσαγιογαί — 35,5
Έξαγωγαί — 41,2

Ρουμανία Εισαγωγαί 63,6 32,8
Έξαγωγαί 72,4 34,9

Ιταλία Εισαγωγαί 83,8 89,4
Έξαγο)γαί 57,7 66,1

Μ· Βρετανία Εισαγωγαί 343,5 525,7
Έξαγωγαί 283,6 387,2
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Έκ των ανωτέρω ένδείξεων συνάγεται δτι, συγκριτικώς προς τά γειτονι
κά κράτη, τό μέσον επίπεδον διαβιοόσεως τοΰ "Ελληνος ήτο άνώτερον και δτι 
τοϋτο έσυνέχισε άνερχόμενον, άλλ’ υπό ορούς δυσμενεστέρους, καθιστώντας 
τήν οικονομίαν έξηρτημένην έκ των διεθνών της συναλλαγών.

Έξ άλλου, εάν άποδώσωμεν τάς ανωτέρω ενδείξεις ώς σχέσιν τών εισα
γωγών προς τάς έξαγωγάς, λάβωμεν δέ ώς βάσιν τον σχετικόν δείκτην τοΰ 
19ί13, θά πρόκυψη, δτι έκ τών άναφερομένων χωρών αί συνθήκαι διεθνούς 
έμπορίου τής Ελλάδος έπεδεινώθησαν ιδιαιτέρους.

"Οντως:
Σχέαις εισαγωγών Δ είκτης

προς έξαγωγάς μεταβολής
1913 1914 τής σχέσεως

'Ελλάς 1,47 2,48 69% Ε
Βουλγαρία 2,02 1,13 44% Β
Ρουμανία 0,88 0,94 7% Ε
Ιταλία 1,45 1,35 7% Β
Μεγ. Βρετανία 1,21 1,36 12% Ε

ίΕ = έπιδείνωσΐ;, Β = βελιίωσις)

Αί συνθήκαι, αι όποΐαι συνέτεινον εις την αναπτυξιακήν πορείαν τής οι
κονομίας κατά τήν έν λόγω τρίτην φάσιν, ήσαν πολλαί, μεταξύ τών όποιων 
ώς βασικαί είναι δυνατόν νά χαρακτηρισθοΰν at ακόλουθοι:

1) Ή μετά τήν λήξιν τών βαλκανικών πολέμων αλματώδης αύξησις τοΰ 
πληθυσμού τής χώρας καί ή μεταβολή τής οικιστικής διαρθρώσεως αύτοΰ.

2) Ή ούσιωδεστάτη έπίσης πληθυσμιακή μεταβολή, ή οποία έπήλθε τό 
1923, οπότε ε’ίχομεν:

α) ’Απότομον αύξησιν τοΰ συνόλου τών κατοίκων κατά 18%, λόγω αν
ταλλαγής πληθυσμών Ελλάδος - Τουρκίας, μειώσεως τής μεταναστεύσεως 
προς τάς Η.Π.Α. καί οίκειοθελοΰς μετακινήσεως χριστιανικών πληθυσμών 
έκ Τουρκίας προς Ελλάδα.

Σχετικώς με τήν οικονομικήν άποκατάστασιν τών προσφύγων ό καθηγη
τής Π. Δερτιλής είχεν υπολογίσει, δτι τά βάρη τών προσφυγικών δαπανών 
τοΰ Δημοσίου άνήλθον εις τό ποσόν τών 70 έκατομ. χρυσών λιρών ’Αγγλίας.

Δεν θά πρέπη δμως νά παραλείψωμεν καί τήν απλήν έστω μνείαν τοΰ γε
γονότος τών δημιουργικών έπιπτώσεων έπί τής οικονομίας έκ τής εισροής τού 
προσφυγικοΰ στοιχείου είς τήν χώραν. Είναι παγκοίνως γνωστόν, δτι ό προσφυ- 
γικός πληθυσμός συνετέλεσεν είς τήν διεύρυνσιν τής έπιχειρηματικής σκέ-
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ψεως καί τήν άνάπτυξιν (ορισμένων δραστηριοτήτων, ιδιαιτέρως δέ εις τον 
τομέα τής ταπητουργίας.

6) ’Απότομον μεταβολήν τής οικιστικής διαρθρώσεως τοΰ πληθυσμοί, 
αύξηθέντος τοΰ αριθμοί των πόλεων άνω τών 10.000 κατοίκων, άντιπρο- 
σωπευουσών πλέον τό 22 - 23% τοΰ συνόλου τής χώρας.

(Σημ.: Κατ’ άπογραφήν του 1920, αί πόλεις άνω τών 10.000 κατοίκων 
ήσαν 28 καί άντεπροσώπευον τό 21% τοΰ πληθυσμοί).

3) Ή αΰξησις τής ενεργοί ζητήσεως λόγω τής συγκεντρώσεως στρα
τευμάτων εις τον Ελληνικόν χώρον, ώς καί λόγω τής (κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου καί μετ' αυτόν), σημειωθείσης τάσεως τοΰ 
κόσμου προς τήν καταναλωτικήν δαπάνην.

4) Αί προαναφερθεισαι συνθήκαι, εν συνδυασμώ μέ τήν νέαν υποτί- 
μησιν τής δραχμής καί τήν εισαγωγήν νέου δασμολογίου, ηυνόησαν τάς ΰ- 
φισταμένας βιομηχανικός επιχειρήσεις, ενώ ένεθαρρύνθησαν καί νέα επιχει
ρηματικά ενδιαφέροντα.

’Όντως τό κυρωθέν από τοΰ 1923 νέον δασμολόγιον προέβλεπεν αΰξη- 
σιν τοΰ μέσου ΰψους δασμών εις 35-40%.

Ή ΰποτίμησις επίσης τής δραχμής, έκφραζομένη ώς σχέσις προς εν 
χρυσοΰν φράγκον καί μίαν άγγλικτήν λίραν ήκολοόθησε τήν κάτωθι πορείαν:

'Οπωσδήποτε, καί παραλλήλως προς τάς ένισχυτικάς διά τήν άνάπτυξιν 
οικονομικών δραστηριοτήτων συνθήκας, δεν έπαυσαν υφιστάμενοι και (ορι
σμένοι εξ ίσου θεμελιώδεις, άλλ’ ανασταλτικοί τής οικονομικής προόδου πα
ράγοντες.

Ώς τοιοΰτοι παράγοντες άναφέρονται είδικώς:
α) Ή κυμαινομένη τιμή τοΰ συναλλάγματος καί ή έντεΰθεν άβεβαιότης 

εις τάς συναλλαγάς.
6) Ή ουσιώδης έλλειψις πηγών ένεργείας, συνεπαγομένη τήν αΰξη- 

σιν τών εισαγωγών, ή όποια ένέτεινε τό πρόβλημα έξοικονομήσεως συναλ
λάγματος.

γ) Τό χαμηλόν επίπεδον μορφώσεως καί ή έλλειψις έξειδικευμένης έρ-

Δ ραχμαί άνά:
χρυσυϋι φράγκον αγγλικήν λίραν

1918
1920
1925

1,00 δρχ. 24,78 δρχ,
1,85 » 34,24 »

12,40 » 312,74 »

γασίας.
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δ) Ή από τοΰ 1923 Ιδία ένταθεΐσα στενότης μακροπροθέσμων κεφα
λαίων.

ε) Τό ελλιπές, και εις κακήν μάλλον κατάστασιν, δίκτυον συγκοινωνιών 
καί, τέλος,

στ) Αί πολιτικαί άναταραχαί.
Θά ήτο σκόπιμον νά σχολιάσωμεν εϊδικώς καί έν συντομία τάς συνθή- 

κας, τάς άφορώσας εις τάς μεταφοράς, την άπασχόλησιν κα'ι την προσφο
ράν κεφαλαίων.

Κατ’ αρχήν ή Ελληνική Ο’ικονομία εστηρίχθη, από άπόψειος μεταφο
ρών, εις τήν εμπορικήν της ναυτιλίαν.

Αί συνθήκαι δμως φορτοεκφορτώσεων εις τους λιμένας τής χώρας ή- 
σαν τοιαΰται, ώστε τό κόστος διακινήσεως των έμπορευμάτιον νά αναβιβάζε
ται οΰσιωδώς. 'Τπεστηρίζετο μάλιστα ένδεικτικώς, δτι τό κόστος μεταφοράς 
ποσότητος εμπορευμάτων από αγγλικόν λιμένα μέχρι Πειραιώς, ήτο χαμη
λότεροι' τοΰ κόστους μεταφοράς τής αυτής ποσότητος έκ τοΰ πλοίου (εντός 
τοΰ λιμένος Πειραιώς) μέχρι των ’Αθηνών, δεδομένου δτι καί τά κόμιστρα 
τών σιδηροδρόμων ήσαν ιδιαιτέρως υψηλά.

Τό οδικόν εξ ά'λλου δίκτυον τής χώρας ήτο ανεπαρκές καί εις κακήν 
μάλλον κατάστασιν.

Οΰτω κατά τό 1923 ΰπήρχον:

Παλαιά 'Ελλάς 
Νέα Ελλάς

Σύνολον

'Αμαξιτοί οδοί 
εις χιλιόμ.

6580
3320

9900 '

Συνολική
επιφάνεια τής χώρας

61030 τ.χ. 
68890 τ.χ.

129920 τ.χ.

1 χιλιόμ . όδον 
άνά έπιφάνειαν

9,2 τ.χ. 
20,9 τ.χ.

13,0 τ.χ.

“Οσον αφορά εις τήν στενότητα κεφαλαίων προς χρηματοδότησιν τής 
οικονομίας, αί άκόλουθοι παρατηρήσεις είναι δυνατόν νά παράσχουν άμυ- 
δράν εικόνα τής καταστάσεως.

Ή ’ιδιωτική άποταμίευσις έστρέφετο συνήθως εις τήν αγοράν ακινήτων 
(οικιών καί οικοπέδων) εις τά αστικά κυρίως κέντρα.

Έξ ά'λλου, λόγω παραδοσιακής κυρίως τακτικής, άνθοΰσε τό φαινόμε- 
νον τοΰ άποθησαυρισμοΰ, ιδία μεταξύ τοΰ άγροτικοΰ πληθυσμοΰ. Άναφέρε- 
ται μάλιστα, δτι δταν τό 1922 διενηργήθη αναγκαστικός, δι’ αποκοπής τών 
χαρτονομισμάτων, δανεισμός τοΰ Δημοσίου, ήλθεν εις τήν επιφάνειαν μεγάλη 
ποσότης άποθησαυρισμέναχν χαρτονομισμάτων υπό τών γεωργών καί τών 
κτηνοτροφών. Τοΰτο συνέβη διότι, ένεκα τής ύφισταμένης άμαθείας, δεν
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ήτο εις θέσιν ό πληθυσμός ούτος νά άντιληφθή τον τρόπον αποκοπής.
Αί άνάγκαι τοϋ κράτους, λόγω τής συγκριτικώς μειωμένης άποδόσεως 

τής φορολογίας και τής σχετικής έλλείψεως συναλλαγματικών πόρων, συνε
χώς ηύξανον. Ούτω κατά τάς άρχάς τοΰ 1926 τό Ελληνικόν εσωτερικόν καί 
εξωτερικόν δημόσιον χρέος άνήρχετο εις υπέρογκα ποσά έν σχέσει προς τό 
εθνικόν εισόδημα.

Λόγω τής διαρκούς στενότητος κεφαλαίων ό τόκος έκυμαίνετο μέχρι 
τού 1900, μεταξύ 12 καί 15%, διά νά φθάση κατά την έξεταζομένην περί
οδον εις 25%, ενώ τό 1926 ό νόμιμος τόκος ήτο 15%.

Ή σχετική στενότης ύφίστατο καί παρά τό γεγονός, ότι κατά την δε
καετίαν τοΰ 1912 - 1922 έσημειώθη εισροή κεφαλαίων εις τήν χώραν έκ με- 
ταναστευτικών εμβασμάτων καί επί τή βάσει προοπτικών ηύξημένων επιχει
ρηματικών κερδών.

Ή έπελθούσα όμως μικρασιατική καταστροφή καί ή ελλειψις μακρό
πνοου οικονομικής πολιτικής έναντι τών βιομηχανικών επενδύσεων, έδημιούρ- 
γησαν συνθήκας φυγής προς τό εξωτερικόν τού διαθεσίμου εις τήν χώραν 
κεφαλαίου.

Άναφέρεται, ότι αί καταθέσεις εις τάς πέντε μεγάλος Τραπέζας (Ε
θνικήν, ’Αθηνών, Ίονικήν, ’Εμπορικήν καί Τράπεζαν ’Ανατολής) εξ αυτής 
ακριβώς τής αιτίας έμειώθησαν, (άστε νά εμφανίζεται ή ακόλουθος εικών:

1915 καταθέσεις 500 έκ. χρυσ. δρχ.
1919 καταθέσεις 1.360 έκ. χρυσ. δρχ.
1925 καταθέσεις 287 έκ. χρυσ. δρχ.

Τέλος τό θέμα τής άπασχολήσεως ήτο ποσοτικόν καί ποιοτικόν.
’Από ποσοτικής άπόψεως τό σχετικόν πρόβλημα έξεδηλούτο ώς ταχυτέ- 

ρα καί απότομος κατά καιρούς αύξησις τής προσφοράς εργασίας, έναντι τών 
δυνατοτήτων άπασχολήσεως, αλλά καί ώς θέμα αμοιβών.

Πράγματι, έντονα προβλήματα άπασχολήσεως φαίνεται ότι έδημιουρ- 
γήθησαν μετά τήν λήξιν τού πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ώς καί μετά τό 
1922. Άναφέρεται, ότι εις τήν περιοχήν ’Αθηνών - Πειραιώς τό ποσοστόν 
ανεργίας (χαρακτηρισθείσης ώς παροδικής) μετά τον πόλεμον άνήλθεν εις 
τό 45% τού εργατικού δυναμικού τής περιοχής.

Βάσει στοιχείων τής επιθεωρήσεως εργασίας (χωρίς βεβαίως νά είναι 
ταύτα άδιαμφισβήτητα), τό σύνολον τών εργατών καί υπαλλήλων τής χώρας 
κατά τό 1926 είχε περίπου ώς ακολούθως:



17

Περιοχαί παλαιάς Ελλάδος 200.000
Περιοχαί νέας Ελλάδος 59.000

Σύνολον 259.000
Έργάται θαλάσσης 20.000
Προσωπικόν σιδηροδρόμων 6.000

Γενικόν Σύνολον 285.000

Ή ποσότης αΰτη τής διαθεσίμου εργασίας ήχο χαμηλού ποιοτικοί επι
πέδου λόγφ μή εξειδικεύσεως, κατωτέρας γενικής μορφώσεως, κακής διαί- 
της, άλλα καί ανυπαρξίας συστημάτων όργανώσεως καί μεθόδων εργασίας. 
Ούτως ή άποδοτικότης τοΰ Έλληνος εργαζομένου ήτο, έν συγκρίσει προς τάς 
προηγμένας χώρας, πολύ μειωμένη καί συνεπώς τό κόστος εργασίας (παρά τό 
χαμηλόν ονομαστικόν επίπεδον αμοιβών) ήτο υψηλόν.

Είδικώς ως πρός τό επίπεδον γενικής μορφώσεως άναφέρονται τά εξής 
στοιχεία:

’Αγράμματοι κάτοικοι
1870 82,7%
1907 66,3%
1920 Παλαιά Ελλάς 47%

Νέα Ελλάς 61%

Βεβαίως τό φαινόμενον δεν ήτο μοναδικόν, δεδομένου δτι τό ποσοστόν 
αγραμμάτων τών γειτονικών χωρών ήτο:

Εις τήν Σερβίαν τό 1900 79%
Εις τήν Βουλγαρίαν τό 1901 72%
ΕΙς τήν Ρουμανίαν τό 1909 61%

Ή ειδική μέση τεχνική έκπαίδευσις ήτο ούσιαστικώς ανύπαρκτος, πε- 
ριοριζομένη εις πολύ μικρόν αριθμόν τεχνικών σχολών, χαμηλής μάλλον στά
θμης καί συνήθως νυκτερινών.

Τό ενδιαφέρον δλων έστρέφετο κυρίως πρός τήν κλασσικήν παιδείαν, 
ενώ κατά τήν περίοδον τοΰ 1925 έλειτούργουν άρκεταί μέσαι έμπορικαί σχο- 
λαί.

’Αλλά καί τό πρόβλημα τής αμοιβής εργασίας ήτο ιδιαιτέρως σοβαρόν 
από κοινωνικής κυρίως άπόψεως.

Προκειμένου νά άντιληφθώμεν τό πραγματικόν θψος τών ημερομισθί
ων τής εποχής θά άναφερθώμεν εις παρατηρήσεις τοΰ I. Άναπλιώτη.
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Οΰτω προκειμένου νά ζήση μία τετραμελής οικογένεια τό 1914 άπητοΰν- 
το μηνιαίος 140 δρχ. (82 δρχ. διά βασικήν διατροφήν και 58 δρχ. δι’ ενοί
κων καί βασικήν όπόδησιν). Με βάσιν 25 εργασίμους ημέρας κατά μήνα, τό 
μέσον ημερομίσθιον (ας τό άποκαλέσωμεν άναγκαΐον) θά έπρεπε νά ανέρχε
ται εις 5,6 δρχ. Τά ημερομίσθια όμως τοΰ 1914 ήσαν τής τάξεως τών 3,5 
δρχ. με άνώτατον, άλλ’ οπωσδήποτε ασυνήθες, δ'ριον τάς 6 δρχ.

Μέ βάσιν τάς ενδείξεις τοΰ τιμαρίθμου κόστους ζωής τής Γενικής Στα
τιστικής 'Τπηρεσίας τοΰ 1925 (όπου 1914 = 100, 1917 = 256 καί 1924 
= 1235) οί ως άνω συγκριτικοί αριθμοί εμφανίζονται ως εξής:

Ή μ ε ρ ο μ ί α θ ι ο ν

Άναγκαΐον ’Ισχνόν, βάσει τι- 
μαριθμ. προσαρμογής

Τιμάριθμος

1914 5,6 3,5 100
1917 14,3 8,96 256
1924 69,2 43,20 1.235

Τά προαναφερθέντα ως ίσχύοντα ημερομίσθια στηρίζονται εις τήν υπό- 
θεσιν, ότι αί άμοιβαί ήκολοόθησαν τον τιμάριθμον. Ή ύπόθεσις δμως αυτή 
ελέγχεται ως μάλλον άβάσιμος δεδομένου, δτι τά στατιστικά αποτελέσματα τής 
άπογραφής εργατών ’Αθηνών - Πειραιώς τοΰ 1917 αναφέρουν μέσον ήμερο- 
μίσθιον εργατών ’Αθηνών 3,75 καί Πειραιώς 3,95 δραχμάς έναντι τής έν- 
δείξεως, βάσει τιμαριθμικής προσαρμογής, έκ δραχμών 8,96.

Δυνάμεθα συνεπώς νά συμπεράνωμεν, δτι, παρά την ενδεχομένως περι- 
ωρισμένην συγκριτικήν αξίαν τών προαναφερθεισών ενδείξεων, ό ήδη πτω
χός "Ελλην καθίστατο συγκριτικώς πτωχότερος.

'Τπ’ αύτάς τάς αντίξοους οίκονομικάς συνθήκας καί τάς έναλλασσομέ- 
νας καταστάσεις καί άντιμετωπίζον άλληλοσυγκρουόμενα ιδία εξωτερικά συμ
φέροντα, τό μικρόν 'Ελληνικόν ’Έθνος διεξήγαγεν μακρότατον αγώνα άπο- 
καταστάσεως τής Ιλευθερίας του, άφοσιωμένον πάντοτε εις τήν πίστιν του 
προς τήν ιδέαν τής μεγάλης έλευθέρας Ελλάδος.

Κυρίες, δεσποινίδες καί κύριοι,

Δεν γνωρίζω, εάν εις τήν ιστορίαν τών ’Εθνών υπήρξαν πολλαί περι
πτώσεις κατά τάς οποίας εν κράτος, έκ τής τέφρας καί τών ερειπίων του ά- 
ναγεννώμενον, άντεμετώπισεν τόσας αντίξοους συνθήκας εις τά πρώτα εκατό 
έτη τής δημιουργίας του, δπως τό Ελληνικόν Κράτος.

Θά μνημονεύσω έπιγραμματικώς ώρισμένα βασικά επεισόδια, τά όποια
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παρημπόδισαν ί| ανέστειλαν τήν ομαλήν πορείαν τής οίκονομίας μας καί πολ- 
λάκις συνεκλόνισαν τήν εθνικήν μας ακεραιότητα. Θά πράξω δε τούτο προ- 
κειμένου νά τονίσω εις τούς νεωτέρους τήν ανάγκην σωφροσύνης καί σύμ
πνοιας εις τον εθνικόν βίον, άλλα καί τό γεγονός δ'τι, αί συνθήκαι υπό τάς 
οποίας διαβιοΰμεν σήμερον είναι προϊόν πολλοί ίδρώτος καί ποταμών αίμα
τος εκείνων, των όποιων τήν μνήμην πολλάκις, άτυχώς, παρακάμπτομεν.

1828. ’Άρχεται άνσπνέον τό ασφυκτικά μικρόν, άλλ’ ελεύθερον Ελλη
νικόν Κράτος.

’Ακολουθεί ή δολοφονία τοΰ Καποδιστρίου καί ή έν συνεχεία διετής 
σχεδόν αναρχία (Σεπτ. 1831 - Ίαν. 1833).

Μετά οκτώ έτη τό πολιτικώς καί οίκονομικώς άνώριμον κράτος άντεμε- 
τώπιζε τήν Κρητικήν έπανάστασίν τοΰ 1841.

Τό 1843 κηρύσσεται ή πτώχευσις τοΰ Έλληνικοΰ Δημοσίου.
Τήν 3ην Σεπτεμβρίου τοΰ ίδιου έτους αναφύονται τά εκ τής μεταπο- 

λιτεύσεως προβλήματα.
Τό 1846 έκσπά τό έπεισόδιον τοΰ Τούρκου πρέσβεως εις ’Αθήνας Μου- 

σούρου, τό οποίον ένέπλεξε τήν Ελλάδα εις σοβαρούς κινδύνους.
Τό 1850 ή Ελλάς στενάζει υπό τάς συνθήκας τοΰ εκ τής θαλάσσης α

ποκλεισμοί επί 5 περίπου μήνας. Τέσσαρα έτη άργότερον άκολουθοΰν αί α
προγραμμάτιστοι επαναστατικοί εξεγέρσεις εις τήν ’Ήπειρον καί τήν Θεσ
σαλίαν. Τάς καταπνιγείσας αύτάς εξεγέρσεις διαδέχεται (1854- 57) ή τριε- 
τής κατοχή τοΰ Πειραιώς υπό τοΰ γαλλικοί στρατοΰ, με συνεπακόλουθα τήν 
αναζωπύρωσιν τής ληστείας καί τήν μετάδοσιν επιδημίας χολέρας εις τήν 
πρωτεύουσαν.

’Ακολουθούν αί κατά τοΰ ’Όθωνος εξεγέρσεις καί ή δημοκρατική πε
ρίοδος 1861 - 1863, ή γνωστή υπό τό όνομα «περίοδος μεσοβασιλείας». Δέν 
παρήλθον παρά τρία έτη καί έκσπά ή νέα Κρητική έπανάστασις τών ετών 
1866 - 68. Κατά τήν διετίαν 1870 - 71 πέντε κυβερνήσεις διαδέχονται ή 
μία τήν άλλην.

Μετά μίαν έπταετίαν επικρατεί νέος (1877 - 78) αναβρασμός εις τό 
κράτος λόγω διαφωνίας, όσον αφορά εις τήν εθνικήν πολιτικήν στάσιν κα
τά τήν εις Βερολΐνον διάσκετ[ιιν διακανονισμοί τών αποτελεσμάτων τοΰ Ρωσ- 
σοτουρκικοΰ πολέμου καί διαφωνίας μεταξύ βασιλέως καί κυβερνήσεως, τής 
τελευταίας ύποχρεωθείσης εις παραίτησιν.

’Ακολουθεί τό πραξικόπημα εισβολής τής Βουλγαρίας εις τήν Έλληνο- 
βριθή ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν, ενώ νέαι ταυτόχρονοι σχεδόν εξεγέρσεις καί 
αγώνες έκσποΰν εις τήν ’Ήπειρον, τήν Μακεδονίαν, τήν Θεσσαλίαν καί τήν
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Κρήτην. 'Ο νέος από θαλάσσης αποκλεισμός δεν άπεφεύχθη, ούτε καί ή σύρ- 
ραξις με τήν Τουρκίαν τό 1886.

Την 10.12.1893 τό κράτος κηρύσσει πτώχευσιν, μετά τέσσαρα δέ έ
τη, ωσάν νά μή ήτο γνωστή ή στρατιωτική μας ανεπάρκεια, από άπόψεως ιδία 
όργανώσεως καί μέσων καί ένεκα πολιτικής άνωριμότητος αρχίζομε τον πό
λεμον τοϋ 1897.

Μετά έξ έτη άρχεται ό ένδοξος Μακεδονικός άγων καί ακολουθούν οί 
Βαλκανικοί πόλεμοι.

Τό 1913 δολοφονείται ό βασιλεύς Γεώργιος ύ Λ', ενώ κατά τό 1915 -16 
τό κράτος τελεί υπό συνθήκας νέου από θαλάσσης αποκλεισμού, τοΰ όποιου τά 
αίτια ήσαν, ως συνήθως, πολιτικά.

Είσερχόμεθα εις τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον, μετά δέ τήν δίνην τοϋ 
πολέμου εκείνου άρχεται ή Μικρασιατική εκστρατεία, τήν οποίαν ήκολούθη- 
σεν ή φρίκη τοΰ 1922 καί τό πρόβλημα άποκαταστάσεως τών προσφύγων.

Δεν εξετάζω, εάν πολλά από τά γεγονότα ταϋτα υπήρξαν αποτέλεσμα α
δεξιοτήτων ή αποφασιστικών ενδεχομένως σφαλμάτων τής ήγεσίας τής χώ
ρας ή καί δραστηριοτήτιον άλλων δυνάμεων, άποβλεπουσών εις ίδια οφέλη έκ 
τοΰ νεοσυστάτου κρατιδίου. Άναφέρομαι μόνον εις τό μεγαλεΐον τοϋ άγώνος 
τών πτωχών εκείνων Ελλήνων τής έλευθέρας καί τής υποδούλου Ελλάδος. 
Καί άναφέρομαι εις αυτό, προκειμένου νά τονίσω τό γεγονός, ότι εκείνος, ό 
πάντα απαράσκευος λαός, αλλά πάντα πρόθυμος καί ενθουσιώδης, άντέστη, υ- 
πέμεινεν, έστερήθη καί ένίκησεν, ώστε νά άπολαμβάνωμεν σήμερον, ευημερίαν, 
μόρφωσιν, άπασχόλησιν καί ήρεμίαν εις τόν χώρον, ό όποιος συνιστά τήν έ- 
λευθέραν Ελληνικήν Πολιτείαν.
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Μύδη Γ., 'Ο Μακεδονικός Άγων καί ή Νεώτερη Μακεδονική 'Ιστορία, Έκδ. Ε.Μ. 
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