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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ





Κ. ΚΩΣΤΗΣ

H ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ

α. « Ή Ελλάς χωρίς τούς πρόσφυγας»

Ένα άπό τά πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα πού χαρακτηρίζουν τή σύγχρο
νη ελληνική ιστοριογραφία είναι καί ό τρόπος μέ τον όποιο προσεγγίζει τίς 
συνέπειες πού είχε για τήν ελληνική οικονομία ή εισροή των προσφύγων 
μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή. Έτσι, αν καί ή βιβλιογραφία πού καλύ
πτει τήν οικονομική ιστορία τού μεσοπολέμου αυξάνεται μέ ρυθμούς ικανο
ποιητικούς καί παρά τό γεγονός ότι ούδείς αμφισβητεί τήν ιδιαίτερη σημα
σία πού διατηρούν οί πρόσφυγες για τή μεσοπολεμική έλληνική οικονομία, 
καμιά μονογραφία δεν έχει άποπειραθεΐ να μελετήσει τή θέση καί τό ρόλο 
των προσφύγων στήν οικονομική ανάπτυξη τής Ελλάδας μεταξύ των δύο 
πολέμων. "Ολες οί σχετικές μέ τό θέμα αύτό αναφορές προέρχονται άπό 
κείμενα τά όποια πραγματεύονται εύρεΐες θεματικές καί όπου τό προσφυγικό 
ζήτημα ένσωματώνεται μέ δεδομένη έκ των προτέρων τήν άντιμετώπισή του. 
Στήν κατεύθυνση αύτή, ή ριζοσπαστική άναδιάρθρωση τής ελληνικής οικο
νομίας κάτω άπό τήν έπίδραση των προσφύγων άποτελεΐ ένα θέσφατο, πλέ
ον, τής έλληνικής ιστοριογραφίας, άλλα καί άμεσο συνειρμό τού κοινού νοΰ 
στο άκουσμα τής λέξης πρόσφυγες1- ό οπαδός τής άντίθετης οπτικής δέν 
μπορεί παρά να θεωρηθεί, στήν καλύτερη περίπτωση, θρασύς εικονοκλά
στης.

"Αν ή στάση αύτή, δηλαδή ή παράκαμψη μιας μονογραφικοΰ χαρακτήρα 
προσέγγισης, απέναντι στή μελέτη τού προσφυγικού ζητήματος άποτελοΰσε 
προϊόν ενός έπιστημονικοΰ προγράμματος, τότε δέν θά είχα να έκφράσω

1. ’Αντιπροσωπευτικό αυτής τής τρέχουσας άντίληψης είναι τό κείμενο του Λ. Έφραίμο- 
γλου, βουλευτή καί τέως προέδρου του Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου τής 
’Αθήνας, στήν έφημερίδα Τά Νέα τής 4ης Αύγουστου 1992. Σύμφωνα μέ τήν άποψή του, ή 
έλληνική οικονομία παρουσιάζεται να μπαίνει, ουσιαστικά, σέ μία δυναμική τροχιά μόνον μετά 
τή Μικρασιατική Καταστροφή.
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καμιά άντίρρηση, ύπό τήν προϋπόθεση φυσικά ότι το επιστημονικό αύτό 
πρόγραμμα θά άπέβλεπε σε μια συστηματική μελέτη του οικονομικού μεσο
πολέμου όπου ή οικονομική θεωρία καί ή θεωρία τής άνάπτυξης δεν θά 
βρίσκονταν εξοβελισμένες, καί μάλιστα αποσπασματικά, στό χώρο των 
υποσημειώσεων, άλλα θά συγκροτούσαν τό θεωρητικό υπόβαθρο τής προ
γραμματικής σύγκλισης των επί μέρους ερευνών. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για 
τή σημερινή πραγματικότητα. Άντιθέτως, ή μελέτη τής οικονομίας του 
μεσοπολέμου πραγματοποιείται χωρίς τήν απαραίτητη οικονομική παιδεία 
καί στό πλαίσιο αυτό τό προσφυγικό εντάσσεται ώς μία συνιστώσα, τής 
όποιας γνωρίζουμε έκ των προτέρων τήν άπόληξη: ή άφιξη των προσφύγων 
ασκεί μία άναμφισβήτητα θετική επίδραση στήν εθνική οικονομία καί κυ
ρίως στό χώρο τής βιομηχανίας, ή όποια για ορισμένους, κυρίως παλαιότε- 
ρους έρευνητές περνάει στό στάδιο τής άπογείωσής της μόνον μετά τό 1922. 
Ή συγκρότηση συνεπώς τής οικονομικής ιστορίας τοΰ μεσοπολέμου ώς 
ερευνητικού αντικειμένου, όπως έχει σήμερα, προϋποθέτει καί μία κρίση για 
τό θέμα τής σχέσης προσφύγων καί οικονομικής άνάπτυξης τόσο τελεσίδι
κη, πού δύσκολα αφήνει περιθώρια γιά νέες ερευνητικές προσεγγίσεις.

Ή αντίληψη αύτή επικρατεί μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Προη
γουμένως καί σε όλη τή διάρκεια τοΰ μεσοπολέμου, οί αντιπαραθέσεις καί οί 
αντεγκλήσεις γύρω άπό τίς επιδράσεις πού άσκησε ή εισροή καί ή εγκατά
σταση τών προσφύγων στό έλληνικό κράτος άφθονοΰν. Σε δεκάδες άριθ- 
μοϋνται τά κείμενα, άρθρα στό μεγαλύτερο μέρος τους στον καθημερινό 
άλλα καί τον περιοδικό τύπο, πού, τίς περισσότερες φορές μέ ιδιαίτερη 
οξύτητα, προσπαθούν να πείσουν γιά τήν άρνητική ή θετική κατά περίπτω
ση συμβολή τών προσφύγων στήν ελληνική οικονομία.

Ό Β' Παγκόσμιος Πόλεμος φαίνεται πώς εξάλειψε αύτό τό σημείο τρι
βής, μεταθέτοντας τήν προβληματική γιά τήν πολιτική τής οικονομικής 
άνάπτυξης τής χώρας σε άλλα πεδία. Παράλληλα ή άφομοίωση τοΰ προσφυ- 
γικοΰ κόσμου άπό τό πολιτικό σύστημα τής χώρας, σημείο πού έχει έπαρκώς 
διευκρινήσει ό Γ. Μαυρογορδάτος, αφαιρεΐ κάθε πολιτικό περιεχόμενο άπό 
τίς έριδες γιά τό προσφυγικό ζήτημα. Καθώς λοιπόν οί μεσοπολεμικές πολι
τικές άντιθέσεις επισκιάζονται άπό άλλες όξύτερες καί άμεσότερες, ή γενικό
τερη στάση τών διανοουμένων άπέναντι στό προσφυγικό ζήτημα αποκρυ
σταλλώνεται σέ μια εύνοϊκή, ύπέρ τών προσφύγων, προδιάθεση, ή οποία 
ώστόσο άποκτά ορισμένες φορές καί ρατσιστική χροιά. ’Έτσι, άνάμεσα 
στούς άλλους μύθους πού κληροδοτεί ό μεσοπόλεμος —καί βεβαίως άναφέ- 
ρομαι εδώ πάντα στό οικονομικό πεδίο— ένας άκόμη έρχεται να προστεθεί2.

2. Τυπικό δείγμα αύτης τής μυθολογίας άποτελεϊ ή άντιμετώπιση τής οικονομικής κατάρ
ρευσης τής Ελλάδας κατά τή διάρκεια τής μικρασιατικής έκστρατείας σύμφωνα μέ τήν όποια 
τήν άποκλειστική ευθύνη φέρει ή μεταπολίτευση τοΰ 1920. Καμιά ώστόσο κριτική στάση δέν
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Έκανα λόγο προηγουμένως περί επιστημονικών προγραμμάτων καί εμμέ
σως υποστήριξα την άποψη ότι δεν θά ήταν, κατ’ ανάγκη, απαραίτητη μια 
μονογραφία για τούς πρόσφυγες καί τή συμβολή τους στήν ελληνική οικο
νομία. Ό λόγος είναι απλός: μια εργασία αύτοΰ τού τύπου εκ των πραγμάτων 
θά έθετε καί θά προσπαθούσε να απαντήσει σε ένα μεταφυσικό ερώτημα, τό 
όποιο, αν καί έπανειλημμένως έχει τεθεί, δύσκολα μπορεί να βρει καί άπό- 
κριση. Τό ερώτημα αυτό δεν είναι άλλο άπό τό «όποια θά ήτο ή Ελλάς 
χωρίς τούς πρόσφυγας», για να χρησιμοποιήσω τήν έκφραση τού συγγραφέα 
ενός κλασικού βιβλίου για τό προσφυγικό ζήτημα, τού A. I. Αίγίδη3. Ή 
αποθετική διατύπωση τής θεματικής αύτής τής «φανταστικής» μονογραφίας 
είναι μοιραία άπό τή στιγμή πού ή στάθμιση τής συμβολής τών προσφύγων 
στις επιδόσεις πού καταγράφει ή εθνική οικονομία προϋποθέτει τή δυνατό
τητα σύγκρισης δύο καταστάσεων: άπό τή μία πλευρά τήν ελληνική οικονο
μία χωρίς τούς πρόσφυγες καί άπό τήν άλλη, τήν ίδια οικονομία μέ τούς 
πρόσφυγες παραγωγικά ενσωματωμένους.

Μιά σύγκριση αύτού τού τύπου βεβαίως δεν είναι εφικτή, θυμίζει δε κατά 
τή γνώμη μου τις προσπάθειες τών ’Αμερικανών κατά κύριο λόγο καί δευτε- 
ρευόντως τών Εύρωπαίων ποσοτικών ιστορικών τών δεκαετιών τού 1960 καί 
τού 1970, να ελέγξουν, στή λογική τών οικονομομετρικών μοντέλων, τή 
βαρύτητα οικονομικών επιλογών ή καταναγκασμών πού φέρονται να έχουν 
παίξει άποφασιστικό ρόλο στήν αναπτυξιακή διαδικασία μιας χώρας, ελέγ
χοντας εναλλακτικές υποθέσεις πού αντιπροσώπευαν καταστάσεις στις 
όποιες τό συγκεκριμένο συμβάν δέν είχε λάβει χώρα.

Οί προσπάθειες τών cliometricians, όπως είναι πιο γνωστοί οί έν λόγω 
ιστορικοί, εκφυλίστηκαν εφόσον ποτέ δέν γνώρισαν τήν αποδοχή τών ιστο
ρικών σέ μεγάλη κλίμακα, κάτι πού θά έπρεπε να αναμένεται. 'Ο φορμαλι
σμός τών στατιστικών μοντέλων δέν μπορούσε να κρύψει καί τήν επιστημο
λογική άνεπάρκεια τών λογικών ακροβατισμών τους. Είναι για τό λόγο αυτό 
άπορίας άξιο πώς τό έργο τού A. I. Αίγίδη, για να περιοριστώ σέ αύτό τό 
άντιπροσωπευτικό παράδειγμα, άποτελεΐ καί σήμερα ένα σημείο αναφοράς 
για τούς σύγχρονους ιστορικούς, παρά τό γεγονός ότι μεθοδολογικά άκο- 
λουθεΐ τήν ίδια μεταφυσική προσέγγιση. 'Ο λόγος ίσως νά βρίσκεται στήν 
εκτεταμένη χρήση τών επίσημων κρατικών στατιστικών, «τών άριθμών», 
όπως λέγει ό ίδιος, ή όποια προσφέρει τήν κατάλληλη επιστημονική έπίφα-

δικαιολογεΐ τήν άντίληψη αυτή, ή όποια, ας σημειωθεί, έχει υιοθετηθεί καί άπό τούς άντιβενι- 
ζελικούς στα πλαίσια κάποιων, φαντάζομαι, συμπλεγμάτων ένοχης. Σχετικά βλ. Κ. Κωστής, 
«Ή συναλλαγματική πολιτική τής Ελλάδας στή διάρκεια τής Μικρασιατικής εκστρατείας», , 
στο Θ. Βερέμης - Κ. Κωστής, Ή ’Εθνική Τράπεζα στή Μικρά ’Ασία, 1919-1922, Αθήνα 1984, 
σσ. 79-133.

3. A. I. Αίγίδης, Ή 'Ελλάς χωρίς τούς πρόσφυγας, ’Αθήνα 1934, ’Αθήνα 1934, σ. 7.



34 Κ. ΚΩΣΤΗΣ

ση, «διότι», όπως συμπληρώνει, «μόνον αύτοί άποτελοΰσιν άκαταμάχητα 
τεκμήρια καί αποδείξεις»4, έτσι ώστε τά συμπεράσματα στά όποια όδηγεΐται 
νά υιοθετούνται χωρίς πολλές άντιρρήσεις.

Τό ερώτημα λοιπόν τής συμβολής των προσφύγων στήν οικονομική άνά- 
πτυξη τής Ελλάδας δεν άποτελεΐ παρά ένα ψευδοπρόβλημα κατά τήν γνώμη 
μου. Θά ήταν πολύ πιό άποδοτικό καί γόνιμο νά ελεγχθούν τά μεγέθη τής 
ελληνικής οικονομίας, όχι στήν οπτική ορισμένων μεμονωμένων δυαδικών 
αίτιακών σχέσεων, όπως εϊθισται κατά κόρον5, άλλά στή λογική ενός συστή
ματος, τού όποιου —επισημαίνω τό σημείο αύτό, αν καί πρόκειται περί 
ταυτολογίας— τά έπιμέρους τμήματα δέχονται άμοιβαΐες επιδράσεις. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο ίσως νά καταστεί περισσότερο διεισδυτική ή κατανόηση 
τής θέσης πού κατείχαν οί πρόσφυγες στους μηχανισμούς τής εθνικής οικο
νομίας, οί κανόνες καί τά κριτήρια τής όποιας λειτουργούν άνεξαρτήτως τής 
ύπαρξης ή μή προσφυγικών πληθυσμών.

β. Ή Ελλάδα μέ τούς πρόσφυγες

Μιά άπό τις σημαντικότερες έργασίες, πού υπογραμμίζουν, μεταξύ άλ
λων, τήν τομή πού παρατηρεΐται κατά τον ελληνικό μεσοπόλεμο στο χώρο 
τών κοινωνικών επιστημών, είναι ή διατριβή επί ύφηγεσία τού Β. Βαλαώρα 
για τό δημογραφικό πρόβλημα τής Ελλάδας καί τούς πρόσφυγες6. Γραμμέ
νη προς τά τέλη τού μεσοπολέμου, ή διατριβή τού Βαλαώρα επιδιώκει μέ 
τεχνικές άρκετά προωθημένες γιά τήν εποχή εκείνη νά έξετάσει τις δομικές 
μεταβολές πού επιφέρει ή εγκατάσταση τών προσφύγων στή δημογραφία τού 
ελληνικού κράτους. Τό συμπέρασμα είναι συντριπτικό: στις περιοχές πού 
εγκαθίστανται πρόσφυγες, οί πληθυσμιακοί δείκτες παρουσιάζουν μιά κίνη
ση άνατροπής τών γενικότερων δημογραφικών τάσεων πού χαρακτήριζαν 
μέχρι τότε τό έλληνικό κράτος. Εκρηκτικά ποσοστά γεννήσεων, άλλά καί 
υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, υποδεικνύουν μιά επιστροφή σέ ό,τι ονομά
ζεται παλαιό δημογραφικό καθεστώς, σέ άντίθεση μέ τήν Παλιά Ελλάδα, ή 
όποια, σύμφωνα πάντα μέ τον ίδιο συγγραφέα, έδειχνε ότι, ήδη άπό τά τέλη 
τού 19ου αιώνα, κινούνταν προς τήν κατεύθυνση ενός σύγχρονου δημογρα- 
φικού καθεστώτος7.

4. Στο ίδιο, σ. 8.
5. Όπως για παράδειγμα κάνει ό Κ. Βεργόπουλος, ’Εθνισμός καί οικονομική άνάπτυξη, 

’Αθήνα 1978.
6. Β. Βαλαώρας, Τό δημογραφικόν πρόβλημα τής Ελλάδος καί ή έπίδρασις τών προσφύ

γων, ’Αθήνα 1939. Σέ άντίστοιχο πνεύμα κινείται καί ή έπόμενη εργασία του Βαλαώρα, Στοι
χεία βιομετρίας καί στατιστικής, ’Αθήνα 1943.

7. Ό ίδιος συγγραφέας, άρκετά χρόνια άργότερα ενσωμάτωσε τήν άποψη αύτή σέ μιά
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Δεν θέλω καί δεν είμαι σε θέση να ύπεισέλθω στο κατά πόσον οί μετρή
σεις τού Βαλαώρα είναι άμερόληπτες ή όχι8. Πάντως καί μόνη ή διαπίστωση 
των εξαιρετικά υψηλών δημογραφικών δεικτών πού χαρακτηρίζουν τούς 
προσφυγικούς πληθυσμούς σε συνάρτηση με την άφιξη, μέσα σέ ελάχιστο 
χρονικό διάστημα, ενός εξαιρετικά μεγάλου άριθμοΰ ατόμων αποκομμένων 
από τις παραγωγικές δομές τού τόπου, θά άρκούσε σέ όποιονδήποτε οικονο
μολόγο για να αντιμετωπίσει μέ σκεπτικισμό τή δυνατότητα μιας χώρας 
οικονομικά κατεστραμμένης άπό πολύχρονες πολεμικές προσπάθειες να 
ανακάμψει σέ σύντομο χρονικό διάστημα. Γιατί δέν πρόκειται μόνο για μια 
ίλιγγιώδη πληθυσμιακή αύξηση πού πραγματοποιείται σέ νεκρό χρόνο, αλ
λά, καί ίσως αύτό να είναι τό σημαντικότερο, για μία συνεχή επιμήκυνση 
αύτοΰ τού νεκρού χρόνου μέσω τών υψηλών ποσοστών φυσικής αύξησης 
τών πληθυσμών9.

’Έτσι, άπό τό προσφυγικό πρόβλημα ή Ελλάδα περνάει μέ τόν τρόπο 
αύτό στό δημογραφικό της πρόβλημα, τό όποιο θά άποτελέσει τό επίκεντρο 
όλων τών οικονομικών άναζητήσεων τού μεσοπολέμου, άλλά άκόμη καί τής 
περιόδου τής ανασυγκρότησης καί τό όποιο στις ήπιες έκφάνσεις του θά 
διατυπωθεί ώς έρώτημα γύρω άπό τή βιωσιμότητα τής Ελλάδας, στις δέ 
ακραίες του ώς αναζήτηση τού ελληνικού Lebensraum10. Πρόκειται για ένα 
πρόβλημα πού δέν θά βρει τή λύση του παρά μόνον όταν, μετά τόν Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, οί θύρες τής μετανάστευσης θά άνοίξουν ξανά μέ τή 
συνεπακόλουθη εισροή μεταναστευτικών εμβασμάτων.

Καί μόνον ή διαπίστωση πάντως τής ύπαρξης ενός δημογραφικοΰ προ
βλήματος υπογραμμίζει εύθύς άμέσως τήν άδυναμία τών παραγωγικών δομών 
τής χώρας να άπορροφήσουν ορισμένα πληθυσμιακά πλεονάσματα, άδυνα-

εύρύτερη προσπάθεια Ανασυγκρότησης τής δημογραφικής Ιστορίας τού Ελληνικού κράτους, 
V. G. Valaoras, «A reconstruction of the demographic history of modern Greece», άνάτυπο άπό τό 
Milbank Memorial Fund Quarterly, τ. 38/2, ’Απρίλιος I960, σσ. 115-139.

8. Τις σχετικές επιφυλάξεις μου τις έχω συνοψίσει στην εργασία μου, Κ. Κωστής, ’Αγροτι
κή οικονομία καί Γεωργική Τράπεζα. "Οψεις τής ελληνικής οικονομίας στο Μεσοπόλεμο 
(1919-1928), ’Αθήνα 1987, σ. 309, σημ. 58. Τό κυριότερο σημείο τής αντίρρησής μου πάντως 
έγκειται στο δτι δέν θά πρέπει άπαραιτήτως να άποδοθεί στους προσφυγικούς πληθυσμούς ή 
αύξηση των ποσοστών κίνησης τού πληθυσμού. 'Υπάρχει καί μια πλειάδα άλλων παραγόντων 
πού μπορεί να συνεπέδρασαν προς τήν κατεύθυνση αύτή.

9. Τό μέσο ετήσιο ποσοστό πραγματικής αύξησης τού πληθυσμού άπό 7,1 καί 7,4 τοίς 
χιλίοις πού ήταν άντιστοίχως στα μεσοαπογραφικά διαστήματα 1896-1907 καί 1907-1920, Ανέρ
χεται σέ 28,9 καί 13,7 τοίς χιλίοις γιά τα διαστήματα 1920-1928 καί 1928-1940. ’Επίσης τά κατ’ 
έκτίμηση ποσοστά φυσικής αύξησης τού πληθυσμού πού υπολογίστηκαν γιά τή δεκαετία 1901- 
1910 σέ 13,5 τοίς χιλίοις καί γιά τήν έπόμενή της (1911-1920), σέ 7,8 τοίς χιλίοις άνέρχονται σέ 
10,9 καί 12,5 τοίς χιλίοις γιά τις περιόδους 1921-1930 καί 1931-1940 άντιστοίχως: Γ. Σιάμπος, 
Δημογραφική έξέλιξις τής νεωτέρας 'Ελλάδος, 1821-1985, ’Αθήνα 1973, σσ. 20 καί 24.

10. Χρ. Χατζηϊωσήφ, «’Απόψεις γιά τή βιωσιμότητα τής 'Ελλάδας καί τό ρόλο τής βιομη
χανίας», 'Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, τ. 2, Ρέθυμνο 1986, σσ. 330-368.
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μία πού είχε παρατηρηθεί σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Οί 
σύγχρονοι, τουλάχιστον εκείνοι πού προσπαθούσαν νά δουν με ψυχραιμία 
την κατάσταση, είχαν πλήρη συνείδηση του προβλήματος: «Κατέστη δε 
απολύτως καταφανές», έλεγε ό διοικητής τής Τράπεζας τής Ελλάδος στα 
1932, «ότι ό υπερπληθυσμός τής χώρας παραμένει καί σήμερον ακόμη, μία 
κυρία άφορμή ανωμαλίας τής οικονομικής μας ζωής»". Λίγοι όμως ήσαν 
εκείνοι πού αντιμετώπιζαν τό πρόβλημα αύτό άποστασιοποιημένα. Οί πε
ρισσότεροι επιδίδονταν σε καταστροφολογία ή έξειδανικεύσεις, πού συχνά 
άναπαράγονται καί στις μέρες μας.

Ή άπόδοση πάντως τού πληθυσμιακού προβλήματος στήν εισροή των 
προσφύγων θά ήταν παρακινδυνευμένη, παρά τό γεγονός ότι αποτελεί τόν 
πλέον άμεσα προκαλούμενο συνειρμό. Οί περιοχές πού παρουσιάζουν τή 
μεγαλύτερη πυκνότητα ενεργού άγροτικοΰ πληθυσμού, ένας δείκτης πού 
επιτρέπει τόν συσχετισμό τής διαθέσιμης γής μέ τις πληθυσμιακές διαθεσι
μότητες, δεν είναι πάντα εκείνες στις όποιες έχουν έγκατασταθεΐ οί πρόσφυ
γες11 12, ενώ καί εισοδηματικά, περιοχές όπως ή Μακεδονία καί ή Θράκη, στις 
όποιες κατεξοχήν εγκαταστάθηκαν άγροτικοί προσφυγικοί πληθυσμοί, πα
ρουσιάζουν μέσα εισοδήματα άνά άγροτική οικογένεια κατά πολύ ύψηλότε- 
ρα από τό μέσο όρο τού ελληνικού κράτους13. Καί άν ή μετανάστευση εί'θι- 
σται νά εκλαμβάνεται ώς τό τυπικό κριτήριο για τήν ύπαρξη πληθυσμιακών 
πλεονασμάτων σέ έναν τόπο, τότε ας ύπενθυμίσω ότι στήν προπολεμική 
Ελλάδα, τήν Ελλάδα δηλαδή τής υπερωκεάνιας μετανάστευσης, τό μετα- 
ναστευτικό ρεύμα παρατηρεΐται ακριβώς κατά τήν περίοδο τής μεγάλης έλ
λειψης εργατικών χεριών. Σέ άντίθεση λοιπόν μέ ό,τι μπορεί νά θεωρείται 
αύτονόητο, τό πρόβλημα τού ύπερπληθυσμοΰ στον ελληνικό μεσοπόλεμο 
απαιτεί πολύ μεγαλύτερη διερεύνηση καί προσοχή άπό εκείνην πού τού είχε 
δοθεί. Ή άμεση συνάρτηση δέ τού συγκεκριμένου προβλήματος μέ τούς 
πρόσφυγες μάλλον θά πρέπει νά θεωρείται άτυχής, καθώς ή στοιχειώδης 
παραδειγματολογία στήν όποια μόλις άναφέρθηκα υποδεικνύει, αν μή τι 
άλλο, ότι θά πρέπει νά στρέψουμε τίς αναζητήσεις μας περισσότερο προς 
τούς γενικότερους μηχανισμούς τής αγροτικής οικονομίας τής χώρας πού 
αφορούν εξίσου τήν Παλαιά καί τή Νέα Ελλάδα καί νά μήν περιοριστούμε 
αποκλειστικά στήν προσφυγική εγκατάσταση. Στο κάτω-κάτω δέν πρέπει νά 
αγνοείται ότι ό ύπερπληθυσμός δέν αντιπροσωπεύει ένα απόλυτο μέγεθος, 
άλλα μια σχέση πού συχνά είναι εξαιρετικά δύσκολο νά οριστεί.

Γιά τή βιομηχανία ειδικότερα, πού μόνη αύτή ήταν σέ θέση νά δώσει

11. Τράπεζα τής Ελλάδος, Έκθεσις έπί του ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 1932, ’Αθήνα 1933, 
σ. vi.

12. Σχετικά βλ. Κ. Κωστής, Άγροτική οικονομία..., σ. 87.
13. Χρ. Εΰελπίδης, Θεωρία καί πράξις άγροτικής πολιτικής καί οικονομίας, Α', ’Αθήνα 

1939, σ. 170.
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λύσεις στα αδιέξοδα τής εποχής, έχει έπανειλημμένως γραφτεί καί τονιστεί 
ή σημασία πού είχε τό προσφυγικό επιχειρηματικό δαιμόνιο για τήν ανά
πτυξή της14. Στερεότυπα επίσης τής σχετικής φιλολογίας αποτελούν καί οί 
διαθεσιμότητες σέ φθηνά εργατικά χέρια, πού δήθεν διευκόλυναν τή βιομη
χανική άνάπτυξη τής «καθυστερημένης» Ελλάδας, όπως επίσης καί ή άπό- 
τομη διεύρυνση τής άγοράς, πού αυξάνοντας τή ζήτηση θά δημιουργήσει 
εύνοϊκό έδαφος γιά τήν ίδρυση νέων μεταποιητικών μονάδων. Πρόκειται 
άναμφισβήτητα γιά άπλοϊκούς έξωραϊσμούς μιας πραγματικότητας πού λει
τουργεί μέ διαφορετικά κριτήρια άπό αύτά πού χρησιμοποιούν οί ύποστηρι- 
κτές των άπόψεων πού μόλις εξέθεσα.

Γιατί δεν βλέπω μέ ποιά κριτήρια θά μπορούσε νά ύποστηριχθεΐ ή άνα- 
τροπή πού φέρνουν οί πρόσφυγες στήν ελληνική βιομηχανία. Θεωρητικά; 
Ή άφθονία φθηνής εργατικής δύναμης ποτέ δέν άποτέλεσε, άπό μόνη της, 
προϋπόθεση γιά τή βιομηχανική άνάπτυξη ενός τόπου. Μιά σειρά άπό άλ
λους παράγοντες, εξίσου σημαντικούς, παρεμβαίνουν γιά νά ρυθμίσουν τήν 
πορεία μιας εθνικής οικονομίας προς τήν εκβιομηχάνιση. Εξάλλου ή διεύ
ρυνση τής άγοράς δέν άποτελεΐ ένα άποκλειστικά ποσοτικό πρόβλημα, άκό- 
μη καί σέ οικονομίες άπολύτως έκχρηματισμένες. Τά άντανακλαστικά τού 
ισοζυγίου πληρωμών τής χώρας καί ειδικότερα τού εμπορικού ισοζυγίου 
έχουν στή συγκεκριμένη περίπτωση νά ποΰν πολύ περισσότερα πράγματα 
καί κυρίως νά υποδείξουν τήν ικανότητα τής εσωτερικής άγοράς νά άνταπο- 
κριθεΐ στή δραματικά αύξανόμενη ζήτηση. ’Αλλά, εκτός άπό τά θεωρητικά, 
υπάρχουν καί τά εμπειρικά επιχειρήματα, πού ύποδεικνύουν τό μάλλον άθε- 
μελίωτο τής άποψης γιά τήν καταλυτική δράση τών προσφύγων στό χώρο 
τής βιομηχανίας.

Ή ελληνική βιομηχανία στό διάστημα 1923-1932, δηλαδή μέχρι τό τέ
λος τής μεγάλης κρίσης, δέν κατέγραψε καμιά ιδιαίτερη επίδοση πού θά 
μπορούσε νά θεωρηθεί ως σταθμός σέ μία πλέον μακρόχρονη ιστορία. Άν- 
τιθέτως οί ρυθμοί της ύπήρξαν άργοί, διατακτικοί, άσταθεΐς, μέ λίγα λόγια 
άνεπαρκεΐς γιά νά μπορέσει νά γίνει λόγος γιά μιά τομή15. Καί βεβαίως δέν 
θά μπορούσε νά περιμένει κανείς τίποτε καλύτερο σέ μιά εποχή έντονης 
νομισματικής άστάθειας, εποχή δηλαδή απρόσφορη γιά επενδύσεις στή βι

14. A. I. Αϊγίδης, Ή 'Ελλάς χωρίς τούς πρόσφυγας, δ.π., σσ. 114.
15. Σχετικά βλ. Κ. Κωστής, ’Αγροτική οικονομία..., σσ. 148-150. “Ας προστεθεί δτι ό δυνα

μικότερος τομέας τής βιομηχανίας κατά τήν πρώτη περίοδο του μεσοπολέμου ήταν ή παραγωγή 
ήλεκτρτκής ένεργείας, ή οποία παρέσυρε, λόγω τής σχετικής βαρύτητάς της, σέ ταχύτερους 
ρυθμούς άπό δ,τι θά κατέγραφε χωρίς αυτήν, τό γενικό δείκτη βιομηχανικής παραγωγής. Καί 
βεβαίως ή παραγωγή ήλεκτρικής ένεργείας δέν είχε καμιά άμεση σχέση μέ τούς πρόσφυγες. 
’Επισημαίνω άκόμη δτι τό μεγαλύτερο μέρος τών βιομηχανικών μονάδων πού ιδρύονται μέχρι 
τήν κρίση τού 1929 είναι μικρού μεγέθους, πού μάλλον θά έπρεπε νά χαρακτηρισθοϋν βιοτεχνί
ες (σχετικά βλ. καί Μ. Ρηγίνος, Παραγωγικές δομές καί εργατικά ήμερομίσθια στήν 'Ελλάδα, 
1909-1936. Βιομηχανία - βιοτεχνία, ’Αθήνα 1987, σσ. 141-144).
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ομηχανία. Τέλος, τα ελλείμματα τοΰ εμπορικού ισοζυγίου άπό τό 1923 καί 
μετά διευρύνονται σε έκταση πού πολλά χρόνια είχε να γνωρίσει ή ελληνική 
οικονομία, ύποδεικνύοντας ότι, στα πρώτα τουλάχιστον χρόνια, ή μεγέθυν
ση τής άγοράς ικανοποιήθηκε μέσω τής εξωτερικής προσφοράς16 καί μόνο 
σε περιορισμένη έκταση τροφοδοτήθηκε άπό τήν εγχώρια παραγωγή αγα
θών καί υπηρεσιών.

Άλλα καί άπό τήν πλευρά τής συμβολής τών προσφύγων επιχειρηματι
ών, ή άποψη για τήν αποφασιστική δράση τους στον χώρο τών βιομηχανι
κών άλλα καί άλλων επιχειρήσεων δεν είναι λιγότερο άβάσιμη. Τα κεφάλαια 
πού ήλθαν άπό τή Μικρά Άσία17 καί τό επιχειρηματικό πνεύμα, να δύο άπό 
τά στοιχεία πού προτείνονται για να ένισχύσουν τήν άποψη πώς οί πρόσφυ- 
γες-έπιχειρηματίες μετακενώνουν κάτι καινούργιο στήν ελληνική βιομηχα
νία18. 'Ωστόσο, πέρα άπό τούς δείκτες τής βιομηχανικής παραγωγής πού δεν 
δείχνουν καμιά τομή στα χρόνια μέχρι καί τό 1932, όπως ήδη έχω άναφέρει, 
καί ή άποταμίευση επίσης δέν είναι σε θέση να παρακολουθήσει αύτό τό 
επιχείρημα: ή Ελλάδα τού 1923, άλλα καί τών χρόνων πού άκολουθοΰν 
μέχρι καί τή μεγάλη κρίση, άποταμιεύει πολύ λιγότερα από τήν Ελλάδα πού 
βγαίνει άπό τούς Βαλκανικούς πολέμους, παρά τις εισροές κεφαλαίων πού 
ύποστηρίχθηκε ότι συνόδεψαν τήν άφιξη τών προσφύγων. Τά κεφάλαια αύτά 
δέν φαίνονται πουθενά στούς δείκτες καταθέσεων στις τράπεζες, οί όποιοι 
άντιθέτως υπογραμμίζουν τή συρρίκνωση τής εθνικής αποταμίευσης στο 
διάστημα πού άκολουθεΐ τήν υπογραφή τής συνθήκης τών Βερσαλιών19. Ό 
λόγος είναι προφανής: ή Ελλάδα τού μεσοπολέμου είναι φτωχότερη, καί 
μάλιστα κατά πολύ, άπό έκείνην πού ετοίμασε καί πραγματοποίησε τούς 
βαλκανικούς πολέμους καί πιθανώς καί τή μικρασιατική εκστρατεία. Οί 
άνάγκες ώστόσο είναι πολύ μεγαλύτερες καί ό πληθυσμός σαφώς ύψηλότε- 
ρος.

Όταν ή βιομηχανία θά αρχίσει να κινείται μέ ταχύτερους ρυθμούς, καί

16. Κ. Κωστής, ’Αγροτική οικονομία..., δ.π., σ. 144 κ.έ.
17. A. I. Αίγίδης, Ή 'Ελλάς..., σσ. 132-135.
18. Στή διατριβή τής Α. Μπαξεβάνογλου, Les capitalistes grecs au début du XXe siècle: Profil 

économique et social, δακτυλογραφημένο κείμενο, Paris I-Pantheon - Sorbonne, Παρίσι 1990, σ. 
131, καμιά ειδική ποσοτική βαρύτητα των προσφύγων επιχειρηματιών δέν διαφαίνεται, ένώ 
στήν εργασία τού A. P. Alexander, Greek industrialists, ’Αθήνα 1964, τά δεδομένα έχουν ήδη 
άλλάξει καθώς ή έρευνα άσχολεΐται μέ τούς άπογόνους τών έπιχειρηματιών τοΰ μεσοπολέμου, 
ώστε δέν είναι δυνατή ή χρήση τών άποτελεσμάτων της.

19. Σχετικά βλ. Κ. Κωστής, ’Αγροτική οικονομία καί Γεωργική Τράπεζα. Τά τεκμήρια, 
’Αθήνα 1990, σ. 167 πίνακες καί Α. Κυρκιλίτσης, Οί Τράπεζες έν Έλλάδι, ’Αθήνα 1934, σ. 42. 
Σύμφωνα μέ τά στοιχεία αύτά, τό σύνολο τών καταθέσεων σέ έλληνικές τράπεζες, πού άναμφί- 
βολα αντιπροσωπεύει τό συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τής εθνικής άποταμίευσης, έγγίζει τό 
ύψηλότερο σημείο τό 1921, μέ βάση τό 1914, για νά γνωρίσει στή συνέχεια σημαντική συρρί
κνωση πού θά διαρκέσει μέχρι τό τέλος τής κρίσης.



Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 39

αυτό θά συμβεί μόνον μετά το 1931, τότε τό αίτιο δεν θά πρέπει να άναζητη- 
θεΐ στό επιχειρηματικό πνεύμα των προσφύγων ή στη φθήνεια τής εργατικής 
δύναμης πού προσφέρουν. Ή πολιτική τής αύτάρκειας πού υιοθετεί καί ή 
Ελλάδα μετά τήν κατάρρευση τού διεθνούς νομισματικού συστήματος, κα
θώς επίσης καί οι ιδιαίτερα εύνοϊκές συνθήκες για τή βιομηχανία πού δημι- 
ουργοΰνται με βάση τήν οικονομική πολιτική τού έλληνικοΰ κράτους —ή 
υποκατάσταση των εισαγωγών καί ό ελεγχόμενος πληθωρισμός σέ συνάρ
τηση με τήν επιλεκτική πολιτική χρηματοδότησης τής βιομηχανίας προσφέ
ρουν ιδανικές συνθήκες για τήν άνάπτυξή της— θά πρέπει να θεωρηθούν ώς 
πολύ πιό σοβαρά κίνητρα για τούς ταχείς ρυθμούς πού ακολουθούν οί δεί
κτες τής βιομηχανικής παραγωγής. Τό προσφυγικό στοιχείο εδώ δεν φαίνε
ται να διατηρεί κάποιο πρωτεύοντα ρόλο. Ενδεχομένως, στις συνθήκες αυ
τές, ή βιομηχανία να επωφελείται άπό τήν ύπαρξη τής φθηνής εργατικής 
δύναμης στα αστικά κέντρα. ’Οφείλω ωστόσο να σημειώσω ότι σύμφωνα με 
μια πρόσφατη έρευνα ακόμη καί ή συγκρότηση αύτής τής φθηνής εργατικής 
δύναμης έχει αμφισβητηθεί20. ’Αλλά καί στήν περίπτωση κατά τήν όποια 
γίνει δεκτή ή ύπαρξή της, ή βιομηχανική άνάπτυξή με βάση συστήματα 
έντασης εργασίας θά πρέπει άραγε νά θεωρηθεί ώς θετικό σημείο για τήν 
εκβιομηχάνιση τής χώρας, ή υποθηκεύει, άραγε, τό μέλλον τής ελληνικής 
βιομηχανίας για πολλά χρόνια άκόμη;

Πάντως γιά ένα πράγμα μπορούμε νά μιλήσουμε μέάπόλυτη βεβαιότητα. 
Μέ τήν άφιξη τών προσφύγων ή αναγκαιότητα τής εκβιομηχάνισης τής 
Ελλάδας δεν μπορεί νά άγνοηθεΐ άπό κανέναν. Όχι τόσο γιά οικονομικούς 
λόγους, όσο γιά πολιτικούς καί κοινωνικούς, «διότι», σύμφωνα μέ τά λόγια 
τού εισηγητή τού προϋπολογισμού χρήσης 1927-28, «ή ΰπαρξίς των (δηλ. 
τών βιομηχανιών) έλαττώνει κατά πολύ τόν κίνδυνον τής αεργίας, τής όποι
ας τελευταίως πολλά είναι τά άνησυχητικά συμπτώματα»21. Πρόκειται γιά 
άποψη μέ έλάχιστα άναπτυξιακό πνεύμα, ή όποια ώστόσο δηλώνει τή συνεί
δηση ενός καταναγκασμού κοινωνικού, μά καί πολιτικού, άπό τόν αστικό 
κόσμο τής χώρας καί ή όποια, πιστεύω, συνδέεται άμεσα όχι τόσο μέ τά 
προβλήματα «αεργίας», όσο μέ τήν κοινωνική ριζοσπαστικότητα πού χαρα
κτηρίζει μερίδες τών πληθυσμών τών άστικών κέντρων.

Ή βιομηχανική ανάπτυξη σέ μιά χώρα όπως ή Ελλάδα δέν είναι άμοι
ρη, όμως, τής τύχης τής γεωργίας. Τό άντίθετο μάλιστα ισχύει: οί έξαρτή- 
σεις καί οί αλληλεπιδράσεις είναι έξαιρετικά ισχυρές. Καί ή παρέμβαση τών 
προσφύγων (άκόμη καί αν συγκριτικά ό αριθμός εκείνων πού έγκαταστάθη- 
καν στήν ύπαιθρο είναι μικρότερος άπό τόν αριθμό τών «άστών» προσφύ
γων) δέν είναι καί στό χώρο αύτό αμελητέα —αν καί πιστεύω πώς ούτε εδώ ή

20. Μ. Ρηγίνος, Παραγωγικές δομές καί εργατικά ήμερομίσθια..., δ.π.
21. Πρακτικά τών Συνεδριάσεων τής Β' Συνόδου τής A ' Βουλευτικής Περιόδου, τ. 2, ’Αθήνα 

1928, συνεδρ. ΝΑ', σ. 586.
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δράση τους είναι τέτοια όπως συνήθως παρουσιάζεται σε μια μανιχαϊστική 
οπτική καλών ιθαγενών καί κακών προσφύγων ή άντιστρόφως, πάντα σύμ
φωνα με τήν (πολιτική) οπτική του συγγραφέα. Μερικοί απλοϊκοί δείκτες 
πού άκριτα χρησιμοποιούνται άρκοϋν συνήθως για να υποδείξουν τα άλματα 
ή, σε μετριοπαθέστερη εκδοχή, τις προόδους πού πραγματοποιεί ή έλληνική 
γεωργία μετά τήν εγκατάσταση τών προσφύγων. 'Ο πλέον χαρακτηριστικός 
δείκτης αυτής τής κατηγορίας δεν είναι άλλος άπό τήν αύξηση τών καλλιερ
γούμενων εκτάσεων πού παρατηρεΐται μετά το 192222, αν καί συνήθως δεν 
λαμβάνεται υπόψη ότι τό επίπεδο τών καλλιεργουμένων εκτάσεων τού 1914 
θά προσεγγιστεί μόνο στά 1928-30, άνάλογα με τήν περίπτωση καί με όρισμέ- 
νες μικρές εξαιρέσεις23. Στο σημείο αύτό ώστόσο θά έπανέλθω στή συνέ
χεια24.

Χωρίς αμφιβολία, ή άγροτική μεταρρύθμιση, είτε αύτή θεωρηθεί ώς πο
λιτικό είτε ώς κοινωνικό εγχείρημα, υπήρξε άμεση συνέπεια τής άφιξης τών 
προσφύγων, με τήν έννοια ότι διαδικασίες πού είχαν ήδη τεθεί σέ εφαρμογή 
επιταχύνθηκαν καί μάλιστα δραματικά μετά τήν Μικρασιατική Καταστρο
φή, ενώ συνάμα καί οί επιλογές τής πολιτείας ώς προς τήν έκταση έφαρμο- 
γής τής μεταρρύθμισης ριζοσπαστικοποιήθηκαν. Άλλα σέ ποιά έκταση ή 
άγροτική μεταρρύθμιση διευκόλυνε τήν οικονομική ανάπτυξη τής χώρας, 
αύτό αποτελεί ένα άλλο ερώτημα, πού δέν νομίζω ότι μπορεί να βρει έδώ τήν 
απάντησή του25. Βέβαιο πάντως είναι ότι ή μεταρρύθμιση δέν έφερε τά 
προσδοκώμενα άποτελέσματα.

22. Βλ. χαρακτηριστικά Μαργαρίτα Δρίτσα, Βιομηχανία καί τράπεζες στην 'Ελλάδα του 
μεσοπολέμου, ’Αθήνα 1990, σσ. 309-310.

23. Χρ. Εύελπίδης, Ή γεωργία τής Ελλάδος, ’Αθήνα 1944, σ. 19.
24. Πάντως όφείλω νά έπισημάνω έδώ δτι μια πάγια τακτική, πού άκολουθοΰν καί πολλοί 

σημερινοί έρευνητές καί στήν όποια στηρίχθηκε ό A. I. Αίγίδης, δ.π., προκειμένου νά άντλήσει 
τά συμπεράσματά του, θά πρέπει νά θεωρηθεί τουλάχιστον άτυχής. Σύμφωνα μέ τήν τακτική 
αύτή, τά μεγέθη τοΰ 1922 συγκρίνονται μέ τά άντίστοιχά τους μερικά χρόνια άργότερα καί ή 
διαφορά άποδίδεται στήν προσφυγική έγκατάσταση. Μιά περίοδος όμως πολεμικής έντασης 
δέν προσφέρεται γιά συγκρίσεις μέ έποχές κατά τις όποιες ή οικονομία λειτουργεί σέ συνθήκες 
είρήνης. Θά ήταν λοιπόν πιο φρόνιμο νά συγκρίνει κανείς τά στοιχεία τού 1914, ή έστω του 
1919, μέ έκεΐνα του 1928 π.χ., όπότε όμως ή εικόνα θά άντιστρεφόταν σέ σχέση μέ έκείνην πού 
προσπαθεί νά διαμορφώσει ό Αίγίδης καί όσοι άκολουθοΰν τήν έπιχειρηματολογία του. Προ
φανώς τό πρόβλημα δέν έγκειται στή μεταφυσική, όπως είπα, σύγκριση μιας Ελλάδας μέ 
πρόσφυγες καί μιας χωρίς αύτούς, πού στή συγκεκριμένη περίπτωση άντιπροσωπεύεται άπό τά 
μεγέθη του 1922. ’Αντιθέτως τό εύρος τών διαφοροποιήσεων πού φέρνει ό μεσοπόλεμος φανε
ρώνεται στή σύγκριση τής προπολεμικής Ελλάδας (μέ τήν άμετρη αισιοδοξία γιά τό οικονομι
κό της μέλλον, τυπική έκδήλωση τής όποιας άποτελεϊ τό βιβλίο του Ε. Τσουδεροΰ, Le relève
ment économique de la Grèce, Παρίσι 1919) μέ τήν Ελλάδα μεταξύ τών δύο πολέμων, μέ τήν 
'Ελλάδα δηλαδή τών κρίσεων καί του φόβου γιά τίς άνεξέλεγκτες διεθνείς οικονομικές έξελί- 
ξεις.

25. Στό έρώτημα αύτό προσπάθησα νά δώσω μιά συνοπτική άπάντηση στο κείμενό μου 
«Άγροτική μεταρρύθμιση καί οικονομική άνάπτυξη στήν Ελλάδα, 1917-1940», στό Γ. Θ.



Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 41

Οί πανάκριβες έκδόσεις-άπολογισμοί τής ’Επιτροπής Άποκαταστάσεως 
Προσφύγων ύμνοϋν, όπως είναι φυσικό, τό έργο τής επιτροπής καί τις αλλα
γές πού έρχονται να μεταβάλουν τό ελληνικό αγροτικό τοπίο26 με τήν εγκατά
σταση των προσφυγικών πληθυσμών στήν ύπαιθρο. Καί εδώ όμως δύσκολα 
μπορεί να πιστέψει κανείς στά εύχολόγια τών άδρά άμειβόμενων διευθυντών 
τής Επιτροπής ή τών, έκ τών πραγμάτων μεροληπτούντων, άντιπροσώπων 
τών προσφυγικών οργανώσεων. Τα μεγέθη τής ελληνικής γεωργίας στό διά
στημα του μεσοπολέμου δεν παρουσιάζουν σε καμιά περίπτωση εκρηκτικές 
άλλαγές στό χώρο αύτό. Άντιθέτως πείθουν για τήν άληθοφάνεια τουλάχι
στον τής εικόνας πού μπορεί κανείς να άντλήσει άπό τόν ήμερήσιο τύπο καί 
τά περιοδικά καί κυρίως άπό τις έργασίες μιας πλειάδας εξαιρετικά αξιόλο
γων άγροτικών οικονομολόγων καί γεωπόνων πού άνέδειξε ό μεσοπόλεμος: 
συνθήκες κρίσης, συνθήκες άπελπισίας για πληθυσμούς ξένους προς τό πε
ριβάλλον πού εγκαθίστανται, ξένους επίσης προς τόν τρόπο ζωής πού επιδι
ώκεται νά τούς έπιβληθεΐ. 'Ωστόσο, οί διαδικασίες προσαρμογής τών προ
σφύγων στον έλλαδικό χώρο θά πρέπει νά έξεταστοΰν σέ συνάρτηση μέ τούς 
γενικότερους μηχανισμούς τής οικονομίας για νά άποκτήσουν νόημα.

Για τό λόγο αύτό θά σταθώ σέ ένα παράδειγμα, πού θεωρώ τό πλέον 
άντιπροσωπευτικό. 'Ο μεγάλος αριθμός προσφύγων πού θά ένταχθοϋν στήν 
καπνοπαραγωγή δεν συνεπάγεται τήν αλματώδη αύξηση τής παραγωγής κα
πνών μόνο. Παράμετροι τού φαινομένου αυτού είναι ή συνεχής μείωση τής 
παραγωγικότητας27 καί τής ποιότητας, σέ μιά έποχή κατά τήν όποια αγαθά 
όπως ό καπνός γνωρίζουν μιά συνεχή καί μακρόχρονη μείωση τής τιμής 
τους, ή όποια θά επιταθεί μέ τή Μεγάλη 'Ύφεση28. Καί αν γιά τούς έπιμέρους 
καλλιεργητές καί τις οίκογένειές τους ή αναζήτηση του μέγιστου ακαθάρι
στου εισοδήματος αποτελούσε τή μόνη επιλογή γιά τήν έπιβίωσή τους, γιά 
τήν έθνική οικονομία ή επιλογή αύτή δέν θά μπορούσε νά θεωρηθεί παρά ή 
χειρότερη δυνατή, καθώς ή άνταγωνιστικότητα τών ελληνικών καπνών γνώ
ριζε μιά κατακόρυφη μείωση. Πρόκειται γιά πρόβλημα πού είχε καταστεί 
απολύτως σαφές στούς εμπειρογνώμονες τής οικονομικής ζωής τού τόπου29.

Μαυροκορδάτος - Χρ. Χατζηϊωσήφ (έπιμέλεια), Βενιζελισμός καί άστικός έκσυγχρονισμός, 
Ηράκλειο 1988. σσ, 149-157,

26. Société des Nations, L’établissement des réfugiés en Grèce, Γενεύη 1926 καί C. B. Eddy, 
Greece and the Greek refugees, Λονδίνο 1931.

27. Ή μέση στρεμματική απόδοση τών βιομηχανικών καί άρωματικών φυτών, πού στήν 
ουσία αντιπροσωπεύουν τά καπνά, μειώνεται άπό 67-68 κιλά κατά στρέμμα πού ήταν στό διά
στημα 1914-1924 σέ49 κιλά κατά τήν περίοδο 1930-32. Βλ. Μ. Άλιβιζάτος, Ή μεταπολεμική 
έξέλιξις τής έλληνικής γεωργικής οικονομίας, Έπιθεώρησις Κοινωνικής καί Δημοσίας Οικο
νομικής, τ. 2 (1932), σ. 343.

28. Κ. Κωστής, Αγροτική οικονομία..., σ. 53.
29. Σχετικά μπορεί νά συμβουλευθεΐ κανείς, άνάμεσα σέ έναν πολύ μεγάλο άριθμό δημοσι

ευμάτων γιά τήν παραγωγή καί έμπορία τού καπνού, τούς Ν. Η. Άναγνωστόπουλος, Όέλληνι-
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Σέ μια γενικότερη κλίμακα πού αφορά σέ ολόκληρη την αγροτική Ελλά
δα τού μεσοπολέμου, καί σέ αναλογία μέ τό πρόβλημα των καπνών, προκύ
πτει τό ζήτημα τής κατάρρευσης των αγροτικών συστημάτων. Μοιραίο επα
κόλουθο τής αποδιοργάνωσης αυτής ή πτώση τών άποδόσεων στή γεωργία, 
ό πιό άντιπροσωπευτικός δείκτης δηλαδή τής ικανότητας τής άγροτικής 
οικονομίας να άντιδράσει στα ερεθίσματα τοΰ περιβάλλοντος. Γιατί όντως 
οί καλλιεργούμενες εκτάσεις αυξάνονται, τουλάχιστον σέ σύγκριση μέ τό 
1922, αλλά σέ βάρος τής άποδοτικότητας, επιβαρύνοντας έτσι τό σύνολο τής 
κοινωνίας καί οικονομίας. Ή αποκατάσταση τών άγροτών προσφύγων, άλ
λα καί γενικότερα ή αγροτική μεταρρύθμιση, κατηγορήθηκαν συχνά ώς 
υπεύθυνες αύτής τής εξέλιξης30. Τίποτε δέν θά ήταν πιό άδικο, στήν οπτική 
τουλάχιστον τής άμεσης σύνδεσης τών πτώσεων τών άποδόσεων μέ τήν 
έγκατάσταση τών προσφύγων, κυρίως γιατί τό πρόβλημα τής μείωσης τής 
άποδοτικότητας τής γής δέν αντανακλά παρά τα γενικότερα προβλήματα 
πού άντιμετωπίζει ό ελληνικός αγροτικός χώρος, καθώς ή διεθνής οικονομι
κή συγκυρία άποδεικνύεται Ιδιαιτέρως δυσμενής γιά αύτόν.

Για τούς πρόσφυγες πού θά εγκατασταθούν στούς κλήρους τής Βορείου 
κυρίως 'Ελλάδος ή ενσωμάτωσή τους στό πνεύμα τής ελληνικής άγροτικής 
οικονομίας θά είναι άμεση. Θά παράγουν γιά νά ζήσουν, άλλα λειτουργών
τας μέ τόν τρόπο αύτό θά παράγουν κατά τρόπο όλο καί πιό άντιπαραγωγικό. 
Συνάμα ή έγκατάστασή τους στα κατατμημένα πλέον εδάφη τών τσιφλικιών 
θά οδηγήσει έμμέσως καί στήν κατάρρευση τών αγροτικών συστημάτων τών 
περιοχών αύτών χωρίς νά είναι εφικτή κάποια άμεση ύποκατάσταση τών 
παραγωγικών δομών από άλλες, πού θά μπορούσαν νά εξασφαλίσουν τίς 
οικονομικές καί κοινωνικές ισορροπίες. Παράλληλα ή μετακινούμενη κτη
νοτροφία θά συρρικνοΰται καθώς τα εδάφη πού ένέμετο πριν από τήν μεταρ
ρύθμιση βρίσκονται πλέον στή διάθεση τών, όπως συνήθως χαρακτηρίζον
ται, αιωνίων αντιπάλων της, τών γεωργών.

"Αν οι συνθήκες αύτές, πού πολύ σχηματικά παρουσίασα, άντανακλοΰν 
τήν όντως προβληματική κατάσταση τής ελληνικής γεωργίας, τότε δύσκολα 
μπορεί κανείς νά κάνει λόγο γιά θετική συμβολή τών προσφύγων κατά τή 
γνώμη μου όμως εξίσου δύσκολα μπορεί νά μιλήσει καί γιά άρνητική. Ή 
οικονομία, καί στή συγκεκριμένη περίπτωση ό αγροτικός τομέας, λειτουρ
γεί κάτω άπό τή συνεπίδραση πολλών παραγόντων καί ή έμφαση σέ έναν 
άπό αύτούς δέν μπορεί παρά νά οδηγήσει σέ παραμορφωτική απλοποίηση.

κός καπνός καί ή καλλιέργεια αυτού, ’Αθήνα 1932, Δ. Καλιτσουνάκης, Ό καπνός: ή παραγωγή, 
τό έμπόριον, ή βιομηχανία καί ή φορολογία αύτοΰ, ’Αθήνα 1931, καί βεβαίως τό δημοσίευμα 
τοΰ Άνωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου, ’Επί τοΰ ζητήματος τοΰ καπνοΰ, ’Αθήνα 1938.

30. Βλ. ένδεικτικά Ν. Η. Άναγνωστόπουλος, Ή άγροτική μεταρρύθμισις, ’Αθήνα 1929.
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Ή κρίση τής ελληνικής άγροτικής οικονομίας συνδέεται με άνακατατάξεις 
πού πραγματοποιούνται σε όλη τήν έκτασή της, άνακατατάξεις πού προέρ
χονται τόσο άπό τις πιέσεις πού άσκεΐ ό διεθνής οικονομικός περίγυρος όσο 
καί ή εσωτερική συγκυρία. Επιπλέον, ή κρίση αφορά εξίσου σε περιοχές 
στις όποιες εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες καί σε περιοχές χωρίς εποικισμό, 
τόπους στούς όποιους έλαβε χώρα ή άγροτική μεταρρύθμιση καί περιοχές 
κατά παράδοση μικρής ιδιοκτησίας.

Συνοψίζοντας όσα άνέφερα προηγουμένως, πιστεύω πώς καί στό χώρο 
τής μεταποίησης καί στό χώρο τής άγροτικής οικονομίας είναι άδύνατο νά 
βγάλει κανείς συμπεράσματα ώς προς τήν άκριβή συμβολή —θετική ή άρνη- 
τική— των προσφύγων. Αύτό συμβαίνει γιατί, όπως ήδη άνέφερα, ή εκτίμη
σή της άποτελεΐ κυρίως ένα ήθικό πρόβλημα, πού δέν άνταποκρίνεται στή 
δεοντολογία άνάλυσης των οικονομικών μηχανισμών μιας έποχής καί μιας 
χώρας. Εκείνο όμως πού τουλάχιστον φαίνεται σαφές είναι ότι καί στούς 
δύο χώρους ή δράση τών προσφύγων δέν υπήρξε τόσο καταλυτική όσο συ
χνά λέγεται. Ούτε ή ελληνική βιομηχανία ούτε ή γεωργία γνώρισαν επανα
στατικές άλλαγές έξαιτίας τής άφιξης τών προσφύγων, μά ούτε καί ή παρέμ
βασή τους υπήρξε τόσο καταστροφική όσο ύποστηρίχθηκε. Ή ελληνική 
οικονομία μέ τήν έγκατάσταση τών προσφύγων έξακολούθησε νά είναι κα- 
τεξοχήν άγροτική, όπως ήταν καί πριν άπό τό μεσοπόλεμο. Στή διαμόρφωση 
όμως τής συγκεκριμένης εικόνας τής ελληνικής οικονομίας στό μεσοπόλεμο 
φαίνεται πώς παρεμβαίνουν παράγοντες πολύ ευρύτερου βεληνεκοΰς άπό 
εκείνους πού θά μπορούσε νά άναδείξει ή γεωγραφικά περιορισμένη δράση 
τών προσφυγικών πληθυσμών. Εκείνο πού άλλάζει καί λειτουργεί ώς άπο- 
φασιστικό έρέθισμα γιά τήν ελληνική οικονομία είναι ή συγκυρία τής έπο
χής. Τό διεθνές οικονομικό κλίμα τού μεσοπολέμου καί τό βάρος μιας δεκα
ετούς πολεμικής περιόδου ύπήρξαν πολύ πιο άποφασιστικά ώς προς τίς 
εξελίξεις πού παρατηρήθηκαν στούς δύο τομείς τής οικονομίας, γιά τούς 
όποιους έγινε > όγος προηγουμένως, άπό ό.τΐ ή δράση τών προσφύγων.

Θά άφήσω κατά μέρος τήν εξέταση άλλων τομέων ή κλάδων τής οικονο
μικής ζωής τής Ελλάδας τού μεσοπολέμου προκειμένου νά σταθώ σέ ένα 
σημείο, ή άντιμετώπιση τού όποιου είναι έξίσου άμφιλεγόμενη μέ τή στάση 
πού κράτησαν οί ερευνητές καί στό γενικότερο πρόβλημα τής σχέσης εθνι
κής οικονομίας καί προσφύγων. Πρόκειται γιά τό ζήτημα τών δημοσίων 
οικονομικών, πού στό μεσοπόλεμο, όπως έξάλλου καί σήμερα, άποτελοΰσαν 
τον κύριο άποσταθεροποιητικό παράγοντα τής οικονομικής ζωής, τροφοδο
τώντας τούς εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς αύξησης τών τιμών.

Τά εξαιρετικά μεγάλα ελλείμματα τών προϋπολογισμών τού μεσοπολέ
μου δέν μπορούν, βεβαίως, νά θεωρηθούν άμοιρα τής πολιτικής «κοινωνικής 
πρόνοιας» πού άνέλαβε νά εφαρμόσει τό ελληνικό κράτος, άνεξαρτήτως τού 
πόσο έπιτυχημένη ή άποτυχημένη θά μπορούσε νά θεωρηθεί. 'Ολόκληρο τό 
σύμπλεγμα δημοσίου προϋπολογισμού - πιστωτικού συστήματος - νομίσμα
τος δέχεται έξαιρετικές πιέσεις, καθώς τό πρώτο σκέλος τού τριγώνου προ-
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σπαθεΐ απελπισμένα να βρει πόρους, για να αντιμετωπίσει αρχικά τα πρώτα 
προβλήματα πού γεννά ή μαζική εισροή των προσφύγων καί στή συνέχεια το 
βάρος τής αποκατάστασής τους. Δύο σημαντικά δάνεια θά συναφθοΰν μέ 
σκοπό να συνδράμουν τούς προσφυγικούς πληθυσμούς, ή επείγουσα δε 
άνάγκη σύναψης αυτών άκριβώς τών δανείων θά περιορίσει σημαντικά καί 
τή διαπραγματευτική ικανότητα του έλληνικοΰ κράτους στις ξένες κεφαλαι
αγορές. Συνάμα ή άμεση άνάγκη κάλυψης τών δημοσίων ελλειμμάτων οδη
γεί τό έλληνικό κράτος σε έναν συνεχή βραχυπρόθεσμο δανεισμό —καί 
αύτό ισχύει κυρίως για τά χρόνια 1924-1926— πού, ούτε λίγο ούτε πολύ, θά 
άπειλήσει ολόκληρο τό πιστωτικό σύστημα, μέ τελικό αποτέλεσμα τήν 
προσφυγή στό δεύτερο άναγκαστικό δάνειο31.

Βεβαίως οί παρατηρήσεις αυτές δέν έχουν τίποτε τό επιλήψιμο. 'Ωστόσο 
μιά σειρά από ερωτήματα μπορούν εύκολα να άνακύψουν από μια προσεκτι
κότερη μελέτη τών δημοσίων οικονομικών τής περιόδου καί πριν άπό όλα 
τής δημοσιονομικής πολιτικής. Μόνον ό Α. Άνδρεάδης είχε έπισημάνει, 
σχεδόν σε όλα τά πανεπιστημιακά του εγχειρίδια, τις ολέθριες έπιλογές 
όλων τών 'Υπουργών Οικονομικών τής περιόδου, πού αρχίζει μέ τούς Βαλ
κανικούς Πολέμους καί φθάνει σχεδόν μέχρι τή νομισματική σταθεροποίη
ση τού 1928, να καλύψουν τις έκτακτες δαπάνες άποκλειστικά μέ τήν έκδοση 
χαρτονομίσματος καί μέ τόν εξωτερικό δανεισμό. Ό ίδιος εξάλλου είχε 
έπισημάνει τήν έλλειψη θέλησης άπό μέρους τους να προχωρήσουν σε αύ
ξηση τών φορολογικών εσόδων, κυρίως μέ τήν άμεση φορολογία, κατά τό 
παράδειγμα άλλων συμμαχικών χωρών. 'Αλλά καί μετά τήν ψήφιση τού 
νόμου 1640 τού 1919 πού είσήγαγε τή φορολογία εισοδήματος στήν Ελλά
δα, καμιά κυβέρνηση δέν θά τολμήσει να τόν εφαρμόσει κατά τρόπο αύστη- 
ρό, ώστε τά έσοδά του να άποτελέσουν ένα σημαντικό κονδύλι τού δημοσίου 
προϋπολογισμού32.

'Η άπόδοση λοιπόν τών δημοσίων έλλειμμάτων στήν πολιτική ενίσχυ
σης τών προσφυγικών πληθυσμών είναι σε θέση να στοιχειοθετήσει ένα 
βασικό αίτιο τής ανισορροπίας τού δημοσίου προϋπολογισμού, ωστόσο 
υπάρχει πάντα καί μιά άλλη πλευρά πού συνήθως παραγνωρίζεται: 'Η άπου- 
σία βούλησης να άσκηθεΐ μιά αύστηρή καί ισορροπημένη πολιτική φορο
λογικού χαρακτήρα. Προσθέτω τέλος ότι οί παρατηρήσεις για τις επιβαρύν
σεις τού προϋπολογισμού έξαιτίας τής άποκατάστασης τών προσφύγων προ
έρχονται άπό διαπιστώσεις τών δημοσιονομικών αρχών. Θά ήταν δέ πολύ

31. Ή σχετική βιβλιογραφία είναι πλουσιότατη. Για τό λόγο αύτό περιορίζομαι να άναφέρω 
τις σημαντικότερες εργασίες, όπως Α. Άγγελόπουλος, Τό δημόσιον χρέος τής 'Ελλάδος, ’Αθή
να 1937, Ε. Σ. Άναζηρόπουλος, Δημοσιονομική έπισκόπησις τής 'Ελλάδος, 1821-1926, ’Αθήνα 
1926, Α. Άνδρεάδης, Μαθήματα Δημοσίας Οικονομίας, τεύχος Δ', ’Αθήνα 1927, Α. Σμπαρού- 
νης, Τά δημόσια οικονομικά μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή, ’Αθήνα 1949 καί Γ. Ν. 
Κοφινάς, Το ίσοζύγιον τοΰ προϋπολογισμού καί ή σταθεροποίησις τής δραχμής, ’Αθήνα 1928.

32. A. Sbarounis, L’impôt sur Je revenu en Grèce, Παρίσι 1934.
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ενδιαφέρον νά γνωρίζαμε το μέγεθος των πόρων πού διανεμήθηκαν για τήν 
ένίσχυση των προσφύγων, άλλα καί τούς αγωγούς μέσω των όποιων διοχετεύ- 
θηκαν τά ποσά αύτά. Πρόκειται για στοιχεία πού έξακολουθοΰμε νά αγνοού
με καί μια σχετική έρευνα ίσως νά μάς έφερνε προ εκπλήξεων.

Ό προϋπολογισμός κάθε κράτους άντανακλά ορισμένες κοινωνικές καί 
πολιτικές ισορροπίες καί έπιλογές. ’Έτσι, αν ή διαπίστωση πώς τά αίτια τής 
άποσταθεροποιητικής δράσης τού προϋπολογισμού μπορούν νά άναζητη- 
θοΰν —σέ ποιά έκταση είναι άγνωστο— στις έπιβαρύνσεις γιά τήν άποκατά- 
σταση των προσφύγων φαίνεται ορθή, έξίσου όρθή θά ήταν καί ή άποψη τής 
άπόδοσης των δημοσιονομικών άνισορροπιών στις άδράνειες τού πολιτικού 
συστήματος καί στήν άδυναμία του νά προσαρμοστεί στις έκτακτες συνθή
κες τού πολέμου καί τής προσφυγικής εισροής. Κάτι πού θά συμβεΐ, έστω 
καί σέ περιορισμένη έκταση, μόνον μετά τήν παρέμβαση τής Κοινωνίας των 
Εθνών καί προκειμένου νά χορηγηθεί στήν Ελλάδα τό μεγάλο δάνειο τού 
1928.

γ. Ή Ελλάδα καί οί πρόσφυγες

Τό προσφυγικό ζήτημα όπως έξειδικεύεται στό χώρο τής οικονομίας 
—αν καί μπορώ νά φανταστώ ότι τό ϊδιο θά Ισχύει καί στά άλλα πεδία τού. 
κοινωνικού βίου— άκόμη καί σήμερα χαρακτηρίζεται άπό μιά άντιμετώπιση 
πού δεν τή διακρίνει ή κριτική διάθεση. Άντιθέτως ή μελέτη του άναπαρά- 
γει τίς πολεμικές καί τίς έντάσεις τού μεσοπολέμου, στή μορφή πού πήρανε 
ό^αν ή Μικρασιατική Καταστροφή έπαψε νά άποτελεΐ άντικείμενο πολιτι
κών διενέξεων. Αυτό άποδεικνύεται ήδη άπό τό μεταφυσικό τρόπο με τον 
όποιο έχει συγκροτηθεί όλη ή προβληματική γύρω άπό τό ζήτημα33. Ή 
άναζήτηση τής θετικής ή άρνητικής συμβολής τών προσφύγων στις έπιδό- 
σείς τής ελληνικής οικονομίας στήν πραγματικότητα συγκαλύπτει μή πρα
γματικές (counter-factual) ύποθέσεις καί ήθικά/πολιτικά διλήμματα34, πού 
τίποτε δεν έχουν νά προσφέρουν στήν άναζήτηση καί κατανόηση τής θέσης 
πού κατέλαβαν οί πρόσφυγες στούς μηχανισμούς τής έλληνικής μεσοπολε- 
μικής οικονομίας.

Ή μέχρι σήμερα άδυναμία μας νά προσεγγίσουμε μέ όρους οικονομικούς 
τήν οικονομία τού μεσοπολέμου, όσο καί αν κάτι τέτοιο άποτελεΐ οξύμωρο 
σχήμα, έχει οδηγήσει στήν άναγωγή όλων τών προβλημάτων τής μεσοπολε-

33. Τυπικό ώς προς τό σημείο αυτό είναι τό άφιέρωμα τής εφημερίδας ΤάΝέα (5-8-1992) στή 
Μικρασιατική Καταστροφή, τό όποιο τιτλοφορείται «Πώς θά ήταν ή 'Ελλάδα σήμερα έάν δεν 
είχε γίνει ή Καταστροφή».

34. Βλ. χαρακτηριστικά τίς άπαντήσεις τών ’Ελλήνων βουλευτών καί πολιτευτών στήν 
ερευνά πού άνέφερα στήν προηγούμενη σημείωση.
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μικής ελληνικής οικονομίας σέ επακόλουθα τής προσφυγικής εγκατάστα
σης. 'Υπέδειξα καί προηγουμένως ότι όλες αυτές οί απόψεις δεν είναι σέ 
θέση να ύποστηριχθοΰν στό θεωρητικό επίπεδο. Άλλα καί εμπειρικά δέν 
φαίνεται νά εύσταθοΰν, γεγονός πού είναι άξιο άπορίας άν λάβει κανείς 
υπόψη του τήν «άριθμολατρεία», αν όχι «άριθμολαγνεία», πού διακρίνει τή 
σύγχρονη ελληνική οικονομική ιστοριογραφία. Τά παραδείγματα πού χρη
σιμοποίησα μέχρι τώρα μπορούν, ελπίζω, νά άποτελέσουν έρεθίσματα για 
τήν άνάγκη μιας πιό σύνθετης καί περισσότερο εκλεπτυσμένης άνάλυσης 
των οικονομικών μεγεθών τής Ελλάδας μεταξύ τών δύο πολέμων. Εννοώ 
μιά ανάλυση πού θά ξεφεύγει από τις εύκολες λύσεις πού προσφέρει ό ιμ
πρεσιονισμός τού γεγονότος, όπως για παράδειγμα ή προσφυγική εισροή, 
καί θά διερευνά τις δομές καί τούς μηχανισμούς τής οικονομίας στό σύνολό 
της, χωρίς νά θεωρεί τίποτε ώς αύτονόητο. Μόνον έτσι τό προσφυγικό πρό
βλημα θά διασπάσει τό ήθικό του περίβλημα, πού εξακολουθεί νά τό έμποδί- 
ζει νά άποτελέσει άντικείμενο έπιστημονικής άναζήτησης.
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